


 

 



ii 

 

 
Penulis  : Alifia Nur Fadila, dkk 
Editor  : Uji 
Tata Sampul : Ikramul Fajri 
Tata isi  : Ikramul Fajri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2022 
 
Diterbitkan oleh: 
Panitia Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA  
Festa 2021 
IGBS Darul Marhamah, Jl. Desa Jatisari Kubang, Cileungsi, 
Jatisari, Kec. Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820. 
Email  : igbsdarulmarhamah@yahoo.com 

  info@darulmarhamah.org  



iii 

 

Daftar Isi  .............................................................................. iii 
Kata Pengantar  .................................................................. v 
Kepingan Puzzle yang Ditemukan ............................... 1 
Asma Qonita Putri Rambe 
Priceless ................................................................................ 30 
Tiara Adzkia Mutmainnah 
The Cilcular Sliding Door ............................................... 50 
Alifia Nur Fadila 
Fatamorgana ....................................................................... 59 
Alika Tsuraya Ostman 
Rintik Kenangan ................................................................ 69 
Alivian Hana Sayangva 
Suara Untuk Sastra ............................................................ 83 
Amanda Nadifani 
Bagian Dariku ..................................................................... 91 
Azra Adiva Darmawangsa 
A Kubik ke A Kuadrat ....................................................... 127 
Bunga Adistri 
Di Balik Lukisan ................................................................ 142 
Hayfa Yahrin Rahmah 
Dinding Jarak ...................................................................... 156 
Tara Genta 
Seni Kehidupan .................................................................. 165 
Talitha Ghaisani Putri Rachmawan 
Maaf, Aku Bohong............................................................. 178 
Fiantika Nurfauziah 



iv 

 

Sahabatku Seira .................................................................. 192 
Firly Syalabiyyah Ali Rahman 
Sekardus Hijau Tua .......................................................... 209 
Iffah Al Ghifariah 
Kunci Kotak Rahasia ........................................................ 222 
Najwa Aidia Mekka I 
Sahabat Until Jannah ........................................................ 232 
Lathifa Aini 
Menulis Sebuah Kisah ...................................................... 244 
Mahra Imaullah 
Dear to Senja ....................................................................... 258 
Nur Addila Anisa Fitri ......................................................... 258 
Cerita yang Disapu Ombak ............................................ 267 
Nurhayati Anggun Pawestri 
Tak Terbatas ....................................................................... 279 
Oriza Chintya 
Pesawat Kertas .................................................................... 304 
Putri Amelina Zahratusita 
Keliru yang Mengecewakan ........................................... 315 
Putri Andini Dyalestari 
Percaya .................................................................................. 325 
Rachel Regina Amalia 
Puisi untuk Sahabatku ..................................................... 334 
Raihana Zulfa Syahidah 
Bulan dan Bintang ............................................................ 343 
Raisa Nur Amalia 
Sahabat Aceh, takkan Kembali ...................................... 369 
Shofiyah Syifa Mujahidah 
The Lost Hat ....................................................................... 380 
Najwa Saraha 
The Cilcular Sliding Door ............................................... 392 
Zuhaira Nailal Husna 



v 

 

 

 

uji syukur kepada Allah SWT tuhan yang telah 

mengaruniakan segala macam nikmat kepada kita 

semua, sehingga buku ini dapat terbit sebagai 

sebuah upaya dokumentatif panitia pelaksana lomba dan  

sebagai bentuk apresiasi bagi para peserta yang telah ikut 

serta dalam lomba menulis Cerpen (FESTA 2021) yang 

digelar oleh IGBS Darul Marhamah Cileungsi Bogor. 

Ada 28 cerpen dalam buku ini yang ditulis oleh 

siswa-siswa tingkat SMP/MTs dari berbagai latar belakang 

sekolah dari seluruh Indonesia yang kami himpun dan 

seleksi dari puluhan cerpen yang mengikuti lomba. Tentu 

kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih banyak, 

mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi kita semua 

khususnya para praktisi pendidikan bahwa minat dan daya 

literasi siswa-siswa kita luar biasa.  

Dari 28 cerpen dalam buku ini, kita bisa membaca 

dan membayangkan alam imajinasi yang dibangun oleh 

para penulis sangat beragam dan menarik. Kita seperti 

memasuki ruang-ruang cerita menarik tentang 

‘persahabatan’ sebagaimana tema lomba ini, dengan latar 

cerita yang unik, gaya komunikasi tokoh-tokohnya dan lain 

sebagainya.  

P 
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Karenanya, kami mengucapkan terima kasih dan 

apresiasi setinggi-tingginya kepada para siswa, khususnya 

yang karya-karyanya terdapat dalam buku ini. Kami juga 

tentu tidak mungkin melupakan jasa guru-guru yang telah 

membimbing para siswanya dalam menulis cerita-cerita 

sehingga dapat terkumpul dalam buku ini. Selanjutnya 

semoga mereka menjadi penulis-penulis yang handal, 

kreatif dan menginspirasi banyak orang. 

Terakhir, kami tentu juga ingin menyampaikan terima 

kasih yang setinggi-tingginya kepada Pembina dan ketua 

yayasan IGBS Darul Marhamah, Mudir Am, wakil mudir, 

dan para kepala sekolah yang telah mendukung penuh 

terlaksananya lomba menulis cerpen ini, jazakumullah 

khoirol jaza’.  

Demikianlah. Selanjutnya, biarlah cerita-cerita di 

dalam buku ini yang bertemu pembacanya sendiri dan 

mengantarkannya ke dalam ruang-ruang adegan cerita penuh 

kejutan. Wassalam!  

Panitia FESTA 2021  
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ku menarik nafas panjang, membenarkan posisi 

dudukku lalu menatap kejauhan. Tersenyum tipis, 

angin sore membelai rambutku lembut sesekali, 

membuatku merasa sangat nyaman, menerbangkan daun-

daun yang jatuh ke tanah, membawa daun-daun jatuh itu 

pergi. 

Dunia ini akan terus berputar meskipun aku terhenti, 

semua yang datang akan pergi, yang patah akan tumbuh yang 

terluka akan sembuh, yang muda akan tua, yang sehat akan 

sakit, yang hidup akan mati, yang hilang akan berganti, yang 

jatuh cinta akan patah hati. Siklus itu akan terus terulang 

hingga dunia usai. Siklus abadi. 

Aku kembali menarik nafas, menatap buku diary yang 

terletak di pangkuanku sejak tadi. Tanganku menyentuh 

lembut sampul buku itu, sambil tersenyum kecil. Buku ini 

sudah banyak menemani kehidupanku ketika kecil. 

A 
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 Buku pertama yang kubeli saat berhasil menghasilkan 

uang sendiri. Dan kubuat buku ini semenarik mungkin, 

kuhias dengan kertas lipat dibantu kelima sahabatku. 

Bergantian mengisi buku ini, ideku sebenarnya, mengisi 

buku ini dengan kejadian sehari-hari atau jika ada sesuatu 

yang menyangkut kami ingin dibicarakan namun malu.  

Buku ini menjadi caranya. Jadi anggap saja ini buku 

diary kami berenam. 

Aku tersenyum, ideku ternyata sangat berguna. Buku 

ini seperti menjadi prasasti persahabatan kami selama lebih 

dari 10 tahun. Meski masih ada banyak buku lain, buku 

pertama ini berisi pengalaman-pengalaman seru kami di 

masa sekolah dasar yang tak akan pernah kami lupakan. 

Aku menarik nafas membuka halaman pertama buku 

itu yang sudah menguning dimakan oleh waktu, mulai 

membaca kalimat pertama. 

Bagian pertama, bagian Karin yang menulis karena 

gadis itu ngotot ada yang ingin ia sampaikan pada kami dan 

ia malu untuk mengatakannya sejak lama. 

Salam kenal buku! Perkenalkan aku Karin, jadi ada sesuatu 

yang ingin aku ceritakan kalau bisa nanti tolong sampaikan pada 

kelima temanku ya? aku tertawa kecil setelah membaca kalimat 

itu, turun beberapa baris. Karin menjeda tulisan selanjutnya 

agak panjang. 

Sepertinya kalian menunggu apa yang kutuliskan ya? Baiklah 

aku akan menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan sejelas 

mungkin. Jadi, maukah kalian main ke rumahku? Aku akan 

sangat senang jika kalian akan datang, kita belum pernah 

menghabiskan waktu bersama diluar jam sekolah bukan? 

Tawaku langsung meledak, namun segera ku 

pelankan. Kata-kata itu, kata-kata yang amat sangat di luar 
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dugaan kami waktu itu. membuat kami berenam ketawa 

sampai sakit perut. Padahal Karin tak usah malu-malu untuk 

mengatakannya, tentu saja dengan ringan hati kami 

mengiyakan ajakan Karin untuk bermain. 

Merencanakan jadwal bermain itu dari jauh-jauh hari 

agar tidak mendadak dan bisa izin terlebih dahulu. Kami 

benar-benar bersemangat menunggu waktu untuk main 

bersama sampai kami merencanakan hal sampai bagian 

terdetailnya. 

Seperti bagian kapan kami harus mandi dan sarapan 

contohnya. Aku kembali tertawa mengingat hal itu, catatan 

tentang jadwal itu bahkan aku tempel di bagian belakang 

buku sebagai kenang-kenangan terindah. Di bagian bawah 

halaman itu banyak bekas coretan kami yang meggoreskan 

kata setuju dan gambaran keren milik Nasyfa. 

Aku membelai gambar itu sebelum beranjak ke 

halaman kedua, bagian Asya yang menuliskan isi buku itu. Ia 

sepertinya menuliskan keseruan kami di hari saat kita 

bermain bersama. 

Halo buku! Kenalkan aku Asya, tolong ingat selalu tulisanku 

ya? karena kata pemilik buku ini alias Zura, tulisanku sangat khas 

dan bagus, seperti sebuah font kesukaannya di laptopnya. Karena 

aku tidak memiliki satupun hal yang membekas di hari ini, jadi aku 

akan menulis tentang kejadian di hari Sabtu kemarin, saat kami 

berenam bermain bersama. 

Aku tersenyum, Asya tipe penulis yang kalem, ia selalu 

menggunakan tata bahasa yang terkadang menghangatkan 

hati orang yang membacanya. Ah, membaca kalimat bahwa 

aku menyukai tulisan yang Asya tulis juga menghangatkan 

hatiku. 
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 Aku memang menyukai cara dia menulis dan 

hurufnya. Seperti font kesukaanku yang selalu kupakai saat 

menulis cerpen. Tulisan Asya memang indah, batinku sambil 

meneruskan membaca. 

Jadi, kemarin adalah hari terbaik yang pernah ada dalam 

kehidupanku! Kami berkumpul berenam dan menghabiskan waktu 

bersama sebagai sahabat adalah hal yang tak pernah aku impikan! 

Dan kamu tahu, kemarin Nasyfa tersedak seblak yang kuahnya 

pedas karena mencoba seblak milik Zura tanpa izin ahaha. 

Aku ikut tertawa, kejadian itu saat kami saling 

bertengkar karena Nasyfa yang iseng mencoba seblak kami 

satu-satu dan saat mencoba seblakku dia tersedak saking 

pedasnya seblakku. Kami panik langsung memberinya 

segelas air putih dingin. 

Dan akhirnya Nasyfa malah tertawa melihat 

kepanikan kami. Tingkah Nasyfa terkadang sangat aneh tapi 

lucu. Aku menggelengkan kepala masih tersenyum 

mengingat kejadian itu.  

Setelah senyumku memudar aku kembali membaca 

paragraf selanjutnya yang ditulis Asya, gadis itu menulis 

cerita yang cukup panjang. 

Ternyata Nasyfa baik-baik saja, syukurlah aku panik, aku 

kira tadi Nasyfa perlu dibawa ke rumah sakit karena wajahnya yang 

sangat merah, lain kali aku harus mengingatkan gadis nakal itu 

untuk pelan-pelan saat memakan sesuatu dan meminta izin pemilik 

makanan terlebih dahulu sebelum mencobanya, atau nanti ia akan 

tersedak lagi. 

Dan bisa saja lebih parah dari yang kemarin, aku tidak mau 

jika nanti ada berita tentang ‘seorang gadis remaja berumur 12 tahun 

ditemukan tewas meninggal karena tersedak kuah seblak’ ugh, hanya 

dengan membayangkannya saja aku tidak mau hal itu terjadi, aku 
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ingin kami berenam bisa sama-sama sampai besar nanti dan 

mengunjungi wisuda yang akan terjadi diantara kami.  

Aku yang tertawa langsung terhenti, termangu 

menatap kalimat diujung paragraf itu. kata-kata itu 

sederhana namun sangat menusuk bagiku. Helaan nafas 

kembali lolos dari mulutku meski aku tidak berniat, refleks. 

Kata-kata itu juga pernah diucapkan oleh Asya secara 

langsung, kita harus bersama-sama sampai tua nanti jangan 

ada yang saling meninggalkan. 

Aku tersenyum miris, mengingat perkataan itu, segera 

melanjutkan bacaan. 

Ah iya, kemarin juga kami pergi berenang bersama di kolam 

renang dekat rumah Karin! Dan ada kejadian yang sepertinya akan 

sangat indah jika Zura kenang nantinya, kejadian yang amat sangat 

lucu. Jadi begini, Zura awalnya memang tidak berniat untuk berenang 

karena sedang datang tamu bulanan jadi dia duduk diam di tepian 

kolam renang sambil merendam kakinya sangat menikmati keadaan 

sore sambil mengayunkan kakinya. 

Senyum mirisku tadi langsung terganti menjadi 

senyum lebar menahan tawa. Menyeka anak rambut yang 

terjatuh ke dahi karena diterpa angin sore. Aku mengangkat 

pandangan sejenak, sepertinya sudah hampir pukul setengah 

lima, semoga saja waktuku cukup untuk menceritakan semua 

kejadian ini, aku juga tak mungkin berada disini terlalu lama. 

Lalu apakah kalian bisa menebak apa yang terjadi 

selanjutnya? Jika tebakan kalian Zura kita ceburin ke kolam renang, 

tetot salah besar, jawaban kalian salah besar, jawaban benarnya 

adalaaah, Zura terpeleset hingga tercebur ke kolam berenang! Seluruh 

tubuhnya tercebur, untung saja Zura itu pandai berenang sehingga ia 

tidak tenggelam meski tinggi kolam itu mencapai tinggi 2 meter. 
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 Bukannya panik melihat Zura yang tercebur, Nasyfa malah 

mentertawakan Zura yang basah karena tercebur, dan anehnya Zura 

juga malah tertawa, aishh memang percuma saja mengkhawatirkan 

Zura, dia sama seperti Nasyfa selalu tertawa jika ada hal yang 

berbahaya menimpanya, entahlah kenapa, aku bingung dengan 

tingkah aneh mereka berdua. 

Untunglah dia selamat seperti kejadian Nasyfa tadi dan tidak 

ada luka sama sekali, ya sudah kuakhiri saja cerita ini ya? sepertinya 

ini sudah cukup panjang, padahal ini baru cerita kedua dari kami 

berenam dan sepertinya Karin tidak akan menceritakan tentang 

permintaannya bukan? Ya sudah sampai jumpa lagi buku 

kesayangan Zura, tetap jadi kesayangan sahabatku itu ya jangan lupa 

sampaikan salam sayangku padanya! 

Aku tersenyum hangat, kalimat terakhir Asya berhasil 

membuat perasaanku semakin membaik. Aish kalau saja 

gadis itu ada di depanku pasti aku akan melompat 

kepelukannya, mengucapkan kata ‘terima kasih’ berulang 

kali. 

Aku mendongakkan kepala, menatap langit sebentar, 

cahaya matahari terasa hangat meskipun tidak terlalu hangat. 

Aku menyukai senja namun tetap lebih menyukai pagi. 

Banyak sekali kejadian-kejadian penting dalam hidupku yang 

terjadi di waktu senja, saat matahari bersiap tenggelam di 

ufuk barat. 

Sepertinya membacakan isi buku ini akan memakan 

waktu yang lebih lama dari yang kuperkirakan, aku harus 

mengundurkan kembali jadwal meeting ku setelah ini, dan 

meminta Jendra untuk menjemputku atau mungkin juga 

menemaniku. 

Aku menatap buku itu lagi, tersenyum kecil saat 

coretan coretan kecil berisi komentar kami berlima saat 
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masuk dalam jarak pandangku. Ada komentar kesal dariku 

dan Nasyfa disertai beberapa stiker aesthetic yang 

disumbangkan Karin. 

Kemudian membuka-buka halaman selanjutnya, 

bagian ketiga berarti giliran Nasyfa yang mengisi buku ini, 

dengan rentang waktu yang cukup berjauhan dengan 

kejadian yang Asya tulis karena gadis itu bukannya menulis 

tapi menggambar banyak hal di buku itu dan mereka harus 

berusaha membujuknya dengan segala cara agar mau 

mengisi buku itu. 

Halo aku Nasyfa, jadi ini buku kesayangannya Zura ya? 

Salam kenal, semoga kita tidak bisa berteman dengan baik, aish, 

Zura memang gila masa buku tidak bisa bicara seperti ini dibilang 

sahabat, ya sudahlah demi seblak dan pop ice satu aku akan menulis 

sebuah kejadian di buku ini. 

Aku menggelengkan kepala, bingung dengan tingkah 

Nasyfa yang aneh persis seperti idolanya. Padahal aku juga 

sama anehnya seperti gadis itu. Tidak mengaca. 

Jadi karena memang ada yang ingin aku ceritakan juga aku 

akan berusaha menuliskannya sesingkat mungkin, ingat 

SESINGKAT mungkin baiklah, aku mulai ya, tolong hargai 

usahaku untuk menuliskan kejadian ini karena aku sama sekali 

tidak menyukai menulis. 

Jadi begini, aku masih mengingat tanggalnya karena ini baru 

terjadi 3 hari yang lalu, tanggal 15 Februari tahunnya? Tidak perlu, 

toh itu bisa kalian tebak sendiri di tahun berapa hal itu terjadi. Hari 

itu kami pergi hiking bersama teman satu angkatan, sebenarnya 

menurutku saat mendaki tidak ada kejadian yang terlalu membekas, 

selain saat mengunjungi markas bawah tanah bekas pejuang dulu, 

hawanya menakutkan. 
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 Kami mendaki sampai pukul sembilan lalu beristirahat 

sebentar dan memainkan games secara berkelompok, sangat 

menyenangkan saat kami bermain tepung diakhir acara dan tubuh 

kami menjadi berwarna putih karena tepung itu, belum lagi saat kami 

bermain kejar-kejaran aku berhasil mengalahkan banyak orang 

ahaha, aku sangat bangga pada diriku fufufu. 

Senyuman kecil lagi-lagi terbit di bibir merahku, 

Nasyfa memang dinobatkan sebagai ratu olahraga dulu, ia 

tak kenal ampun. Bahkan saat pembagian juara gadis itu 

menjadi juara terbaik karena memenangkan banyak sekali 

lomba. 

Lalu saat kami turun dari puncak, di sana ada kejadian yang 

TAK AKAN PERNAH aku lupakan, dan mungkin untuk Zura 

juga ahaha, aku sengaja menulisnya agar Zura merasa malu seumur 

hidup, karena itu memang sangat memalukan, sih, aku juga akan 

merasa malu jika menjadi Zura. 

Aku mendengus membaca kata-kata Nasyfa, dasar 

tidak sopan. Padahal kejadian itu amat sangat ingin 

kulupakan karena memalukan. Sangat memalukan, duh. 

Jadi kami berjalan tenang menuruni gunung, sesekali bercanda 

dan tertawa karena ada yang terpeleset, lalu tanpa disangka, Zura 

berlari kencang menuruni gunung, sepertinya kakinya susah untuk di 

kontrol hingga di tidak mampu memelankan laju larinya. 

Lucu sekali melihatnya berlari secepat itu dan siapa yang akan 

menyangka, jalan itu ternyata memiliki jeda yang lumayan tinggi 

dengan tanah selanjutnya, dan kalian bisa menebaknya kan? Zura 

melayang, salto lalu terjatuh terduduk di tanah selanjutnya 

Aku melotot, memangnya selucu itu? Astaga Nasyfa 

benar-benar membuatku malu dengan mengingat kejadian 

itu. Padahal kejadian memalukan itu sudah berlalu lebih dari 

15 tahun— 
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Dan lucunya banyak teman seangkatan yang melihatnya 

ahaha, lucu sekali deh kalau membayangkannya lagi ah andai saja 

aku merekam kejadian itu, pasti itu akan menjadi hal tidak terindah 

yang pernah kuabadikan dalam hidupku, untuk Zura jika kamu 

membaca ini saat besar, jangan lupakan kejadian ini ya! Karena itu 

lucu sekali kan? Apalagi saat membayangkan wajah panikmu. Tapi 

syukurlah tak ada luka serius yang kamu alami, hanya lecet bukan? 

Aku menepuk batu tempatku duduk, kesal dengan 

kalimat yang dituliskan Nasyfa. Oh, ayolah Nasyfa kamu 

menyebalkan sekali. 

Tapi setelah pulang dari gunung entah apa sebabnya Zura 

malah murung, dia tampak marah pada kami berlima, aku tak tahu 

ia kenapa, mungkin kelelahan awalnya aku berpikir seperti itu, 

karena kami semua memang kelelahan, tapi nyatanya Zura bukan 

cuma kelelahan, dia sedang menyimpan luka di hatinya.  

Aku menelan ludah, buku ini memang milikku aku 

sering membacanya dulu, namun sudah 10 tahun terakhir ini 

mereka memutuskan menyembunyikan buku ini dariku, 

katanya biar aku melupakan buku ini dan membukanya saat 

mereka sudah mengizinkanku.  

Aku juga memang sudah lupa dengan sebagian besar 

isi buku ini. Namun kejadian itu masih bisa kuingat dengan 

baik, dan kali ini? Bagaimana Nasyfa bisa tahu? 

Aku bergegas melanjutkan bacaanku, tak 

menghiraukan waktu yang sudah hampir pukul setengah 

enam sore. Aku makin penasaran dengan buku ini dan 

sepertinya aku akan segera bertemu dengan konflik 

persahabatan kami saat itu. 

Seingatku sih begitu haha, namun aku tidak tahu pasti. 

Zura menyembunyikan bahwa ia kecewa karena kami 

mengesampingkannya dan lebih dekat dengan Bulan, dia kecewa dan 



10 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 penyebabnya adalah kami, waktu itu melihat Zura sebenarnya aku 

merasa bersalah namun entahlah rasa gengsi lebih mendominasi 

daripada keinginanku untuk meminta maaf, Zura aku tahu kamu 

akan mengomentari bagianku setelah aku selesai menulis ini. 

Tolong maafkan kelakuanku ya? Dan jangan bersedih terus 

kumohon, kamu lebih cantik saat tersenyum daripada saat menangis 

Zura. 

Aku menelan ludah, mencari komentarku pada bagian 

bawah halaman. Tidak ada, aku tidak mengomentari bagian 

kolom untuk mengomentari. 

Hanya ada ucapan maaf dari mereka berlima disana 

disertai stiker-stiker imut yang meminta maaf. Ada apa 

denganku saat itu? Aku mengernyitkan dahi, aku tidak bisa 

mengingatnya duh. 

Baiklah mungkin dengan membaca adegan selanjutnya 

aku bisa mengetahui penyebab mengapa aku tidak ikut 

mengomentari bagianku. Ini aneh biasanya semarah apapun 

aku marah ada mereka, aku pasti akan kembali pada mereka 

dan melupakan semua masalahnya. 

Perlu membalikkan 3 lembar kertas karena lembaran 

selanjutnya hanya dipenuhi oleh gambar permohonan maaf 

dan rasa menyesal dari mereka. Dan ada beberapa yang 

mereka tulisi dengan quotes indah yang membuatku tertarik 

untuk membacanya. 

Kertasnya memang sudah menguning namun tulisan 

mereka sedikit banyak bisa kubaca, tulisan indah yang 

mereka buat dengan sangat detail, aku menyukainya, sangat 

menyukainya. Tulisan mereka sangat-sangat indah. 

Aku menggelengkan kepala, berusaha kembali ke 

tujuan awalku, segera membuka halaman berikutnya. Bagian 
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keempat saatnya Kezia sepertinya yang menulis. Entah 

tentang kejadian apa. 

Halo namaku Kezia, sahabat baik Zura, hari ini kami 

berenam sudah kembali ke formasi lengkap fufufu, karena kemarin 

kami mengadakan jalan-jalan ke dunia fantasi, sebenarnya karena 

sekolah, sekolah kami memang sering mengadakan jalan jalan seperti 

itu. 

Dan Zura sudah tidak marah lagi meskipun kami masih 

tidak tahu alasan apa yang membuat ia marah, tapi syukurlah kami 

bisa dalam formasi lengkap lagi dalam keadaan menyenangkan seperti 

ini, meskipun ada dua temanku yang lain memintaku untuk bermain 

bersama mereka jadi mau tidak mau aku harus meninggalkan kelima 

temanku itu haha. 

Tapi mendengarkan cerita cerita mereka aku tahu mereka juga 

sudah menghabiskan waktu yang indah bersama-sama, meski aku 

sesekali mendatangi mereka untuk ikut bermain, salah satunya saat 

kami bermain ke dunia lain! 

Meski berbeda kereta, Nasyfa, Asya, Zura dan Hana tetap 

mau menceritakan hal yang terjadi di kereta mereka, saat Asya 

berteriak memanggil bundanya sambil menunjuk sang hantu 

contohnya, saat Hana membaca syahadat berulang kali, dan saat 

Nasyfa, Zura tertawa karena tingkah Hana dan Asya, kami juga 

tertawa karena mendengar tingkah mereka ahaha. 

Di kereta kami, aku dan Karin, juga terjadi hal yang tak 

kalah seru! Teman laki-laki yang ikut dalam kereta kami bukannya 

berdoa, laki-laki itu malah menyanyikan salah satu bait lagu EXO! 

Lagu Love Shot lebih tepatnya, sangat kontras dengan adik kelas 

yang juga mengikuti kereta kami. Adik kelas kami itu malah berdoa 

dengan khusyu agar tidak disentuh oleh hantu itu ahaha. 

Lalu kami berenam menuju candy shop yang ada disana, 

memborong banyak sekali permen, karena Zura sangat menyukai 
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 sesuatu yang manis hahaha aku juga menyukai makanan manis sih, 

meski tidak sesuka Zura.  

Aku tertawa kecil, kejadian saat di dunia fantasi itu 

akan selalu kukenang selamanya 

Lalu ini saat saat terakhir kami di tempat itu sih, tapi akan 

selalu kuingat, begitupun dengan yang lain pasti, begini, karena kami 

sudah kehabisan tenaga kami memutuskan untuk bermain di wahana 

anak-anak, mirip seperti kolam mandi bola sih, tapi ini versi lebih 

mewahnya lagi karena terdapat trampoline di sana dan bahkan ada 

semacam flying fox mini ditempat itu. 

Kami berenam bergantian menaiki flying fox itu dan tibalah 

saatnya giliran Asya menaiki flying fox, flying fox itu kecil sehingga 

tak ada pengaman namun ada dinding yang dilapisi sesuatu yang 

lembut entahlah aku tidak tahu apa namanya, namun jika ditabrak 

akan tetap lumayan sakit meski sudah dilapisi. 

Dan kejadian lucunya adalah saat kami berlima berhenti 

dengan cara menjatuhkan diri sebelum menabrak dinding itu, Asya 

malah menerobos dan akhirnya malah menabrak dinding itu ahahha, 

untung saja hanya kami yang melihatnya, entah bagaimana jika ada 

orang lain melihat Asya saat itu. 

Zura bahkan sampai mengeluh perutnya sakit karena itu 

sangat lucu, dan syukurlah Asya tidak apa-apa meskipun dinding 

yang ditabrak lumayan keras. Itu lucu sekali, jika Zura jatuh 

terguling saat mendaki, Asya jatuh menabrak dinding ahahaha. 

Aku ikut tertawa kecil, cerita itu selesai, tanpa kata 

penutup mungkin Kezia lupa untuk menulis penutup atau 

malah ia tidak mau menutup cerita itu. 

Ada banyak komentar dari kami berempat, 

menertawakan kejadian lucu itu, dan juga ada komentar kesal 

dari Asya. Tapi ada sedikit rasa kecewa yang menyergap, aku 
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masih tidak mengetahui mengapa aku marah pada mereka 

beberapa hari sebelum itu. 

Angin tiba-tiba berubah berhembus kencang, 

menerbangkan daun-daun semakin ganas, mengacak-acak 

rambutku, aku mengangkat kepala. Matahari ternyata sudah 

menghilang ditelan bumi, digantikan semburat cahaya 

merahnya yang masih membekas.  

Aku ternyata sudah terlalu lama di sini, tapi ceritaku 

belum selesai dan aku tidak mau menunggu hari esok. 

Pilihanku hanya satu, menelepon Jendra dengan notabene 

adikku sendiri untuk menemaniku bercerita disini. 

Dengan cepat aku menekan nomor telepon Jendra, 

mengatakan tempatku berada saat ia mengangkat teleponku 

dan memintanya menemaniku setidaknya sampai cerita ini 

selesai. 

Jendra awalnya hanya mendengus kesal mendengar 

suruhanku, lalu mengangguk karena sepertinya kasihan 

padaku. Mendengar suara lirihku, padahal sebenarnya aku 

tidak apa-apa. 

Aku memutus sambungan telepon, Kembali pada 

buku itu, membuka halaman berikutnya. Bagian kelima, itu 

artinya saatnya Hana yang mengisi, gadis dengan MBTI 

INFJ yang mirip denganku itu juga memiliki karya tulis yang 

indah, aku bahkan sangat mengagumi karya yang ia tulis. 

Halo halo halo, kenalin namaku Hana, teman Zura salam 

kenal buku kesayangan Zura yang diisi oleh kami, semoga kita bisa 

berteman akrab ya! Karena kejadian di dunia fantasi, ketika hiking 

dan saat pertama kali bermain dirumah Karin sudah dibahas oleh 

ketiga temanku yang lain aku akan menceritakan kisah lain. 

Kisah tentang kami berenam saat melewati badai yang bersiap 

menghancurkan persahabatan kami. 
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 Aku mengerjap akhirnya sampai juga pada 

pembahasan ini. 

Kata siapa persahabatan kami tampak damai dan tanpa 

masalah? Nyatanya persahabatan kami juga berkali-kali diterpa oleh 

badai, dan Zura menjadi penyebabnya, bukan, bukan berarti aku 

menyalahkan gadis dengan wajah yang selalu bahagia itu, tapi 

memang Zura lah yang menjadi pokok permasalahan dalam 

persahabatan kami. 

Zura memutuskan keluar dari circle kami, alasannnya? 

Entahlah gadis itu terlalu abu-abu untuk ditebak, kami 

mengiriminya surat mengatakan bahwa dia selalu mengatakan hal 

yang berujung kebohongan, janji palsu. 

Dan gadis itu malah menangis, padahal kami tahu gadis itu 

sedang kacau karena diejek anak sekelas, kami memperparah 

keadaan mental gadis itu. 

Maafkan kami Zura, kami terpaksa, kami hanya ingin 

kepastian darimu kami menyayangimu sungguh dan kami tidak ingin 

kamu pergi, tolong menetap pada kami Zura, kita sudah berjanji 

untuk selalu bersama bukan? Kita sudah berjanji pada Asya yang 

sudah pindah keluar negeri untuk tetap bersama apapun kejadiannya. 

Dan terlepas dari janji itu, kami juga sangat menginginkanmu 

untuk tetap berada disamping kami, maaf Zura kami tahu kami 

terlalu egois, kamu baru saja ditinggal oleh Asya, cintamu bertepuk 

sebelah tangan dan kamu ditikung oleh temanmu sendiri, ah bukan 

sahabatmu sendiri dan baru saja diejek oleh teman satu kelas 

Maaf telah memberimu masalah yang tumpang tindih, tapi 

kami terpaksa Zura, tolong jawab surat kami, kami menantikan 

jawabanmu gadis cantik 

Air mataku mengalir tanpa izin. Saat itu, akhirnya aku 

bisa mengingatnya, memang benar. Hari terburukku. 4 
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masalah menghantuiku sekaligus tanpa persiapan. Dan aku 

malah melupakan kejadian itu. 

Aku di-bully, aku dituduh pengkhianat, aku dianggap 

perusak, aku dianggap pengganggu dan aku dibentak oleh 

semua orang. Aku sangat hancur saat itu. 

Aku tergugu, ya Tuhan bagaimana mungkin aku 

melupakan bagian menyakitkan itu. Aku memukul dadaku 

yang terasa sesak. Itu sudah berlalu lama sekali, Tapi hatiku 

masih bisa merasakan bagaimana hancurnya aku saat itu. 

Air mata yang mengalir deras di pipi, angin dan hujan 

yang memabasahi tubuhku, sepatu hitamku yang bau karena 

dicelupkan ke air bekas pel dan hatiku yang sudah tak 

terbentuk. Aku makin tergugu, rasa sakit itu sangat 

membekas. 

Sebuah tangan tiba-tiba meraihku ke dalam 

pelukannya, menenangkan diriku yang terisak tak terkendali. 

“Tenang kak, Jendra di sini, kakak tidak usah merasa 

sendiri ya? Kak Zura tidak sendirian lagi.” suara berat yang 

lembut itu mengalun lembut ke dalam telingaku. Sedikit 

banyak menenangkan diriku yang hancur karena mengingat 

kejadian itu. 

Jendra duduk di sampingku, mengulurkan sebotol air 

minum dan menepuk lembut punggungku. Aku membuka 

tutup botol, menegak seperempat dari isi botol itu, menyeka 

air mata yang mengalir. 

“Sudah baikan?” tanya Jendra setelah senyap beberapa 

saat, tangannya masih terus menepuk lembut punggungku, 

menenangkan. 

Aku mengangguk kecil, meletakkan botol minum 

disamping tubuhku.”Terima kasih Jen, meskipun kamu 

datang lama sekali” suaraku terdengar parau. 
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 “Hey, aku sudah datang secepat mungkin kalau kakak 

mau tahu” Jendra mengakat bahunya kesal, tidak setuju 

dengan tuduhanku.”Wajar saja aku lama, jam segini kan rush 

hour-jam pulang kerja.” 

“Ya setidaknya dengan kamu sudah datang saja aku 

bersyukur” aku menggumam, menutup buku diary itu 

sejenak. Menenangkan pikiranku yang berantakan karena 

mengingat kejadian saat itu. 

Jendra melirik buku diary itu, paham mengapa aku 

masih berada di tempat ini meskipun sudah malam. Ikut 

diam, tak melakukan apapun, menunggu perasaanku 

membaik. 

“Kakak tidak takut?” Jendra kembali bertanya, tiba-

tiba. Aku menatapnya, takut karena apa lagi? 

Jendra berdeham sejenak, menyiapkan kata-kata.”Yaa 

sendirian dalam keheningan seperti ini, bercerita sendirian 

tanpa ada yang menemani, bahkan saat menginjakkan kaki 

di sini saja aku sudah merasakan hawa yang tidak nyaman.”  

Aku menyeringai mendengar pertanyaan Jendra,”Aku 

takut, tapi rasa rinduku mengalahkan rasa takut itu, lagipula 

nanti juga kita akan menjadi seperti salah satu dari mereka 

Jen.” 

“Aku tahu, hanya saja yaa ini mengerikan kak, kamu 

berjam-jam menghabiskan waktu di sini sendirian, walaupun 

diberi perintah untuk berdiam berjam-jam di sini dengan 

imbalan satu pulau pribadi, aku sih tidak mau.” Jendra 

menggeleng, mengusap lengannya yang merinding. 

“Ya sudah, jadi kamu tidak ikhlas menemaniku di 

sini?” Aku bertanya, pura-pura kesal. 

Jendra sontak menggeleng,”Bukan begitu maksudku, 

hanya ah sudahlah, kakak akan bercerita lagi kan? Lanjutkan 
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saja, aku akan diam mendengarkan agar cerita kakak cepat 

selesai.” 

Aku mengangguk, membuka halaman-halaman buku 

itu perlahan agar kertasnya tidak sobek, mencari tulisan 

bagian keenam. 

Ketemu! Bagian Karin yang menulis lagi, gadis itu 

tentu saja akan menulis lagi, tak mungkin hanya menuliskan 

keinginannya. 

Hai, kenalkan namaku Karin, teman terbaik dan juga 

terburuk Zura, buku, tolong kenang kejadian ini ya? Tolong ingatkan 

Zura bahwa aku pernah melakukan kesalahan terburuk ini. 

Mungkin ini masih terlalu dini untuk aku bahas, tapi sungguh 

kejadian ini membuatku amat menyesal. 

Aku terdiam, sepertinya aku tahu pembahasan yang 

dituliskan oleh Karin. Jendra menatapku bingung, kenapa 

kakaknya tiba-tiba berhenti? 

Hari itu hari Rabu, kejadian yang merubahku. Hana sudah 

memberitahu bahwa Zura pernah hancur karena cintanya bertepuk 

sebelah tangan dan ditikung oleh sahabatnya sendiri bukan? Itu aku, 

aku yang menikungnya. 

“Sebenarnya Zura memang tidak terlihat menyukai orang itu, 

jadi tidak apa-apa kan jika aku menyukainya juga? Tapi 

pemikiranku salah besar, Zura juga menyukai orang yang kusuka, 

malah lebih lama, kejadian itu…” 

Aku menarik nafas panjang sebelum melanjutkan, 

hatiku mendadak perih saat mengingat kejadian itu 

Aku menyebutnya pengkhianat, menggunting dalam lipatan, 

mencemoohnya. Aku menyesal telah mengatakan itu sungguh, aku 

terlalu merasa tersakiti karena terkejut dengan hal bahwa Zura 

menyukai orang yang sama denganku. 
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 Aku menyemai bibit benci padanya hanya karena laki-laki 

yang bahkan tidak menyukai kami berdua, aku terlalu kekanak-

kanakan saat itu Ya Tuhan. Kesalahanku sungguh fatal dan 

membuat Zura hancur bertahun-tahun. 

Dari mana aku tahu Zura hancur bertahun-tahun? Karena 

aku sendiri yang melihat dan merasakan, prestasi Zura yang biasanya 

bagus tiba-tiba terjun bebas, hancur berantakan selama 3 tahun. 

Gadis itu bahkan tidak berhasil masuk 5 besar seperti biasanya. 

Aku tahu lukanya bukan karena kami menyukai orang yang 

sama, melainkan karena ucapanku yang menusuk hatinya, aku-aku-

aku telah menghancurkan Zura karena keegoisanku sendiri, entah 

apakah Zura akan memaafkanku karena kejadian fatal itu. 

Zura maafkan aku yang telah mengataimu saat itu aku tahu 

aku sangat keterlaluan, aku terlalu dibutakan oleh cinta, seperti anak 

remaja yang sedang dimabuk oleh cinta, maafkan aku Zura, harusnya 

aku tahu kamu lebih penting daripada cinta itu. 

Dan aku sadar sekarang, kamu tetap lebih berharga bagiku 

daripada mendapatkan cinta dari laki-laki itu, Zura kumohon sekali 

lagi maafkan aku, tolong jangan pernah membenci dan dendam 

padaku, maafkan aku yang telah membuat lukamu lebih parah dari 

yang seharusnya, aku memang tidak berguna. 

Aku menyeka air mata. Karin, sampai kapanpun aku 

tidak akan pernah benci ataupun dendam padamu cantik, aku 

memang hancur tapi kehancuranku itu sama sekali bukan karenamu, 

jangan merasa bersalah terus ya? batinku menyangkal semua 

tulisan Karin. Ia sungguh tak akan pernah membenci 

sahabatnya yang satu itu. 

Jendra kembali mengusap punggungku, tersenyum 

mencoba menenangkan. Adik laki-laki-ku itu juga 

mengetahui saat-saat itu. Saat aku merasa dunia 

membenciku dengan sangat. 
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“Buku, tolong sampaikan maafku yang sebesar-besarnya 

untuknya, tolong buat ia menjadi sosok yang kuat selanjutnya ya? 

Aku mohon, aku tahu bisa saja gadis itu malah membenciku 

selanjutnya dan tidak ingin bertemu lagi denganku, sekian saja 

ceritaku kali ini, terima kasih buku.” 

Aku menarik nafas panjang, sedikit tersendat-sendat 

saat membaca penutup yang dituliskan Karin. Lalu membaca 

komentar-komentar di sudut bawah halaman, ada banyak 

kata penyemangat dari ketiga sahabatku. Tidak ada komentar 

dari Asya. 

Asya pindah ke luar negeri di saat terakhir kami. 

Meninggalkan kami dengan kekacauan yang fatal dan 

berujung pada kehancuran kami sendiri. Aku contohnya, aku 

hancur dan berantakan seketika saat Asya pergi. 

Hidupku kosong, tidak ada lagi Asya yang kusukai 

tulisannya, tidak ada lagi Asya yang pelupa, tidak ada lagi 

Asya yang selalu tertawa dan pemalu, tidak ada lagi Asya 

yang menjadi penyemangat hari-hariku. 

Hidupku berubah seperti kapal yang terbalik. Aku 

bahkan sudah tidak bisa lagi mengenali siapa diriku saat itu. 

Hanya ada seseorang yang menggantikan ‘Zura’ yang dulu, 

dan tidak pernah kukenal. 

Jendra merengkuh tubuh rapuhku, mengucapkan 

kata-kata penyemangat. 

Aku kembali menangis terisak dalam pelukan Jendra, 

rasa rinduku kembali bergejolak. Ingin rasanya aku bisa 

pulang ke dalam pelukan mereka berlima. Mengulang 

kembali semua kenangan yang pernah kita tulis, mengukir 

lagi kenangan baru bersama. 

Hatiku perih, mengingat semua kejadian itu. Aku 

merindukan mereka semua. Andai saja aku bisa 
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 menghentikan waktu, aku akan mengurung diriku disaat itu, 

melupakan kekhawatiran akan hari esok tanpa mereka yang 

akan menemani 

“Sudah kak, nanti nafasmu sesak lagi.” Jendra 

mengingatkan, ikut sedih mendengar tangisanku yang 

memang terdengar sangat menyakitkan. 

Aku menggeleng, rasa sakit saat nafasku sesak lebih 

ingin kurasakan daripada rasa sesak menyimpan rindu 

seperti ini. Rasanya seperti bumerang yang berbalik 

mengenai hatiku, menghancurkannya dengan telak. 

Jendra tersenyum tipis,”Bukankah ada 2 cerita lagi 

yang perlu kakak ceritakan? Ayo jangan buat mereka 

menunggu cerita yang kakak bacakan, aku juga menunggu 

cerita kakak.” 

Aku melepaskan diri dari rengkuhan Jendra, 

mengusap air mataku yang mengering. Menarik nafas 

panjang menetralkan nafasku yang mulai terasa sesak. 

Meraih botol minum dan menegak isinya sampai habis. 

Nafasku sedikit banyak berubah menjadi tenang lagi. 

Jendra tersenyum lebih lebar kali ini.”Ayo lanjutkan 

kak, aku penasaran dengan cerita kakak.”  

Aku mengangguk, membuka halaman selanjutnya. 

Bagian kedua dari terakhir, saatnya diriku yang 

menulis kejadian penting lainnya. Menuliskan kejadian yang 

tentu saja sangat penting dalam hidup kami. 

Hai, akhirnya tiba bagianku juga ya? Halo buku, 

perkenalkan aku Zura, pemilik tunggal buku ini, cerita-cerita 

sebelumnya adalah sejarah yang teman-temanku tulis agar bisa kami 

kenang sampai ingatan kami pudar nanti. 

Entahlah, apakah nanti kami masih akan bersama atau 

malah saling meninggalkan, aku harap sih tidak, karena kami sudah 
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berjanji akan saling mengunjungi wisuda satu sama lain! Dan aku 

sangat ingin melihat mereka sukses! 

Baiklah, sudah cukup basa-basinya sampai di sini saja, aku 

akan menuliskan kenangan tentang Asya dan kepergiannya, 

menceritakannya memang tak mudah, bahkan hanya dengan 

mengingat namanya aku bisa menangis terisak. 

Ah, Asya memang sangat berharga. Gadis itu sudah 

kusayangi sebagai adik sendiri. Saat kejadian itu aku memang tak 

ingat itu terjadi kapan, hanya saja aku ingat waktunya. Sebelum 

kami melaksanakan shalat Dhuhur. 

Kabar itu, aku yang pertama kali mengetahuinya, Asya 

sendiri yang memberitahuku, kata-kata yang akan selalu kuingat 

sampai aku mati nanti, percakapan itu memang tak pernah aku 

duga. 

Asya tersenyum padaku saat itu, kami selesai berwudu dan 

sedang berjalan menuju kelas, gadis itu tiba-tiba membuka 

percakapan dengan kalimat maafnya, meminta agar semua kesalahan 

yang ia buat dimaafkan. 

Dan aku hanya tertawa kecil mendengarnya, aku juga tahu 

aku banyak salah dan kami memutuskan untuk saling memaafkan 

sungguh sangat lucu saat kejadian itu, diam kembali menyergap 

setelah kejadian saling memaafkan itu terjadi. 

Lalu kalimat itu seperti terucap begitu saja dari mulut Asya, 

ia akan pindah menuju negeri tempat ayahnya bekerja, aku? Aku 

bahkan sudah tidak bisa berpikir jernih yang kulakukan hanya bisa 

bergegas menuju keempat temanku yang lain sambil menahan tangis. 

Aku kalut, pikiranku berkecamuk, dia benar-benar pindah, 

pindah ke negeri di mana yang tak akan bisa kami kunjungi, selama 

2 tahun. 2 tahun tanpa Asya adalah hal yang mustahil aku lakukan, 

aku-aku-aku tak tahu harus bagaimana, Asya adalah penopang 

hidupku. 
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 Aku memberitahu keempat temanku yang juga langsung 

shock, dan aku hanya bisa menangis, terisak tanpa suara agar tidak 

ada yang tahu, menutupi wajahku dengan mukena, membayangkan 

hari-hari selanjutnya tanpa Asya yang menemani. 

Kami baru bersama selama 1 tahun dan Asya sudah mau 

pergi? Sekejam itukah takdir sehingga ingin memisahkan kami? 

Aku hanya bisa menangis, memeluk diri sendiri, aku takut sendirian 

meskipun aku masih mempunyai empat sahabat lainnya, tapi tetap 

saja, aku lebih dekat dengan Asya daripada mereka” 

“Aku tidak bisa menahan tangisku setiap mengingat kejadian 

itu ahaha, mengenangnya sama saja dengan membuka plester yang 

menutupi luka itu, seperti banjir, tangisku berderai. Aku tidak 

pernah bisa mengenang saat perpisahan itu terjadi, masih banyak rasa 

tidak ikhlas yang mengukung diriku.” 

“Beberapa hari setelahnya, kami berenam memutuskan untuk 

mengunjungi rumah Asya, menghabiskan waktu untuk yang terakhir 

kalinya. Sebelum ia pindah ke luar negeri sana, kami bermain sepeda, 

membaca buku, memasak mie. Mengukir kenangan terakhir, sebelum 

ia benar-benar berangkat.” 

Aku termenung sejenak, Jendra menepuk 

punggungku lagi.”Aku merindukan mereka Jen.” Ucapku 

pelan, menyeka air mata yang lagi-lagi terjatuh. 

“Tidak mungkin rasa rindu itu tidak ada kak, bahkan 

kalau aku jadi kakak, aku pun akan merindukan mereka,” 

Jendra menerawang kejauhan, ia juga menangis mendengar 

cerita itu.”Namun sayangnya, aku tidak memiliki 

persahabatan seerat itu.” 

Aku tertawa kecil di tengah isak tangis.”Tapi 

setidaknya kamu memiliki banyak teman yang bisa 

diandalkan bukan?” 
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Jendra ikut tertawa,”Memang sih, ya sudah ayo 

lanjutkan cerita kakak, aku penasaran” 

Aku menarik nafas sebelum melanjutkan kalimat 

berikutnya, Kamu tahu bagian paling menyakitkannya apa buku? 

Saat kami tidak bisa mengantarkan Asya ke bandara, kami harus 

sekolah dan sangat tidak mungkin kami bolos tanpa alasan, itu 

menyakitkan saat kami tahu kami tidak bisa bertemu Asya untuk 

terakhir kalinya 

Aku tersendat lagi, menarik nafas sebelum membaca 

penutup. 

Ya sekian saja cerita dariku tentang perpisahan itu, sampai 

jumpa buku di kisah selanjutnya, kisah terakhir tentang kami, 

penutup dari segala cerita tentang kami berenam di masa sekolah 

dasar ini, penutup dari cerita kami selama enam tahun bersekolah di 

sini. 

Sampai jumpa di bagian selanjutnya buku 

Aku akhirnya menangis lagi, lebih keras, bahkan 

tangisan Jendra juga sedikit terdengar, ia malu. Cerita itu, 

cerita yang selalu kuingat bahkan saat melamun pun kilasan 

ingatan saat Asya pindah selalu muncul. Dan lagi-lagi itu 

benar, aku memang belum bisa mengikhlaskan kepergian 

Asya saat itu bahkan sampai sekarang. 

Jendra berdeham, menyeka air matanya berusaha 

tampak tegar. 

“Sudah kak, jangan menangis lagi, ayo lanjutkan 

ceritanya, semakin cepat selesai semoga perasaan kakak 

semakin membaik” 

Aku hanya mengangguk, semoga saja. Membuka 

halaman terakhir di buku itu, juga bagian penutup. Kami 

berlima langsung yang menulisnya, rebutan bahkan Nasyfa 

pun ikut menulis. Dia yang malah paling banyak tulisannya. 
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 KAMI BERLIMA AKHIRNYA LULUUUUS itu 

kalimat pertama yang kami tuliskan, penuh semangat dan 

rasa bahagia. Meskipun ada rasa sedihkarena kami harus 

berpisah jalan. 

Akhirnya kami berlima lulus! Walapun dengan nilai yang 

tidak terlalu memuaskan tapi kami bisa masuk ke sekolah yang 

kami inginkan! Kami bahagia, akhirnya satu dari 4 jenjang 

pendidikan kami telah selesaaai, huwaaa rasanya seperti mimpi saja 

kami berlima bisa lulus bersama, awalnya kukira akan ada yang 

tinggal kelas ahahahaha. 

Meskipun Karin akan pindah ke sekolah yang berbeda dengan 

kami, kami berharap kita masih bisa bersama dan saling 

berkomunikasi! Ah tentu saja itu adalah hal yang sangat diharuskan! 

Tidak boleh ada yang saling melupakan maupun hilang kontak 

pokoknya. 

Aish, bahagia sekali rasanya bisa lulus, meskipun tidak ada 

Asya setidaknya kami beruntung masih bisa merayakan wisuda 

bersama-sama dengan keempat anggota lainnya. Asya jika suatu saat 

kamu membaca buku ini lagi. Kamu harus tahu betapa sedihnya 

kami saat lulus tanpamu. Padahal kelulusan yang kami bayangkan 

adalah bersamamu. 

Tapi tak apa. Cepat pulang Asyaa kami menunggumu di sini 

agar bisa menghabiskan tawa dan waktu bersama lagi, ah menatap 

Lorong kelas kami untuk terakhir kalinya mengingatkan kami pada 

kejadian tentang adik kacang. Tentunya kalian masih mengingatnya 

bukan? Tentang adik kelas yang ditawarkan donat kacang namun 

ditolak karena ia tidak mnyukai kacang, ahaha aku masih sering 

tertawa jika melihat wajah mereka berdua dan nada suara adik 

kacang saat mengucapkan kalimat itu. Ah, ternyata masih banyak 

kejadian yang tak bisa kami tulis di buku ini. Tapi sekali lagi tidak 

apa, kami bisa menuliskannya di buku lain nanti sampai jumpa lagi 
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buku. Tertanda seluruh anggota BATAGOR-meski tanpa Asya 

hehe. 

Aku tersenyum sekaligus menangis saat membaca bab 

terakhir. Selesai. Kisah kami pada masa sekolah dasar telah 

selesai. 1 dari cerita kami sudah rampung ditulis. 

Jendra tertawa,”Cerita kakak dan kelima sahabat 

kakak selalu menarik untuk diceritakan kembali. Kalian 

saling melengkapi meskipun kadang saling membenci, 

sepertinya jika dibuat novel itu akan menjadi cerita yang 

panjang sekali, entahlah apakah ada yang minat untuk 

membacanya atau tidak.” 

Aku mendengus, lalu beranjak mencium kelima batu 

yang berjajar rapi, meninggalkan Jendra sendirian. Kesal 

karena ucapannya. 

Jendra bergegas lari menyusulku setelah berpamitan 

kepada lima batu itu. Tanpa kusadari sobekan kertas dari 

sebuah berita yang sudah terjadi beberapa tahun lalu terjatuh 

dari buku itu. Potongan kertas berita yang memuat berita 

yang menghancurkan separuh lebih hidupku. 

‘MIRIS, MOBIL BERISI 5 PEREMPUAN MUDA 

DITEMUKAN HANCUR DITABRAK OLEH TRUK, 5 

PEREMPUAN ITU TEWAS SEKETIKA DI TEMPAT 

TANPA ADA YANG SELAMAT’ 

Potongan kertas berita yang mulai menguning itu 

terbang ditiup angin, berhenti dan jatuh di atas salah satu 

makam. Kelima bayangan putih yang sedang saling rangkul 

dan tersenyum bahagia menatap tubuhku dan Jendra yang 

menghilang di balik tikungan pemakaman. 

Tersenyum dengan sangat lebar, meskipun air mata 

mengalir di pipi transparan mereka. Kelima temanku 

ternyata mendengarkan ceritaku sedari awal, ikut tertawa 
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 saat mengenang semua kejadian itu. Mereka menangis dan 

juga tersenyum. 

Melihat keadaanku yang baik-baik saja setelah kejadian 

kecelakaan mobil yang menewaskan kelima sahabatku itu. 

Aku selamat karena dari awal aku tidak pernah menaiki 

mobil yang membawa kelima sahabatku menuju tempat 

rekreasi saat liburan 2 tahun lalu, aku tidak diizinkan pergi 

oleh Jendra saat itu. 

Tubuh mereka berlima ditemukan tewas dalam 

keadaan berpelukan, aku sendiri yang melihatnya. 

Menemukan mereka dalam posisi seperti itu. 

Kelima bayangan putih itu saling menggenggam 

tangan, berseru dengan suara yang lirih namun terdengar 

jelas di telingaku saat duduk di kursi mobil Jendra. Suara 

mereka yang sangat kukenal dan kurindukan akhirnya bisa 

terdengar. 

“Berbahagialah selalu Zura, selalu tersenyum untuk kami, 

dan juga selalu ingat kami ya? Jangan bersedih lagi, kami akan selalu 

bersama mu meskipun kamu tidak melihat kami.” 

Kelima bayangan transparan itu terbang, menembus 

langit sambil tertawa, meninggalkanku yang menangis tanpa 

suara di mobil Jendra yang bersatu dengan kemacetan 

jalanan. 

Mereka tak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Dan 

aku harus kembali melanjutkan perjalananku sendirian. Aku 

menyeka air mata, sudah cukup menangisnya, aku harus kuat 

untuk menjalani hari-hari berikutnya seperti dulu. 

Matahari telah lama tenggelam, bersamaan dengan 

hatiku yang lagi-lagi kembali hancur tak bersisa, 

Ketika angin berhembus dan menggetarkan hatiku, aku terus 

memikirkan waktu yang berlalu dan menutup kedua mataku. 
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Kesunyian menggetarkan masa laluku. Pada suara kecil itu, aku 

menajamkan pendengaranku, bagian yang tumbuh dalam hidupku 

bernafas di diriku. 

Ketika mereka menabrak dan melewatiku, kemudian pergi ke 

tempat itu. Aku tersenyum lebar, melambaikan tangan pada mereka 

yang juga membalas lambaianku lalu pergi menghilang dari 

pandangan. Mereka telah kembali ke tempat yang seharusnya. 

“Aku sungguh merindukan kalian.” gumamku lembut 

menatap jalanan malam, lalu tersenyum. 

Alunan lagu dari boyband kesukaanku masuk kedalam 

indra pendengaranku. Dengan liriknya yang indah dan amat 

kusukai. Tanpa kusadari, aku ikut menyanyikan bait lagu 

yang dituliskan dalam bahasa Korea itu. sambil tersenyum 

“Aku mulai mengira dunia semakin besar dan kumerasa diri 

ini kosong, keping apakah ini bagaimana bentuknya dan kusadari 

ku bahkan tak tahu”  

“Layaknya seperti kepingan yang tersebar, mari kita buatkan 

cerita, di satu tempat kosong di hatiku, letak kepingan itu,”  

“Kuperhatikan, bahwa kepingan itulah kamu, you’re my 

missing puzzle piece, dan pada akhirnya itulah yang mengisi bekas 

luka hati patahku, kau jadi segalanya bagiku, my missing puzzle 

piece.” 

“Aku berkekurangan dan ku tidak sempurna, membuatku 

terlihat lebih kecil, bagaimana caranya mengisi celah kita yang 

mungkin saat ini tengah kosong.” 

“Kalau tidak terasa sudah lama potongan kecil ini kubawa di 

dalam saku, bersama membuatnya terlihat lebih indah, kugambarkan 

hal besar di pertemuan kita.” aku menyanyikan arti lagu itu, 

mengikuti alunan nada indah. 

Jendra bahkan ikut tersenyum lebar saat melihatku 

tidak lagi bersedih dan sibuk bernyanyi, mengetuk setir 
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 mobilnya mengikuti tempo lagu. Ia juga mengetahui lagu itu 

saking seringnya aku memutar lagu itu dirumah. 

 Satu lagi malam yang telah kulewati dengan begitu 

banyak hal, aku bersyukur setidaknya aku masih bisa 

bernafas dan mengingat mereka dengan baik. Aku membatin 

pelan. 

 Selamat tidur kalian kebahagiaanku, beristirahatlah di 

sana dengan tenang dan tunggu aku untuk menyelesaikan ceritaku 

ya? Aku berjanji akan menyusul kalian saat semua harapan yang 

kalian titipkan sudah aku kabulkan, 

 Jangan khawatirkan lagi keadaanku nantinya, aku akan 

bertahan sebaik mungkin, kalian tahu bukan? Aku sangat kuat 

dalam hal bertahan. Selamat malam dan selamat beristirahat dengan 

tenang kalian. Berbahagialah disana. 

 Desau suara lirih lagi-lagi terdengar di telingaku. 

Sepertinya mereka masih bisa mendengar ocehanku ini. aku 

tertawa mendengar jawaban mereka. 

 Kamu juga jangan melupakan kami ya? Dan tolong cepatlah 

menikah agar kami bisa menghadiri upacara pernikahanmu sebagai 

arwah semoga kamu tidak keberatan Zura. Suara kelima 

sahabatku itu kembali terdengar, ada sedikit tawa 

diujungnya. 

 Aku mengulum senyum, tentang itu aku sama sekali 

tidak terpikirkan untuk melakukannya. 

 “Daripada segala-galanya, hal yang suatu saat takkan 

pernah hilang, itulah hal terpenting karena itulah dirimu.” 

“You’re my missing puzzle piece, yang sangat bersinar 

kenyataanya di dunia ini aku sendiri, seperti tangan yang tak bisa 

menggenggam, aku tak bisa melangkah tanpamu, kita saling tak 

ingin kehilangan, my missing puzzle piece.” 
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 Alunan nada indah itu berhenti, bersamaan dengan 

menggelapnya duniaku. Aku menutup kedua mata, menarik 

nafas panjang sebelum akhirnya tertidur kelelahan. 

 Sekali lagi, selamat malam dan selamat beristirahat 

dunia dengan seluruh kekacauan yang terjadi didalamnya. 
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27 October 2068 

alam ini bulan bersinar cukup terang, seolah-olah 

tersenyum indah di atas sana. Bintang yang tak 

mau kalah juga memberikan kilauannya yang 

sangat cantik. Gedung-gedung tingkat memperlihatkan 

cahaya lampu yang membuat keindahan kota ini semakin 

indah dan cantik. Kendaraan yang berlalu-lalang membuat 

jalan raya ramai. Tapi sayangnya, malam yang cukup indah 

ini hanya berlaku untuk beberapa orang saja. Ya, aku tidak 

termasuk di dalamnya.  

Malam ini, kesabaranku sudah habis, amarahku sudah 

dipuncaknya, aku sudah lelah dengan keadaan. Aku kabur 

dari rumah – berusaha mencari angin segar dari sesaknya 

masalah yang selalu berdatangan. Sepeertinya tidak terlalu 

penting jika aku menjelaskan kebnapa aku pergi dari rumah, 

dan sepertinya kalian juga tidak akan tertarik 

Ayah dan ibuku bertengkar hebat lagi di rumah, 

sebenarnya ini sebuah hal yang biasa saja dirumahku – 

mungkin bias saja kami sebut itu adalah rutinitas. Tapi hari 

M 
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ini, aku sudah lelah dengan pertengkaran yang tidak penting 

ini. Lelah dipukuli untuk menjadi pelampiasan ayah, lelah 

melihat ibu yang hamper setiap hari sembab matanya, lelah 

dengan semuanya. 

Dan bukan itu saja sebenarnya alasannya, kau tau 

bagimana rasanya saat kau terpuruk tetapi sahabtmu malah 

mengkhianatimu? Ya, itulah perasaanku sekarang. Sahabat-

sahabatku – mungkin saja kalau misalnya aku menyebutnya 

dengan bahasa yang kasar, bisa saja aku menyebut mereka 

jahat, tapi sepertinya itu tidak baik, dan aku juga masih 

berbaik hati.  

Mereka diam-diam membuat rencana agar aku 

terpuruk dan menyerah. Apakah itu pantas disebut sahabat? 

Sepertinya tidak, mereka lebih pantas disebut pengecut. 

Sekarang keadaanku benar-benar buruk sekali, sepertinya 

akau lebih mirip maling pencuri sandal yang dipukuli sampai 

lebam. Aku hanya bisa menatap kapsul terbang yang berlalu-

lalang , sambil terus mengontrol kursi roda terangku – entah 

menuju kemana. 

10.00 PM, itu yang ditunjukka hologram yang muncul 

dari gelang dipergelagan tanganku. Setiap aku melewati 

gerombolan orang-orang, mereka pasti melihatku dengan 

tatapan yang aneh. Ya, begitulah, aku hanya bisa balik 

menatap mereka lalu mencoba untuk tersenyum – mungkin 

itu lebih mirip seringai yang buruk dibanding sebuah 

senyuman. 

Seketika aku teringat sesuatu, aku segera merogoh 

kantung celanaku lalu mengeluarkan sesuatu. Benda ini 

seperti semacam SD card, hanya saja dalam bentuk yang lebih 

kecil. Kumasukkan kartu itu kedalam gelang hitamku, 

seketika gelang itu memunculkan layar hologram yang berisi 
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 informasi. Ini dia tempat yang akan kutuju, tanganku refleks 

memutar balik arah kursi rodaku – tak memedulikan orang-

orang yang berseru karena kursi rodaku yang meluncur 

cepat. 

*** 
Aku menatap bolak-balik antara layar hologram dan 

gedung tinggi dihadapanku, apakah ini tempatnya? Baiklah… 

mari kita coba masuk, kalau aku tidak mencobanya, bagaimana aku 

akan tau? Aku menekan tombol dikursi rodaku agar ia 

bergerak maju. Akhirnya aku sampai didepan gedung itu, 

disambut oleh robot satpam yang menjaga tempat itu. Aku 

masuk kedalam gedung itu, woah… tempat yang indah.  

Aku memandang sekeliling. Hei! Ini lebih mirip 

museum seni dibanding sebuah rumah sakit. Ya… entahlah 

itu menurut opiniku atau aku yang terlalu kampungan saja. 

Aku mengarahkan kursi rodaku untuk menuju meja 

resepsionis. Di sana ada robot yang melayani para pasien 

yang datang dan tersenyum manis layaknya manusia. Aku 

balik tersenyum tipis, lalu menyerahkan benda pipih yang 

menampilkan layar hologram, robot itu mengambil benda 

itu dariku. Robot itu bekerja dengan sangat cekatan, lalu 

kembali menatapku lagi dan mengembalikan benda pipih 

yang baru saja aku berikan kepadanya.  

“Nona Jihan, silakan ikuti saya untuk menuju ruangan 

nona”, seketika robot itu langsung meluncur pergi, 

digantikan dengan robot yang lain. Aku langsung mengikuti 

arah robot itu pergi, menuruti apa yang ia katakan. Aku terus 

mengikuti robot itu, sepertinya kami sedari tadi tidak sampai 

juga ke tempat tujuan. Setelah kami berputar-putar dan tak 

ada arah akhirnya kami berhanti juga, robot itu akhirnya 

berhenti di depan sebuah ruangan. Robot itu mengutak-atik 
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tombol dekat pintu ruangan tersebut, lalu terdengar suara 

desingan kecil - pintu itu terbuka.  

Robot itu mempersilakan aku untuk masuk. Mataku 

berbinar-binar. Wow... apa ini semuanya nyata. Aku menatap 

ruangan sebesar 10 x 10 meter itu, warna putih yang 

dominan dengan warna cream membuat nyaman orang yang 

melihat. Kulihat di ujung ruangan terdapat wanita yang 

tersenyum kearahku, umurnya terlihat sekitar dua puluhan, 

wajahnya terlihat sangat teduh.”Halo Jihan" suaranya lembut 

itu menyapaku, aku tersenyum kepadanya.”Kamu bisa 

duduk di sini" wanita itu menunjuk suatu kursi didekatnya.  

Aku mengarahkan kursi rodaku kearah sana, lalu 

perlahan-lahan dengan dibantu oleh wanita itu, aku duduk di 

kursi khusus itu. Wanita itu dengan cekatan mengambil 

peralatan, lalu memasangkannya beberapa di atas kepalaku. 

Wanita itu kembali duduk di kursinya, sambil mememgang 

semacam tablet tipis.”Baik, Jihan, ah iya perkenalkan dulu 

aku Elena" wanita itu tersenyum kearahku, aku hanya 

mengangguk, itu basa-basi perkenalan seperti biasanya. 

“Aku tau mungkin semua ini berat Jihan, tapi... apakah 

kamu benar-benar akan melakukan ini?" Elena menatap 

mataku dengan tajam, ia sepertinya tidak mau sesuatu yang 

fatal akan menimpaku. Aku mengangguk mantap, Elena 

hanya mengangguk,”Baik kalau begitu, sekarang kau boleh 

bercerita" aku menghela napas - malam ini semua akan 

berakhir. 

*** 
16 June 2067 

Hari itu, hari yang sangat menyenangkan, akhirnya 

orangtuaku memutuskan untuk memindahkan sekolahku. 

Aku tersenyum, menatap cermin yang menampilkan 
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 bayanganku - mencoba untuk merapihkan penampilanku, 

karena hari itu aku akan pergi ke sekolah baruku! Umurku 

saat itu masih 16, aku duduk dikelas 11, memang sebenarnya 

agak tanggung untuk aku pindah sekolah kesana. Toh, mau 

gimana lagi, itu orangtuaku yang memutuskan. 

Baik, aku siap! Langsung saja aku menuruni anak 

tangga dengan hati yang senang. Ternyata ayah sudah 

menungguku dengan senyum lebar,”Anak ayah hari ini 

sepertinya sangat senang" ayah mengacak-acak rambutku. 

Aku mencoba menahan ayahku untuk mengacak-acak 

rambutku. kau melotot kearah ayah - hei! Itu sudah kurapihkan 

sedari tadi. Ayah hanya terkekeh kecil. 

"Baik, kalau begitu ayo kita berangkat!". Ayah 

langsung menuju kapsul terbang, aku megikuti ayah dari 

belakang sambil berseru senang. Segera ayahku mencoba 

untuk mengontrol kapsul terbang itu. Seketika kapsul itu 

langsung meluncur keluar dari garasi rumah dan menuju 

jalan raya yang ramai. 

*** 
"Selamat belajar Jihan... Jangan nakal ya" kata ayah 

berpesan ketika menurunkanku dari kapsul. Aku tersenyum 

sambil balik melambaikan tanaganku kearah ayah.”Siap 

ayah!" aku berseru. Kapsul terbang itu langsung meluncur 

setelah aku sudah sampai didepan gerbang sekolah. Aku 

menatap sekelilingku, mencoba untuk beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Sepertinya aku akan suka disini. Aku langsung 

berlari kearah gedung sekolahku yang menjulang tinggi, bel 

sebentar lagi akan berbunyi. 

*** 
"Halo namaku Jihan, salam kenal semuanya, semoga 

aku bisa berteman baik dengan kalian" mulai terdengar suara 
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bisikan yang makin lama makin seperti dengungan lebah. 

Tapi aku tidak peduli dengan itu, guruku langsung 

menyuruhku untuk duduk dibangku yang kosong. Kulihat 

bangku kosong didekat jendela, langsung saja aku menuju 

bangku kosong itu lalu menaruh barang-barangku. Seketika 

ada orang yang menjulurkan tangannya kepadaku, seorang 

gadis dengan rambut panjang berwarna coklat 

menyapaku,”Hai, salam kenal aku Ghea" ia tersenyum manis 

kearahku, aku membalas mengulurkan tangan lalu 

berjabatan dengan dia.”Hai juga" aku balik tersenyum. Lalu 

aku duduk di bangkuku. Pelajaran pertama sudah mulai. 

*** 
Pelajaran pertama sudah terlewati sejak tadi, sekarang 

pelajaran kedua, pelajaran yang benar-benar membuat 

semua orang pusing, kecuali jika kau jenius mungkin kau 

akan menyukainya. Ya, fisika, aku mencoba memahami 

pelajaran itu, tapi naif. Astaga! kenapa pelajaran ini begitu susah 

untuk dipahami. Dan akhirnya setelah kami pusing tujuh 

putaran dengan fisika, muncul juga suara penyelamat - bel 

istirahat sudah berdenting keras. para murid-murid 

berhamburan keluar untuk menuju ke kantin. 

Beberapa masih ada yang stay dikelas termasuk aku 

dan Ghea. Kulihat ada dua anak murid perempuan yang 

mendekati Ghea. Yang satu parasnya seperti muka-muka 

orang bule dengan rambut pirang sebahu. Yang satunya lagi 

gadis dengan rambut hitam mengkilat dikepang satu. Mereka 

sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Ghea menatapku.”Hei 

Jihan, kemari, jangan sendiri saja di situ seperti anak yang 

dirudung saja" aku hanya tertawa kecil, lalu mendekati meja 

Ghea. 
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 "Teman-teman perkenalkan ini Jihan. Jihan, ini Lily 

dan ini Audrey" teman-teman Ghea menyapaku ramah. Aku 

balik menyap mereka. ternyata gadis bule itu adalah Lily dan 

yang satunya lagi adalah Audrey. Kami berbincang-bincang 

begitu lama, seperti teman yang sudah lama akrab saja. 

*** 
"Awalnya semua baik-baik saja, tapi entah apa yang 

dipikirkan oleh Ghea. Ia diam-diam mencoba untuk 

membuat nama baikku hancur, dibantu oleh Lily dan Audrey 

mereka membuat hidupku hancur seketika" Jihan terisak, 

mencoba untuk mengeluarkan semua beban yang selama ini 

ia tahan. Wanita di sebrangnya- Elena, hanya mengangguk 

dan mencoba untuk menenangkan Jihan. Ia tau, semua ini 

berat, sehingga ia juga tidak bisa berkomentar apapun.”Oke 

Jihan, aku tau semua ini berat. Tapi bisakah kamu 

melanjutkan ceritanya? Agar semua puzzle cerita ini lengkap 

dan kamu bisa menghapus semua ingatan tentang mereka. 

Baik, apakah kamu buisa melanjutkannya Jihan?" Jihan 

mengangguk,ia meneguk air minum didekatnya agar dia 

lebih tenang sedikit. Baik, semua ini harus bisa berakhir juga 

malam ini 

*** 
Detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi 

hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan 

menjadi tahun. Tak terasa kami berempat semakin lama 

semakin dekat, akhirnya kami mencoba menyulam 

persahabatan diantara kami. Sekolahku... hmmm... 

sepertinya lancar-lancar saja. dan hei! Kau tau, di bulan ke-5 

aku bersekolah disana aku mendapatkan beasiswa, dengan 

potongan harga SPP sebanyak 50%. Itu dikarenakan aku 
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yang sering mewakilkan sekolahku untuk lomba, dan 

biasanya pratnerku ketika lomba adalah Ghea.  

Kami biasa mengikuti berbagai macam lomba sains, 

dan ada beberapa lomba yang untungnya kami berdua 

menangkan. Tapi waktu itu ada satu lomba yang kami tidak 

menangkan, yaitu lomba membuat suatu barang yang akan 

berguna di masa depan nanti yang diselenggarakan oleh 

lembaga perkumpulan para ilmuwan sains. Mereka mencoba 

untuk mengambil ide dari para anak-anak jenius yang banyak 

minat di sains. Saat itu, aku dan Ghea mencoba untuk 

membuat”pembangkit listrik tenaga suara". Entahlah, itu 

juga penemuan dari ideku yang sangat dadakan.  

Siang malam, aku dan Ghea mencoba membuat 

penemuan kami dengan support dari Lily dan Audrey. Mereka 

sesekali membantu kami dengan membelikan barang-barang 

yang kami perlukan, memijit bahu dan kaki kami yang pegal, 

memasak untuk kami, dan masih banyak lagi. Tapi saat hari 

perlombaan itu datang, saat benda itu sedang diuji, tiba-tiba 

mesin itu tidak berfungsi sama sekali. Hanya diam seperti 

seonggok mesin yang tak berguna sama sekali. Lily dan 

Audrey yang melihat kami berdua saat itu berseru tertahan, 

berdoa agar mesin itu bisa diajak kerjasama dan berjalan 

normal. 

Tapi semua itu naif, mesin itu tetap tidak mau berjalan 

apapun yang kami lakukan, sekeras apapun Ghea dan aku 

mencobanya, mesin itu hanya diam dan tak mau berfungsi. 

Akhirnya kami kalah diperlombaan itu, Ghea dan aku tidak 

bersedih. Yeah... It's okay, kami sudah terbiasa dengan 

kegagalan. Tetapi, beberapa bulan ini aku dan Ghea jarang 

menjadi pratner lagi. Aku biasanya hanya ikut lomba di luar 

sekolah sendirian, agak aneh rasanya. 
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 Aku akhirnya tau kenapa Ghea tidak ikut lomba 

bersamaku lagi, ibunya meninggal karena kecelakaan. Aku 

tidak diberitahu olehnya, aku baru tau ketika Lily dan Audrey 

memberitahu kepadaku. Nilai Ghea mulai turun drastis saat 

itu, mukanya selalu lesu setiap ia pergi ke sekolah. Dulu, ia 

benar-benar populer ketika sebelum ibunya meninggal 

karena parasnya yang cantik dan ya... dia juga pintar dan 

selalu menjadi ranking satu di kelas. Tapi karena nilainya yang 

menurun drastis, popularitasnya mulai turun, yang 

mendukungnya juga sudah hilang entah kemana.  

Tapi kami bertiga selalu menghiburnya, bilang bahwa 

semuanya akan baik-baik saja. Tapi, sejak kejadian itu Ghea 

mulai menjauhiku, aku merasa ada pertarungan tidak terlihat 

antara aku dan dirinya, setiap aku didekatnya, Ghea pasti 

seperti membuat benteng pertahanan agar aku tidak ada 

didekatnya. Berkali-kali aku menanyakan kepada Lily dan 

Audrey, mereka selalu bilang tidak tau menahu tentang 

semua ini. 

Baiklah, akhirnya aku menjauh sementara dari Ghea, 

mungkin sebentar lagi dia akan baik-baik saja. Ku akui, 

setelah popuralitas Ghea menurun, tiba-tiba popuralitasku 

naik. Entahlah karena faktor apa, aku juga tidak peduli. 

Membiarkan semuanya mengalir seperti air. 

*** 
"Aku baru tau, mengapa Ghea selalu menjauhiku. Ia 

iri karena banyak prestasi yang kucapai, ia merasa bahwa aku 

tidak pantas mendapatkan semua itu. Hanya dia saja yang 

pantas". Jihan mencoba untuk menenangkan dirinya, ia takut 

kalau saja ia kelepasan mengeluarkan emosinya. Elena 

menatap lembut Jihan,”Dia begitu kekanak-kanakkan 

sehingga memutuskan untuk mencoba membuat agar 
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hidupku hancur" Elena hanya mengangguk-angguk. Jihan 

lalu melanjutkan ceritanya. 

*** 
23 Febuary 2068 

Setelah tiga bulan lebih, persahabatanku dengan 

mereka bertiga terasa sangat renggang. Akhirnya, saat 

weekend aku mencoba untuk berbicara kepada mereka bertga 

secara baik-baik. Tapi mereka menolak tawaranku, bilang itu 

tidak penting untuk dibicarakan. Baiklah, it just up to you guys 

- balasku saat waktu itu aku mengirim pesan kepada mereka. 

Tapi, tanpa aku sadari ternyata mereka membuat rencana 

jahat kepadaku. 

Waktu itu saat aku baru pulang dari jalan-jalanku, 

tepatnya me time agar aku tidak terlalu memikirkan mereka 

terus menerus. Tapi tiba-tiba saat aku menyebrang jalan, ada 

kapsul yang menabrakku sangat keras. Padahal aku sudah 

melihat bahwa lampu hijau untuk pejalan kaki sudah 

menyala terang. Kapsul itu sepertinya berjalan sangat cepat, 

sehingga siapapun yang ditabraknya bisa saja berakibat fatal, 

bahkan bisa saja saat itu aku sudah mati. 

Itu adalah sebuah tabrak lari, kapsul yang menabrakku 

langsung pergi begitu saja, tak pedulikan aku yang terbaring 

ditengah jalan. Darah mulai keluar dari pelipisku, seketika 

tatapanku mulai gelap rasanya dan entahlah apa yang terjadi 

setelah itu. 

*** 
Mataku mengerjap-ngerjap, mencoba untuk 

menyadarkan diriku. Aku di mana? Itu pertanyaan yang lewat 

di otakku saat aku baru saja bangun. Kulihat disampingku 

ada ibu yang memegang tanganku begitu erat. Setelah sadar 

bahwa aku akhirnya sudah bangun, ibu bersorak riang, lalu 
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 memanggil dokter agar segera pergi ke ruanganku. Aku 

menatap ibu, memperhatikan ibu dengan saksama, matanya 

memancarkan sebuah kesenangan. Mata ibu terlihat sembab, 

sebentar... Aku memperhatikan seluruh badan ibu dengan 

teliti. Kenapa... Kenapa lengan ibu tampak memar?.  

Sepertinya ibu sadar kalau aku memperhatikannya, 

segera ibu menutup lengannya yang tadi sempat tersingkap 

karena ia menggulung bajunya. Aneh...- aduh, tiba-tiba 

kepalaku rasanya terasa sangat sakit, seperti ditusuk seribu 

jarum rasanya. Aku memegang kepalaku yang dibalut 

perban, akhirnya aku ingat, aku waktu itu mengalami 

tabrakan, sepertinya ini efek dari tabrakan waktu itu. Dokter 

akhirnya sampai diruanganku dan langsung mengecekku. 

Katanya aku sudah tak sadarkan diri selema 2 minggu. 

Wow... cukup lama, tapi.. hei! Bagaimana dengan sekolahku? 

Aku menghela nafas lega, ibu bilang katanya aku sudah 

diizinkan sampai masa pemulihan selesai. Baiklah... kalau 

begitu. 

*** 
Setelah seminggu aku dirumah sakit, akhirnya aku bisa 

pulang juga. Yey! Senang sekali, sebenarnya ada sedikit 

kesedihan dihatiku. Saat aku menanyakan kepada ibu apakah 

Ghea, Lily dan Audrey menjengukku saat aku tidak sadarkan 

diri selama 2 minggu, ibu hanya menggeleng lemah, bilang 

bahwa mereka bertiga tidak menjengukku sama sekali. 

Batang hidungnya pun tak terlihat sama sekali.  

"Jangan sedih Jihan... kita positive thinking saja, mungkin 

mereka sedang sibuk. Anak ibu nggak boleh sedih dong, 

yang penting kamu sehat" itu kata ibu saat masih dirumah 

sakit. Aku menatap ibu yang sedang membereskan barang-

barang untuk pulang ke rumah. Agak aneh... Kenapa wajah ibu 
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malah terlihat sedih? Dan sepertinya ibu sedang menahan untuk 

menangis, harusnya ibu senang bukan? Aku sudah sehat dan bisa 

pulang ke rumah, apakah.... Aku membuang jauh-jauh pikiran 

buruk yang baru saja terlintas dipikiranku, it will be alright... 

just trust me. 

*** 
Akhirnya aku tau kenapa wajah ibu terlihat menahan 

emosi ketika dirumah sakit tadi, ternyata ayah dan ibuku 

sedang dalam perang dingin. Entahlah apa penyebabnya, aku 

berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi... entah apa 

yang sudah ditentukan oleh tuhan di atas sana, kenyataan itu 

tak bisa lagi dibuang pergi jauh-jauh. 

*** 
Ternyata tidak ada perkembangan atas hubungan ibu 

dan ayahku, begitu juga hubungan aku dengan Ghea, Lily 

dan Audrey. Ah iya, aku lupa memberitahu kalian, kakiku 

lumpuh karena tabrakan waktu itu, akhirnya sekarang aku 

terpaksa untuk memakai kursi roda kemanapun aku akan 

pergi. Tetapi untungnya, teman-temanku tidak ada yang 

meledekku untuk masalah kursi roda ini, karena mereka juga 

mengerti apa yang aku rasakan. Semuanya aku jalani hari-

hariku seperti biasanya, sampai akhirnya semua keganjalan 

ini akhirnya terbukti. 

Ternyata yang menabrakku waktu itu adalah rencana 

dari Ghea, Kak Mahesa - kakak sepupuku, ia 

memberitahukan itu semua kepadaku. Begitu juga mengapa 

ayah dan ibuku akhir-akhir ini bertengkar, ternyata dibalik 

semua ini adalah rencana Ghea. Kak Mahesa mengetahui hal 

tersebut karena ia menyadap semua akun media sosial Ghea, 

memang agak jahat, tapi mau bagaimana lagi. Sepertinya kak 
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 Mahesa juga tidak ingin semuanya menjadi semakin buruk 

sehingga ia akhirnya melakukan itu. 

Kami berdua bertemu di apartemennya, dia mengirim 

pesan kepadaku. Han, ayo cepat ke apartemenku, kamu harus tau 

semua ini - itu yang dikatakannya. Akhirnya karena aku 

waktuku sedang banyak aku pergi ke apartemennya. Setelah 

meminta izin kepada ayah - yang tampaknya masih terlihat 

sangat marah, aku langsung pergi ke apartemen kak Mahesa. 

Aku melihat semua isi rencana Ghea yang muncul di layar 

komputer kak Mahesa. Aku sudah tidak tahan lagi, akhirnya 

aku menangis, kak Mahesa hanya bisa menenangkanku.  

Jadi selama ini, semua ini rencana Ghea? Kak Mahesa 

hanya menggeleng pelan, ia hanya bisa bilang bahwa 

semuanya akan baik-baik saja. Apa yang baik-baik saja! Aku 

langsung keluar dari apartemen kak Mahesa, kak Mahesa 

berusaha menahanku. Aku tidak tahan lagi dengan semua 

kenyataan ini. Tidak ini semua pasti tidak nyata, aku mencoba 

menyadarkan diriku. Ini semua nyata bodoh! Aku sudah muak 

dengan semua kenyataan ini. Aku akhirnya kembali ke 

rumah, ternyata ibu dan ayah sedang bertengkar juga. Aku 

mencoba menahan ayah agar tidak memukul ibu. Akhirnya 

aku terkena pukulan ayah juga, ibu menangis keras. 

Akhirnya karena aku sudah lelah, aku balik memukul 

ayah, berseru keras, bilang bahwa itu semua tidak pantas 

dilakukan. Lalu keluar dari rumah, dan akhirnya aku 

memutuskan untuk menghapus semua ingatanku tentang 

Ghea, Lily dan Audrey. Teringat kartu khusus yang 

diberikan Mr.Sam saat aku bertemu dengannya di 'Science 

Festival' waktu itu. Dan semuanya sudah berakhir, sampai 

disini.  

*** 
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Di ruangan itu, Jihan mati-matian mencoba untuk 

tidak menangis. Baiklah, ini semua sudah berakhir. Elena hanya 

menatap datar Jihan. Menatap garis-garis merah di tabletnya 

tersebut yang makin lama warnanya semakin terang.”Baiklah 

Jihan, ini kedua kalinya aku menanyakan ini. Apakah kamu 

yakin untuk melakukan ini semua?" Jihan membeku, ia tidak 

menunjukkan reaksi apapun.”Jihan, kau benar-benar akan 

melakukan ini bukan? Atau bisa saja aku membatalkan 

semuanya" Jihan masih diam bak patung, masih memikirkan 

keputusan yang benar-benar akan dia lakukan.”Jihan... 

Apakah kamu yakin?" Jihan akhirnya mengangguk, terlihat 

matanya masih tersisa tangisannya barusan. 

Elena dengan cekatan mulai menekan tombol-tombol 

di tabletnya, memeriksa kembali benda yang ada di atas 

kepala Jihan, agar tidak ada terjadi apapun yang tidak 

diinginkan. Jihan menutup mata, ia takut kalau saja ia benar-

benar kehilangan semua ingatannya, tapi.. ya sudahlah, ia 

sudah merelakan itu semua. Membiarkan semua ingatan 

buruk itu hilang. Mesin diruangan itu berdesing pelan. Semua 

sudah berakhir... 

*** 
1 January 2073 

Ilmuwan muda, Jihan, akhirnya mengeluarkan penemuan 

barunya yang fantastis. Itu yang ditunjukkan hologram-

hologram disepanjang jalan, aku menatap layar-layar 

hologram. Itu Jihan... Bagaimana keadaan dia sekarang? Apakah 

dia baik-baik saja sekarang? Aku merasa sangat bersalah. Tiba-

tiba ada seseorang yang menepuk bahuku, membuat aku 

tersadar dari lamunanku.”Hei, ngeliatin apa sih Ghe?" itu 

Audrey yang bertanya kepadaku, aku hanya menggeleng.  
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 Akhirnya dia sadar apa yang sejak tadi aku perhatikan, 

olayar hologram yang menunjukkan wajah sahabat kami yang 

dulu - Jihan.”Oh itu... Santai saja Ghea, lihat sekarang dia 

sudah sukses, lagipula bisa saja dia sudah melupakan kita 

bukan?" Audrey mencoba untuk bergurau, aku hanya 

tertawa hambar. Entahlah apakah kata-kata Audrey barusan 

bisa menghiburku, Lily disebelahku terkekeh,” Iya Ghe, 

betul kata Audrey, siapa tau Jihan memang memang sudah 

melupakan kita". Aku hanya diam, pikiranku berkeliaran 

kemana-mana. 

*** 
Sepertinya aku harus menyelesaikan semua masalah ini 

dengan Jihan, itu yang aku pikirkan sejak tadi. Lily dan Audrey 

menatapku kebingungan,”Ada apa denganmu Ghe? Apakah 

ada sesuatu?" aku hanya menggeleng pelan, aku sedang tidak 

berselera untuk bercanda dengan mereka, banyak sekali 

pikiran yang terlintas dikepalaku, rasanya sekarang isi 

kepalaku sangat ramai. Kami saat ini sedang berada di kafe 

yang biasa kami datangi, sedari tadi aku hanya melamun 

sambil bermain gadget ku. Itu memang biasanya tidak 

dilakukan oleh aku saat berkumpul dengan Audrey dan Lily. 

Lily dan Audrey semakin menatapku keheranan, 

mereka berdua saling menukar pandangan, mencoba untuk 

mencari sesuatu yang salah pada diri mereka sampai-sampai 

sekarang perilakuku sudah berubah. Aku langsung menaruh 

gadget ku,”Tidak... it's not your fault guys, hanya ada sesuatu 

yang bermasalah saja, tapi tidak usah permasalahkan itu" aku 

tertawa kecil, mencoba untuk mencairkan suasana. Mereka 

berdua menghela napas - lega bahwa aku baik-baik 

saja.”Kirain kita, kamu lagi kesambet sesuatu gitu loh Ghe... 
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Kan serem" Audrey mencoba untuk bercanda. Aku kali ini 

tertawa - tidak dengan paksaan. 

*** 
Tapi semua urusan itu tidak selesai sampai disini, 

akhirnya aku bicara kepada Lily dan Audrey bahwa aku akan 

menyelesaikan semua urusan ini dengan baik-baik agar aku 

tenang. Mereka berdua hanya mengangguk - setuju dengan 

rencanaku,”Tapi, bagaimana kita akan bertemu dengan 

Jihan?" aku dengan santai memperlihatkan layar hologram 

yang muncul dari gadget ku.”Jadi... kita akan pergi ke acara 

itu?" aku mengangguk.  

"Bukankah itu hanya bisa dihadiri oleh orang-orang 

penting? Kalaupun beberapa penggemarnya ingin ikut pasti 

itu juga terbatas bukan?" Audrey mengangguk setuju dengan 

kalimat Lily barusan.”Tenang... Lihat ini" aku menunjukkan 

3 lembar tiket yang aku genggam sedari tadi. Mata Audrey 

dan Lily berbinar-binar takjub.”Woah... Sepertinya kamu 

selalu gercep kalau masalah ini" celetuk Audrey, kami semua 

tertawa. 

*** 
Hari itu akhirnya datang, acara itu mulai jam 07.00 

PM, itu yang aku lihat dari poster yang aku lihat. Jam 06.45 

PM, kami bertiga sudah meluncur ke gedung dimana acara 

itu diselenggarakan. Sebenarnya yang aku beli bukanlah tiket 

biasa, aku membeli tiket VIP, memang agak mahal dan 

terbatas, mungkin lebih tepatnya sangat terbatas, karena 

hanya dijual 5 tiket. Dan aku membeli semua tiket, lalu 

kemana 2 tiket lagi? Aku membuangnya, semuanya demi 

agar aku dapat bertemu dengan Jihan dan menyelesaikan 

semua masalah ini. Kami akhirnya sampai di gedung 
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 tersebut. Wow... Sepertinya dia benar-benar terkenal, aku 

menatap sekeliling gedung. 

Mataku menyapu semua isi ruangan, akhirnya aku 

menemukan dia. Seketika langkahku berhenti, Audrey dan Lily 

sepertinya sadar bahwa aku menemukan sesuatu.”Hei, kau 

mau langsung kesana saja? Kan kita punya tiket VIP" aku 

menggeleng, nanti saja, agar kita bisa mengobrol dengannya dengan 

leluasa. Mereka berdua mengangguk - tanda mereka 

mengerti.  

*** 
Akhirnya setelah satu jam lebih, orang-orang yang 

mengerubungi Jihan. Aku bisa melihat wujudnya secara 

langsung dengan jelas. Sebentar... aku memperhatikan kaki 

Jihan, itu bukan seperti kakinya, seperti kaki robot. Ah! Aku 

seketika teringat, itu karena ulahku, aku menunduk terdiam. 

Seketika rasanya semua terasa berputar, aku benar-benar 

merasa bersalah dengan Jihan. Aku mengaduk kopiku 

perlahan sambil memegang kepalaku yang rasanya semakin 

lama semakin tidak karuan rasanya.  

Audrey memperhatikanku,”Hei! Ghea bagaimana 

kalau kita kesana saja langsung? Lihat, sudah cukup sepi 

bukan orang-orang yang mengerubunginya, ayo" Audrey 

menggandeng tanganku, mengajak untuk berdiri dari tempat 

dudukku. Aku tersenyum, baiklah... Ayo kita selesaikan semua 

ini. Aku akhirnya berdiri, Lily dan Audrey mengikutiku dari 

belakang. Dengan langkah yang berat, aku berjalan menuju 

tempat dimana Jihan berada. Teringat lagi semua 

perbuatanku dulu kepadanya. Teringat senyumannya ketika 

pertama kali kami lomba bersama untuk pertama kalinya dan 

kalah, ingat ketika kami tertawa bersama, semuanya terasa 

terputar kembali.  



47 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

Sial! Aku merasa seperti pengecut, aku tidak pantas bertemu 

dengannya. Aku langsung memutar balikkan arah jalanku, 

Audrey dan Lily tersentak kaget,”Ghea! Kemana kamu akan 

pergi? Hei! Wait! Ghea" Lily langsung mengejarku, diikuti 

oleh Audrey. Aku hampir saja keluar dari gedung itu, tapi 

Lily dan Audrey sudah mengcegatku duluan.”Tunggu dulu 

Ghea, jangan terlalu mudah untuk mengambil keputusan 

ketika emosimu meledak-ledak. Bukankah kau yang bilang 

ingin menyelesaikan semua ini sampai semuanya benar-

benar clear bukan?" aku hanya diam menunduk.”Ayolah 

Ghe... Bukankah kita akan menyelesaikan ini?" Audrey 

mencoba membesarkan hatiku. 

Aku masih diam seribu bahasa, bingung dengan 

keputusan yang harus aku ambil. Baiklah... Aku mengangguk 

sambil menatap Audrey, Audrey tersenyum lebar”Nah.. 

Baru ini nih Ghea nya kita" Audrey tertawa. Kami langsung 

kembali ke tempat dimana Jihan berada. kali ini aku 

mengumpulkan keberanianku. Ayo Ghea! You can do it! 

Akhirnya kami sampai juga dimeja tempat Jihan berada. 

Astaga! Sepertinya dia benar-benar tumbuh. Lihat! Jihan sekarang 

begitu berbeda, begitu juga senyumnya yang dulu. Sekarang 

tidak ada lagi senyum riang saat kami bertemu seperti dulu. 

Dia sepertinya melihat kami seperti tamu-tamu yang lain. 

Apakah dia tidak sadar bahwa yang datang adalah sahabat-

sahabatnya yang dulu? Ah, mungkin sepertinya dia benar-

benar sudah melupakanku. 

"Halo Nona Jihan" Audrey yang pertama kali 

menyapa - memakai bahasa yang formal, khawatir dia 

dianggap tidak sopan. Jihan tersenyum kepada kami,”Halo, 

ah, kalian... Ayo duduk" Jihan sepertinya melihat tiket VIP 

kami yang sekarang menjadi gelang, gelang itu berfungsi 
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 menandakan kami bahwa kami adalah pembeli tiket VIP. 

Akhirnya kami duduk didekat Jihan. Kami mengobrol begitu 

lama, sepertinya tidak ada yang berubah dari sifat Jihan, dia 

tetap Jihan yang dulu. Hanya saja yang agak berbeda adalah, 

ada sedikit atmosfer canggung, aku merasa tidak 

enak.”Mmm... Nona Jihan, bolehkah aku bertanya sesuatu?" 

tiba-tiba Lily berbicara, entahlah firsatku sudah tidak enak 

dengan apa yang akan dikatakan Lily.”Boleh, tanyakan apa 

saja kepadaku, walaupun out of the topic, it's okay, aku tidak 

keberatan" Jihan tersenyum.  

"Baiklah... By the way, apakah nona masih ingat siapa 

kita?" Jihan mengeryitkan dahinya, firasat urukku semakin 

kuat.”Bukankah kita baru bertemu sekarang? Atau kita 

pernah bertemu disuatu tempat yang aku lupakan? Astaga! 

Aku ini pelupa sekali, ingatanku ternyata sangatlah buruk" 

Jihan menepuk dahinya, lalu tertawa kecil. Seketika 

punggungku rasanya seperti dihujam seribu panah, apa dia 

bilang? Dia tidak mengingat kami? Baiklah kalau begitu...”Ah, 

tidak, sepertinya aku salah mengingatnya. Sepertinya itu 

bukan nona Jihan, haha.. Whatever, lupakan saja" Lily 

langsung tertawa, mencoba untuk mengalihkan 

pembicaraan. Jihan tertawa,”Ah, begitu, baiklah". Aku hanya 

diam, tak bisa lagi berkata apapun. 

*** 
Akhirnya aku tau, kenapa Jihan tak lagi mengenali 

kami. Dia telah menghapus semua ingatannya tentang kami. 

Aku tau itu setelah mencoba berbicara kepada kakak sepupu 

Jihan - kak Mahesa, karena hanya dialah orang yang dekat 

dengan Jihan. Dia menceritakan semua kejadian itu secara 

detail, mulai dari kenapa Jihan bisa mengetahui semuanya 

sampai ia akhirnya menghapus ingatannya.”Waktu itu aku 
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hanya bisa melihatnya mengamuk, aku tak bisa lagi 

menahannya, maafkan aku" itu kata-kata kak Mahesa 

dipenutupan kalimatnya. Baiklah, semuanya sudah berakhir. 

Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 

*** 
10 January 2073 

Halo, hari ini hari yang benar-benar buruk. Teman baikku - 

Jihan, pergi untuk selamanya dari hidupku. Untuk Jihan, 

terimakasih untuk semua kenangan yang telah kita rajut bersama, 

menjadi sebuah memori yang sangat indah. Dan maaf, beribu-ribu 

maaf aku ucapkan, aku benar-benar menyesal, bahkan sampai aku 

mati nanti. Semoga tuhan selalu memberkatimu. You such a priceless. 

-Ghea 
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ebur ombak dan kicau burung menyambutku saat 

membuka mata. Daun pohon kelapa melambai-

lambai seperti menari. Mataku berbinar melihat 

pemandangan di depan. Hamparan laut yang luas bagai 

permadani yang dibentangkan. Hembusan angin dengan 

lancang menerpa wajahku. Aku rasakan kasarnya pasir 

sebagai alasku saat ini. Alisku bertaut, 'Siapa yang membawaku 

kesini? dan dimanakah aku berada?' 

*** 
Aku hampiri kedua sahabatku yang rela menjemput 

setelah aku dirawat di rumah sakit. Aku bahkan tak ingat 

kejadian beberapa waktu lalu. Hanya sekelebat bayangan tak 

menentu. Mereka tersenyum menyapaku. Lalu, kita berjalan 

bergandengan menuju mobil yang menunggu. Orang-orang 

di sekitar kami menatap aneh, tentu membuatku bingung. 

‘Apakah ada yang salah?’  

Pak Supir, supir mobil yang sedang menunggu kami 

memasuki mobil, mengerutkan dahinya menatap kedua 

sahabatku. 

D 
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“Si Neng ini emang suka bercanda ya, orangnya. Masa 

gandengan sama angin,” ujarnya. Kami bertiga hiraukan 

ucapan sang Supir. 

“Mungkin beliau sedang menghiburku karena masih dalam 

proses penyembuhan,’ pikirku dalam hati. Mobil yang kami 

tumpangi pun keluar dari pekarangan rumah sakit. 

*** 
Tak ada yang bisa mengalahkan perasaan bahagia saat 

menghabiskan waktu bersama sahabat. Kali ini, kami 

memilih pergi ke taman sebagai tempat berlibur akhir pekan. 

Selain karena tak berbayar, tempatnya yang asri menjadi 

salah satu alasan.  

Sophia mengusulkan untuk berswafoto di kursi kayu 

panjang. Pemandangan di belakangnya membuatku 

berdecak kagum, Sophia memang pintar memilih tempat. 

Aku tersenyum saat Nesya membidikkan kameranya ke 

arahku. 

“Liat dong hasilnya! Pasti aku cantik deh, hahaha,” 

ucapku dengan percaya diri. 

Nesya hanya memutarkan matanya, lalu Sophia yang 

terlihat pura pura mual menaggapiku. Senyumku perlahan 

luntur saat melihat hasil fotonya. Di sana, hanya kursi kayu 

panjang dan pemandangan indah saja yang terlihat.  

Nesya terkejut. Pupil matanya membesar dan 

mulutnya menganga. 

“Lho? Aku yakin banget tadi kalau kamu yang aku 

foto. Di sana kamu keliatan, kok! Coba aku foto lagi.” 

Sophia mengangguk membenarkan ucapan Nesya. Setelah 

beberapa kali percobaan, hasilnya tetap sama. Aku tak 

muncul di sana. Wajahku mengerut memikirkan, ‘Sebenarnya 

aku ini, kenapa?’ 
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 Aku termenung mengingat beberapa waktu lalu. 

Nesya dan Sophia menyarankan untuk makan, demi mengisi 

energi karena terkuras saat memikirkan kejadian tadi. 

Sekarang kami sedang menikmati santapan yang dibekal dari 

rumah, Sophia memberikan makanan ringannya kepadaku. 

Lantas kuterima dan tak lupa mengucapkan terima kasih. 

“Haduh… Gadis-gadis ini lucu ya, ngasih makanan 

tapi gatau buat siapa. Itu di samping kamu kan, kosong.” 

Aku tertawa mendengar lelucon wanita di sebelahku. Kedua 

sahabatku tersenyum kikuk, mungkin wanita paruh baya 

tersebut tidak menyadari kehadiranku. 

Setelah puas berkeliling, kami memutuskan untuk 

istirahat. Aku berjalan menghampiri kedua sahabatku, di 

bawah pohon rindang. Sinar matahari yang menyengat 

membuatku tidak menyadari bahwa tanah yang ingin 

kududuki terdapat lingkaran hitam, sehingga aku masuk ke 

dalamnya. 

*** 
Aku terbangun di Basement tempat Ayah bekerja. Saat 

mengedarkan pandangan, aku melihat Nesya dan Sophia 

yang kondisinya tak jauh berbeda denganku. Mataku 

menyipit saat tiga wanita cantik menghampiri kami. 

“Hai! Kami karyawan tetap di sini. Kita berada di 

dunia mimpi, di mana kalian harus menyebrang dari dunia 

nyata untuk sampai ke sini. Untuk keluar dari sini, kalian 

harus melewati Circular Sliding Door yang berada di pembatas 

antara dunia nyata dan dunia mimpi.” Wanita dengan 

senyuman manis di wajahnya mewakilkan untuk 

memperkenalkan diri. Aku menatapnya heran, ‘Sebenarnya ini 

ada apa?’ 
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“Sistem permainannya cukup mudah. Kalian hanya 

perlu berdiri di setiap ruangan kecil yang berada di dalam 

pintu, lalu pintu memutar. Yang mendapatkan atap merah 

dia akan diberikan pertanyaan dari kami. Jika kalian bisa 

menjawab semua pertanyaan dengan jujur, kalian bisa keluar 

dari pintu dan membangunkan dunia nyata kalian. Setiap 

satu orang dari kami akan berdiri di belakang kalian, untuk 

menguji kejujuran dalam permainan ini. Siapapun itu, jika 

berkata bohong, dia akan tetap berada di sini sampai waktu 

yang tak ditentukan,” imbuh salah satu dari ketiganya. 

Dalam diam, aku berpikir. Menerpa ingatan yang kusut ini. 

Aku menoleh ke hadapan kedua sahabatku. 

Kurasakan hawa ketakutan mereka. 

“Gimana kalau kita kejebak terus di sini? Pokoknya, 

kalian ga boleh tinggalin aku sendirian di sini!” pinta Nesya 

dengan berteriak panik.  

Aku mengangguk sambil mengusap punggung Nesya 

menenangkan. Bersamaan dengan itu, pintu tirai dibuka dan 

diperlihatkan pintu geser melingkar yang besar. Aku 

menatapnya takjub. Karena terbuat dari kaca, aku bisa 

melihat luasnya langit yang dipenuhi awan di belakang pintu 

tersebut.  

“Silahkan bersiap di posisi masing-masing karena 

permainan akan segera dimulai.”  

Detak jantungku berpacu cepat mendengar suara itu. 

Tatapanku tertuju pada Nesya yang mulutnya komat kamit 

merapalkan doa dan Sophia yang tak henti-hentinya 

menggosokkan kedua telapak tangan guna menghilangkan 

perasaan cemas. Ketiga wanita tadi, sekarang sudah berada 

tepat di belakang tubuhku dan sahabat-sahabatku. 
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 Pintu diputar pelan. Sampai tiga kali putaran, putaran 

tersebut berhenti. 

“Permainan dimulai! Pertanyaan pertama ‘Apa alasan 

kamu bersahabat dengan mereka?’ silakan jawab dengan 

jujur.” Suara itu kembali terdengar yang akupun tak tahu 

berasal dari mana. 

Sophia mendapat bagian sebagai orang yang pertama 

menjawab. 

“Karena dulu aku susah bergaul dan hanya mereka 

yang ingin menerimaku, dengan senang hati aku menerima 

tawaran mereka. Lama kelamaan aku mulai nyaman hingga 

bersahabat sampai sekarang.” Dia tersenyum menatapku 

dan Nesya. wanita di belakangnya tampak mengangguk 

mengiyakan. Aku perhatikan Sophia bernafas lega. 

Putaran kedua, aku yang mendapatkan bagian. ‘Huft 

… semoga aku mendapatkan pertanyaan yang mudah.’ Pintaku 

dalam hati. 

”Pertanyaan selanjutnya! Siapakah diantara Sophia 

dan Nesya yang kehadirannya kamu harapkan tetap berada 

di kehidupanmu?” 

Huh … pilihan yang sulit. Tentu keduanya aku 

harapkan kehadirannya. Aku menautkan alisku, bimbang. 

“Keduanya selalu mewarnai hari-hariku. Nesya selalu 

membuatku tertawa karena lelucon sederhana yang 

dibuatnya, paling pintar dan cepat tanggap, jangan lupakan 

renyahan suara tawanya yang membuat siapapun candu 

mendengarnya. Sophia selalu menghiburku di saat aku butuh 

bahu untuk bersandar, suaranya yang lemah lembut dan 

hatinya yang bersih serta tulus, selalu membuatku kagum 

setiap menatap mata indahnya.” 



55 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

“Jika dijabarkan semua kebaikan mereka padaku, 

tentu tidak akan muat sekalipun aku tulis di buku sebesar 

lapangan bola. Mereka saling melengkapi untuk puzzle 

kehidupanku yang berantakan. Karena tak ingin membuat 

puzzle kehidupan, yang sudah kutata susah payah berlubang 

seperti dulu, aku memutuskan untuk memilih keduanya.” 

ucapku panjang lebar. Sophia menatapku haru, begitu juga 

dengan Nesya. Wanita di belakangku terdiam, membuat 

keringat dingin terjun di pelipisku. Aku menoleh ke belakang 

dan kulihat dia menganggukkan kepalanya. Hatiku bersorak 

ria.  

Terakhir, sudah pasti Nesya. Dia mendapatkan 

pertanyaan, 

“Siapakah di antara Edrea dan Sophia yang tidak kamu 

sukai, tapi mesti pura-pura suka?” Kepala Nesya menggeleng 

penuh khawatir. Dia berkata ragu, 

“A-aku milih sama kaya Rea ….”  

‘Hah? Kemana Nisya yang pintar dan cerdas? Yang biasanya 

pandai menjawab argumen lawan bicaranya.’  

Wanita di belakangnya langsung menggeleng tegas. 

Kita menatapnya tak percaya. Sebelum Nisya mengamuk, 

wanita tersebut mendahului untuk berbicara.  

“Nesya. Nama tersebut tak pantas untuk kalian puji-

puji seperti tadi. Memakai topeng selama bersama kalian, 

demi menutupi segudang aib di masa lalu. Sifatnya yang 

menyebalkan sehingga temannya yang lain enggan berteman 

dengannya. Dia selalu membicarakan keburukan orang lain 

ketika berkumpul bersama, bahkan melebih-lebihkannya. 

Bisa jadi saat dia bersama Edrea, dia membeberkan aib 

Sophia. Pun sewaktu dengan Sophia, dia korek semua aib 

yang terdapat pada Edrea. 
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 “Jawabannya yang tidak spesifik, sehingga membuat 

dia ditahan di sini sampai waktu yang tak ditentukan. Jika dia 

meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi 

kesalahannya, bisa saja kami berubah pikiran dan 

mengeluarkan dia dari sini.” 

Nesya menunduk malu. Dia meminta maaf dan 

berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku tersenyum 

seraya berkata,”Gapapa, kita manusia ga ada yang sempurna. 

Semua pasti punya kesalahan masing-masing.”  

Setelah perdebatan panjang, pintu bergeser lalu kita 

keluar satu persatu. Cahaya meredup, bersamaan dengan 

tubuhku, Nesya, dan Sophia yang tertarik kegelapan. 

*** 
Aku berada di ruangan berwarna hitam dan putih. 

Mendengarkan penjelasan seorang pria memakai jas dan 

terlihat berwibawa, tentang kejadian kejadian yang kualami 

beberapa saat sebelumnya. Sekelebat bayangan berkeliaran 

di kepalaku.  

"Ayo cepetan! Aku takut kesiangan. Jam segini biasanya 

jarang ada angkot kosong," Nesya berteriak panik. Kakinya 

bergerak tak tentu arah. Membuatku yang sedang mengikat tali 

sepatu, menatap padanya.  

"Udah, ayo! Kalau ga ada angkot, kita lari aja. Sekalian 

olahraga," usulku. Tatapan keheranan Nesya mengarah padaku, 

sudah jelas ia tak menerima usulan yang kuberikan.”Kamu gila?! 

Kita jalan enam km dari sini? Sendiri aja sana, aku ga mau!"  

"Sttt! Udah deh. Daripada debat yang buat makin lama, kita 

berangkat sekarang! Rea udah selesai, kan?" Aku mengangguk 

sebagai jawaban dari pertanyaan yang diberi Sophia. Bergegas kita 

berlari keluar dari gang sempit ini, menuju jalan raya.  
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Nesya dan Sophia yang berada di belakangku, mendorong 

tubuhku supaya berlari lebih cepat. Naas, aku yang tak bisa 

menyeimbangkan tubuhku terjatuh. Aku tak menydari bahwa mobil 

truk besar yang melaju kencang kearahku, sehingga aku tertabrak 

dan terpelanting hingga tubuhku bersimbah darah.  

Aku memegang kepalaku yang berdenyut nyeri setelah 

mengingat kejadian itu. Pria yang berada di hadapanku 

tersenyum.”Sepertinya, kamu mengingat suatu hal, ya? 

Benar sekali, kamu tertabrak mobil sampai koma, karena 

kedua sahabatmu yang mendorong sehingga kamu terjatuh. 

Selama koma, jiwamu keluar dari ragamu, sehingga kamu 

dapat bekeliaran di dunia nyata. Hanya kedua sahabatmu 

yang bisa melihatmu, karena merekalah yang membuat kamu 

seperti ini.” 

Penjelasan pria tersebut menjawab semua pertanyaan 

yang menumpuk di kepalaku. Sekarang aku paham mengapa 

saat di Rumah Sakit banyak yang menatap aneh, Supir yang 

berujar bahwa kedua sahabatku menggandeng angin, wanita 

yang keheranan bahwa Sophia yang memberikan 

makanannya entah pada siapa, aku tak terlihat dalam foto-

foto yang diambil Nesya, dan kejadian-kejadian janggal 

lainnya.  

Semua yang kualami berada di alam bawah sadarku 

dan bisa bertemu dengan kedua sahabatku karena intuisi dari 

firasat dalam diri. Pria itu keluar setelah senyum tulusnya 

diperlihatkan. Aku membatu saat ada yang menarik tubuhku 

keluar hingga pandanganku menggelap. 

*** 
Perlahan, aku membuka mata lalu mengerjap pelan 

karena pandangan buram. Sensasi aneh menjalar ditubuhku. 
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 Oksigen membuat hidungku geli saat menghirupnya. Aku 

menatap satu persatu sahabatku yang menatap haru. 

“Akhirnya kamu kembali di wujud nyata kamu. Kita 

udah tau kok kalau yang kemarin itu cuma jiwa kamu. Ada 

seseorang yang menjelaskan ke kita tentang kejadian 

sebenarnya. Maaf buat kamu seperti ini.” Mata Sophia 

berkaca-kaca. Aku mengangguk seraya tersenyum, tentu aku 

maafkan. Tak bisa kubayangkan hidupku tanpa mereka.  

Nesya berhamburan ke pelukanku diikuti 

Sophia.”Kangen banget sama aku, ya?” Aku membalas 

pelukan mereka. 

“Sangat.” 

*** 
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erlihat seorang gadis berambut pendek dan pirang, 

sedang berjalan di bawah pepohonan dengan 

langkahnya yang pendek. Suasana gelap berawan 

dan sunyi samar-samar terdengar suara derik jangkrik. 

Melirik ke kanan dan kiri dengan mata kelabunya, bagaikan 

ada sebuah kabut yang menutupi mata kucingnya. Terdengar 

langkah seseorang berlari ke arah gadis itu. Ia tersentak, 

segera memberhentikkan langkahnya. Mereka saling 

menatap satu sama lain, ia tersenyum kepada sang 

gadis.”Halo, aku Morgan!” Senyumannya menghangatkan 

suasana. Sinar matahari menembus dedaunan hijau, 

menyinari mata ungu Morgan. Burung-burung ikut berkicau 

seakan-akan mereka ikut menyambut kedatangan Morgan. 

Sang gadis terpana, menatap Morgan dengan mata 

kelabunya. Namun ia tersadar, segera menelan ludahnya. Ia 

bertanya kepada Morgan”Dimana aku?”  

Morgan tersenyum lembut”Itu tidak penting.” Ia 

mengulurkan tangannya,”Sudikah kau berteman dengaku?” 

Sang gadis tidak percaya, ini adalah pertama kalinya 

T 
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 seseorang ingin berteman dengannya. Dibenaknya ia 

bertanya-tanya, mengapa ia ingin berteman denganku? Aku 

hanyalah anak penyendiri, yang tentunya tidak mempunyai teman, 

dan bahkan enggan mempunyai teman. Morgan berdiam sebentar, 

lalu tersenyum”Sekarang kau resmi menjadi temanku! Aku 

ingin menunjukkan tempat-tempat paling menarik di hutan 

ini! Ikuti aku!” Ia mulai berlari.”Tunggu! apakah kau 

penghuni hutan ini, Morgan?” Morgan segera 

memberhentikan langkahnya, menengok ke 

Nova.”Penghuni? Apa maksudmu? Aku hanyalah 

pengunjung.” Ia tersenyum. Mata Nova bersinar saat 

melihat senyumannya, senyuman itu sangat tulus. Seorang 

pemuda yang memakai seragam layaknya seorang pangeran, 

jubah coklatnya yang tertiup oleh angin, dan rambutnya yang 

berwarna coklat kemerahan itu… membuatnya bahagia. Ia 

merasa seolah ada percikan kecil bagaikan kembang api di 

hatinya yang mendung itu.”Oh iya! Nama mu siapa?” Nova 

tersenyum kecil,”Aku Nova, panggil aku Nova.” Morgan 

tersenyum”NOVA! Ayo temani aku berkeliling di hutan 

ini!” 

Mereka mulai berjalan melalui jalan setapak yang 

dipenuhi oleh semak-semak berwarna hijau muda. Kepik 

dan serangga-serangga lainnya terlihat lalu lalang melewati 

jalan setapak itu juga.”Nova lihat ini!” Morgan berhenti 

melangkah, lalu membuka salah satu semak-semak dengan 

sangat pelan dan hati-hati, memperlihatkan sebuah miniatur 

kota yang penuh dengan serangga-serangga kecil. Nova 

terpana melihat miniatur kota itu, benar-benar terlihat 

seperti kota kecil. Bangunannya dibuat oleh ranting-ranting 

beserta dedaunan. Terlihat sebuah sungai kecil, dan airnya 

mengalir! Di dalamnya ada ikan-ikan kecil berlalu-lalang, 
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seperti sebuah jalan raya. Lumut-lumut bagaikan rumput 

bagi serangga-serangga yang tinggal disana. Mereka tidak 

terlihat kaget, maupun takut saat Morgan membuka tempat 

persembunyian mereka itu. Anehnya, mereka terlihat seperti 

memberikan sebuah isyarat kepada Nova, tapi Nova tidak 

terlalu memikirkannya. Morgan menutup semak-semak itu, 

dan mulai berjalan lagi, sedangkan Nova mengikutinya di 

belakang sembari melihat ke sekeliling jalan setapak itu.  

Setelah beberapa menit mereka berjalan, akhirnya 

mereka sampai di sebuah ladang bunga. Dari kejauhan, 

terlihat pohon besar sudah menunggu mereka di tengah 

ladang itu. Anehnya, pohon itu terlihat seakan ia mendekati 

mereka, Nova mengerutkan alisnya.”Nova! Kita sampai!” 

Nova melihat ke sekeliling ladang itu, sangat luas. Nova 

bertanya,”Kita harus menunggu berapa lama sampai 

bunganya mekar?” Morgan tersenyum mendengar 

pertanyaan temannya itu,”Sekarang!” Morgan memetik 

jarinya. Seketika, ladang yang terlihat berwarna hijau muda 

itu berubah menjadi warna kuning cerah. Satu persatu 

tangkai hijau itu menunjukkan keindahan bunganya. Bunga-

bunga kuning terlihat di pantulan mata Nova, sangat cerah, 

sangat indah. Benar kata Morgan, Nova terpana. Morgan 

tersenyum,”Benar kan? Tetapi, coba kau dengar baik-baik… 

mereka juga bersenandung!” Nova melirik Morgan sedikit 

tidak percaya, tetapi Nova penasaran dan ia mulai mencoba 

mendengar dengan baik-baik. Muka Nova terlihat sangat 

serius… untuk beberapa menit, ladang itu mulai sunyi, dan 

Nova mulai mendengar beberapa senandung yang lembut, 

sangat lembut. Nova terperanjat, ia tidak percaya dengan apa 

yang baru dia dengar. Ia takjub.”Ini belum selesai!” Morgan 

memetik jarinya. Ladang yang tadinya berwarna kuning, 
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 mulai berubah lagi, menjadi warna putih. Bunga yang kuning 

berubah menjadi bola-bola putih, bagaikan bola-bola kapas. 

Angin kencang bertiup, mereka berhenti bersenandung. 

Bunga-bunga kecil yang berwarna putih itu mulai terlepas 

dari tangkainya, tertiup angin. Mereka bersatu bersama langit 

yang biru, membentuk seperti kumpulan awan-awan kecil. 

Nova semakin takjub. Ladang itu berubah menjadi sunyi 

lagi. Morgan tersenyum, lalu melangkah pergi. Nova 

berhenti melangkah, ia bertanya kepada Morgan”Bagaimana 

kau tahu semua ini Morgan? Kau bilang kau hanya 

pengunjung?” Morgan terus berjalan bagaikan tak 

mendengar pertanyaan Nova.”Hei tunggu!” Nova mulai 

berlari kearah Morgan.”Tidak. Tolong tetap jaga jarak 

denganku.” Nova bingung dengan kalimat yang dibuat oleh 

Morgan itu, benaknya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan 

yang tak terjawab. 

Langit sudah mulai padam. Sekarang waktunya Nova 

pulang. Ia pamit pulang kepada Morgan, dan melambaikan 

tangannya. Segera beranjak pulang, melewati tempat-tempat 

yang sudah dia dan Morgan lewati tadi. Meninggalkan 

pertanyaan-pertanyaan itu di belakangnya.  

Fajar menyingsing, Nova mengunjungi hutan itu lagi. 

Ia tidak kaget saat melihat siluet Morgan di jalan pinggir 

hutan itu. Morgan tersenyum lembut”Selamat datang lagi, 

temanku.” Nova membalas senyumannya. Morgan mulai 

melangkah masuk ke dalam hutan, Nova mengikutinya di 

belakang. Mereka mulai bermain bersama sama lagi. 

Menemukan tempat tempat yang baru dan unik. 

Menemukan hewan-hewan yang unik dan lucu.  

Tak terasa beberapa hari sudah berlalu, beberapa 

bulan sudah berlalu. Mata Nova bersinar, senyumannya ikut 
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menghiasi mata yang indah itu. Persahabatan mereka 

menjadi semakin erat. Sebuah benang berwarna merah 

keemasan terikat di jari kelingking mereka, menggambarkan 

betapa eratnya persahabatan mereka. Hutan dipenuhi oleh 

nyanyian-nyanyian burung yang merdu, terdengar teriakan 

seorang Pemuda”Sebentar lagi kita sampai!” Mereka 

melewati pepohonan yang rindang, menyebrangi sungai 

lewat sebatang kayu yang besar. Lalu mereka mulai masuk ke 

dalam hutan yang penuh dengan pohon rindang itu lagi. 

Pohon-pohon itu tertiup angin, rasanya bagaikan mereka 

melambaikan dahannya menyambut kedatangan mereka 

berdua, itu yang dipikiran oleh Nova. Mereka lanjut berjalan 

di antara pohon-pohon rindang itu. Samar-samar terlihat 

langit yang berwarna kuning keemasan.  

“Nova! Coba kau tebak!”,”Apa??” Nova memiringkan 

kepalanya.”Aku menemukan tempat yang keren lagi! Aku 

sungguh tidak percaya aku menemukan tempat seperti 

itu!”.”Oh benarkah?” Ujar Nova.”Iya! Ikuti aku!” Morgan 

mulai berlari, Nova mengikuti Morgan seperti biasanya. 

Sebuah pohon yang sangat besar mulai terlihat. Mereka 

mendekatinya dengan langkah kecilnya.”Kita sampai!” 

Mereka sampai di depan pohon besar itu. Pohon itu terlihat 

sudah sangat tua, batangnya sangat besar dan dihiasi oleh 

lumut-lumut dan beragam jenis jamur berwarna coklat, 

terlihat beberapa kristal bersinar ikut menghiasi pohon itu. 

Tak sadar langit sudah mulai padam, dan bulan mulai 

muncul. Kunang-kunang berdatangan, bersatu dengan 

keindahan bintang-bintang di langit. Nova terpukau, 

matanya ikut bersinar.”Ini… sangat indah, Morgan.” 

Morgan hanya tersenyum lembut melihat Nova yang sedang 

sibuk meratapi keindahan pohon itu. Mereka duduk 
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 menyandar ke batang pohon yang terasa empuk sebab 

lumutnya terlihat sangat tebal. Kunang-kunang 

berterbangan diantara mereka, kristal-kristal berwarna ungu 

ikut bersinar menemani. Suara derik jangkrik menghiasi 

kebisuan malam itu. Rasanya… seperti sedang berada di 

dimensi lain, aku tidak percaya ini nyata. Morgan berdiri, 

beranjak mengambil sesuatu. Mata Nova masih bersinar, 

berkelap kelip bagaikan bintang-bintang yang mengambang 

di lautan hitam itu. Rambut pirang Nova tertiup angin 

malam yang dingin.  

Derik jangkrik mulai tak terdengar, malam pun mulai 

membisu lagi. Namun beberapa saat setelah itu, kebisuan itu 

mulai menghilang. Terdengar suara alunan biola, melodi 

yang dibuatnya menusuk hati Nova. Matanya tertuju kepada 

sumber melodi itu. Ia terpana, ini hanya sebuah melodi, tapi 

mengapa melodi ini sangat menyayat hati? Nova bergumam 

di dalam hatinya. Ia mulai menggenggam dadanya. Seperti… 

ada yang menusukku disini. Setelah beberapa saat kesunyian 

hutan itu dihiasi oleh alunan biola, Morgan berhenti, 

menurunkan biola itu dari pundaknya”Bagaimana? Keren 

kan!” Morgan tersenyum, menunjukkan giginya, ia mulai 

mencairkan suasana yang syahdu itu.”Iya-“ Nova memotong 

kalimat yang ingin ia ucapkan secara tiba-tiba. 

Terdengar suara sesuatu yang sedang berjalan ke arah 

mereka, bukan, lebih tepatnya berlari. Namun itu terdengar 

sangat kencang, tidak mungkin itu adalah seseorang.”Nova, 

tolong diam sebentar.” Morgan merasakan sesuatu yang 

aneh. Tiba-tiba suasana dingin dan aneh mulai menyelimuti 

hutan itu. Suara itu mulai memenuhi hutan, suaranya sangat 

berisik. Hutan itu menjadi sangat gelap, hanya diterangi oleh 

cahaya bulan. Suara itu semakin cepat semakin mendekati 
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mereka. Semakin berisik, dan semakin kencang. Tiba-tiba itu 

berhenti, tepat saat suara itu menjadi sangat kencang. Hutan 

menjadi hening lagi. Morgan menengok ke belakang dengan 

perlahan. Ia terkesiap, menjatuhkan biolanya. Matanya 

penuh dengan ketakutan, sangat takut. Nova diam 

membeku. Seperti ada sesuatu yang memegang kakinya dari 

bawah tanah. Kakinya tertahan. Nova melihat temannnya 

diangkat oleh sebuah akar yang sangat besar. Nova tersadar 

melihat kakinya yang sudah dipenuhi oleh akar-akar kecil. Ia 

merasakan sesuatu yang sangat besar dengan pelan merayap 

ke pinggangnya, lalu menyergapnya dengan tiba-tiba. Nova 

melambung ke atas langit. Mereka terlihat sangat ketakutan. 

Seorang anak laki-laki, memakai jubah berwarna hijau dan 

bertopeng kucing itu muncul tepat dibawah Morgan.”Hai 

Morgan. Jangan pernah kau ganggu lagi mereka yang datang 

ke hutan ini.” Nova tersentak, ia kaget, sangat kaget.”Hei! T-

tunggu!! Apa maksudmu?!” Nova berteriak kepadanya. 

Teriakannya terdengar sangat menyakitkan, bagai ada 

sebuah kenyataan yang menghantamnya dengan sangat 

keras.”Akhirnya aku menangkapmu, Fatamorgana.” Ucap 

seorang anak laki laki itu.”Wrath… kamu!” Morgan 

meneriakinya.”Aku adalah penjaga hutan ini, kalian hanyalah 

sebuah hama yang merusak hutan ini! Sudah kuperingatkan 

kepadamu.” Ia menatap Nova. Dan tiba tiba Nova 

menyadarinya. Morgan hanyalah sebuah ilusi, ia tidak 

nyata.”Nova apakah kau lebih memilih Morgan atau 

Fatamorgana?” Ia bertanya kepada Nova.”Aku penasaran 

dengan jawabanmu, jika jawabanmu salah…”,”TUNGGU! 

APA MAKSUDMU?! AKU NYATA NOVA! AKU 

NYATA!” Morgan berteriak kepada Nova.”Kau tidak nyata. 

Tidak usah main main.” Ucap Wrath dengan sangat 
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 tenang.”Aku beri kau waktu beberapa menit untuk kamu 

memilih, Nova.”  

Nova sangat bingung. Apa maksudnya...? Di dalam 

kepalanya penuh dengan pertayaan-pertanyaan yang 

membuatnya bingung. Mulutnya tak bisa berkata-kata. 

Sedangkan Wrath hanya diam disitu menunggu jawaban 

Nova. Morgan terus meyakini Nova bahwa ia nyata. Ia terus 

berteriak untuk meyakinkan Nova. Sedangkan Nova sibuk 

berperang di dalam pikirannya.”AKU NYATA!” Teriakan 

itu menghantui Nova.”Hei cepat, waktumu sebentar lagi 

habis.” Nova gemetar, ia bingung, sangat bingung, benar-

benar bingung. Namun setelah beberapa saat, ia 

berteriak.”FATAMORGANA! AKU MEMILIH 

FATAMORGANA!” Morgan terkesiap, ia benar-benar 

tidak percaya.”T-tunggu Nova… Apa maksudmu?!” Tanya 

Morgan seakan tidak percaya.”KAMU TIDAK NYATA 

MORGAN! KAU HANYA SEBUAH ILUSI!”,”Bukan-” 

Mata Morgan penuh dengan ketakutan. Wrath tertawa 

kecil.”HEI TUNGGU! APA YANG AKAN TERJADI 

JIKA NOVA MENJAWAB BENAR?!” Ia memandang 

Wrath dengan muka kesal.”Hmm… sebenarnya aku belum 

memikirkannya.” Wrath menggaruk rambutnya, lalu 

berhenti sebentar.”Tapi sepertinya aku akan mengorbankan 

kalian berdua.” Wrath memiringkan kepalanya, terdengar 

tawa kecil keluar dari topeng itu.”hah…?” Nova 

ketakutan.”KALAU BEGITU TAK ADA BEDANYA 

JIKA NOVA MENJAWAB BENAR ATAU SALAH!”,”oh 

iya… benar juga, hehe.” Hutan itu hening sejenak, hanya 

terdengar tawaan kecil Wrath. Ia sangat tak sabar dengan apa 

yang akan ia lihat nanti, sebuah tragedi persahabatan 

mungkin? Atau Perpisahan yang tragedis?”…KALAU 
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BEGITU KORBANKAN AKU SAJA! BIARKAN 

DIA!”,”oh…?” Wrath bergumam, namun dari suaranya saja 

ia terdengar seperti sedang tersenyum.”TIDAK MORGAN! 

APA MAKSUDMU!?”,”lupakan aku dan lanjutkan 

hidupmu Nova.” Sambung Morgan. Wrath terdengar 

senang dengan percakapan yang sedang ia dengar. Nova 

menatap Morgan dalam-dalam. Matanya bersinar karena air 

mata yang ditahan olehnya. Maksud dari semua ini apa? 

Kenapa? Dan Mengapa? Apakah aku salah? Apakah aku benar? 

Itulah isi pikiran Nova saat ini, tak bisa berhenti bertanya. 

Wrath bertepuk tangan”Wah, wah, wah, kalian sudah selesai 

kan?” Morgan tersenyum mendengar pertanyaan 

Wrath”Sudah. Saatnya kita mengucapkan selamat tinggal 

Nova.”,”TIDAK!” Akar-akar itu mulai bergerak. Desis akar 

itu memenuhi hutan lagi, sangat berisik. Nova terus 

berteriak, pipinya basah. Ia memberontak. Namun teriakan 

Nova kalah dengan suara akar-akar itu. Morgan tersenyum 

kecil. Suara akar itu semakin berisik.  

Secara tiba-tiba Morgan tertarik ke belakang oleh akar 

itu. Ia tertarik dengan sangat cepat. Morgan terlihat 

tersenyum kepada Nova sebelum ia tertarik oleh akar 

itu.”Terima kasih sudah menjadi sahabatku, Nova.” Mata 

ungunya terlihat sangat pedih. Namun senyumnya terlihat 

sangat lembut. Benang yang terikat di kelingking mereka 

terputus. Morgan semakin lama semakin tertelan di dalam 

kegelapan hutan itu. Jubah coklatnya robek karena terkena 

ranting-ranting pohon di hutan itu. Matanya tertutup oleh 

rambutnya yang tertiup oleh angin. Dan akhirnya ia 

menghilang. Akar itu menaruh Nova kembali ke tanah. 

Nova jatuh terduduk, tepat disebelah kaki Wrath.”Ia adalah 

sebuah kutukan di hutan ini Nova. Tapi anehnya ia tidak 
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 melukaimu ya? Sepertiya ia sudah menganggapmu 

sahabatnya. Tapi maaf, ini adalah tugasku untuk membasmi 

kutukan di hutan ini.” Ia berjalan memasuki hutan, 

meninggalkan Nova yang tak bisa berhenti meneteskan air 

matanya. Nova ditinggalkan sendiri dengan pertanyaan-

pertanyaan yang belum terjawab itu.  

Beberapa bulan kemudian, Nova berjalan sendirian ke 

tempat terakhir ia melihat Morgan. Ya, pohon besar itu. 

Ditemani oleh bayang-bayang saat ia dan Morgan bermain 

bersama. Ia bersandar di pohon besar itu, seperti biasanya. 

Terkadang kita kehilangan seseorang, itu hal yang wajar dan 

manusiawi. Nova menutup matanya, membayangkan 

seseorang yang pernah menjadi sahabatnya, dan akan terus 

menjadi sahabatnya. Ia tersenyum.”Rasanya aneh jika kau 

tidak bersamaku Morgan, tapi tidak apa, aku sudah terbiasa 

sekarang. Rasa sakitnya sudah berhenti.” Nova menatap ke 

langit yang biru dengan matanya yang berwarna kuning 

keemasan itu.”Terima kasih Morgan. Terima kasih sudah pernah 

mengisi celah di hidupku ini. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu 

di kehidupan ini, terima kasih sudah menjadi teman terbaik yang 

pernah ada, menghabiskan waktu-waktu berharga yang mungkin 

tidak akan terulang kembali. Petualangan kita lakukan bersamamu 

sangat menyenangkan. Sampai jumpa Morgan.” 
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iang ini semilir angin terasa dingin menerpa 

permukaan kulit. Awan gelap nan mendung 

mendominasi rintik hujan yang kini mengguyur kota 

metropolitan Jakarta. Derasnya mampu membuat 

pengendara motor menepi sekedar memakai jas hujan 

maupun setia menunggu hujan reda sembari berteduh di sisi 

bangunan-bangunan kota. Berbeda dengan kedua orang 

yang tengah berteduh di halte dari sepulang sekolah tadi. 

"Haduhhh gara-gara lu nih Za, kita harus nunggu 

hujan reda di sini, coba aja kalo motor lu ga mogok, pasti 

kita udah daritadi sampe rumah, percuma banget nunggu 

angkot lewat,gabakal ada huh" gadis cerewet itu dari tadi 

sibuk merecoki sahabatnya. Anehnya hujan deras 

membuatnya harus berteriak agar ucapanya bisa didengar, 

tapi dari tadi dia tak merasa lelah untuk memarahi Faza. 

"Bisa diem ga sih lu Raa, panas tau telinga gue 

dengernya.Iya-iya gue minta maaf,namanya juga motor tua, 

kalo mogok ya harap maklumin lah" balas Faza pada Zara 

pasrah, kemudian ia kembali menoleh ke arah jalanan. Bosan 

S 
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 menunggu, tiba-tiba Zara berdiri dan menepuk pundak Faza 

dari samping. Faza hanya menegadah memandang ekspresi 

wajah Zara seakan ia bertanya melalui isyarat”Ada apa??" 

.Tak berkata apapun Zara langsung berlari ke jalanan dan 

merentangkan tangan ke langit menikmati tetesan air hujan 

yang membasahi tubuhnya. Faza menggelengkan beberapa 

kali kepalanya sebab heran akan tingkah laku Zara. Namun 

jika itu membuatnya senang biarlah. 

"Woyyy Fazaa Danendraaaa ayoo ujan ujanan ama gue 

sini",teriak Zara sembari melambaikan tangannya. 

"Ga ah mager" 

"Cowo kok ga berani ujan ujanan!kalah ama gue yang 

cewe" 

"Ga gitu Maemunah, gue antisipasi aja biar ga sakit, 

mending lu cepetan balik kesini deh, ntar lu sakit gimana,ntar 

siapa yang repot?" 

"Oh gitu,yaudah deh gue kesitu" 

"Eh kok gampang nurut,biasanya kagak",-batin Faza. 

Beberapa langkah menghampiri Faza yang berdiri di 

halte.Zara membawa tangan Faza ke tangannya.Dingin 

tangan itu terasa.Tak lama kemudian Zara menarik paksa si 

Faza menuju jalanan.Hal itu membuat mata Faza membolak 

seakan tak setuju atas tindakan itu. 

"Zaraaa,apa yang lo lakuu..",Zara membungkam 

mulut Faza  

"Hehee maaf, gini ya Za kapan coba lu bisa ujan 

ujanan bareng gue. Ga pernah kan? harusnya momen 

momen kayak gini nih yang harus di abadikan. Nanti biar 

gue bisa cerita ke anak cucu gue, kalo sahabat gue tuh takut 

ujan ujanan Hahahahah" 
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Faza menanggapi dengan dehaman saja dan sedetik 

kemudian senyumnya merekah. Ia pun merentangkan 

tangannya ke langit hujan dan berlari mengijak genangan air 

di jalanan. Tubuhnya memutar menikmati tetesan yang 

membasahi tubuhnya. 

"Yaudah sesekali gue coba aja. Bener sih kata lu Ra, 

kapan lagi coba seru seruan bareng lu Hahahahah" 

"Berarti ujan ujanan seru dong? siapa tadi ditawari 

nolak hm? 

Tawa bahagia menyelimuti keduanya. Seolah dunia 

memiliki alur cerita yang berkesan walau menurut mereka ini 

sederhana. Sahabat yang selalu ada jika dibutuhkan dan 

berbagi cerita dalam sedih dan senang. Mungkin itu yang 

selalu dirasakan Faza dan Zara dikehidupan remaja SMA 

mereka. 

"Gue jadi inget quotes yang pernah trending 

dulu,bunyinya tuh gini -Jadilah seperti hujan walaupun ia 

jatuh berkali kali namun ia mau kembali lagi-". 

"iya gue pernah denger,tapi gatau maksudnya hehe". 

"Bisa dikatakan kayak gini,jangan sampai kita putus 

asa atas segala ujian di hidup kita. Kalo gagal ya coba 

lagi,kalo susah ya cari cara biar kita ga gampang nyerah. Rasa 

susah dihidup kita ga bakal netap selamanya. Adakala semua 

bisa baik-baik saja dan sebaliknya". 

Keheningan beberapa saat membuat keduanya saling 

berhenti bertatap serius.Mereka kemudian melihat ke arah 

sekitar. Akhirnya hujan mulai berhenti, langit menunjukan 

terangnya. 

"Fazaaa itu aja bajay!!!kita naik itu aja" 

"Huhh bikin kaget aja lu ra" 
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 Singkat cerita keduanya bersahabat sejak dua tahun 

yang lalu.Sejak tragedi Zara hampir dipalak preman pada 

yengah malam.Melihat raut wajah Zara yang seakan trauma. 

Faza tak tega untuk meninggalkannya sendirian.Faza 

membuka obrolah singkat sekedar menanyakan nama dan 

alamat rumahnya.Bukannya apa, namun Faza mengantarkan 

Zara untuk menuju rumahnya dengan aman. Kedekatan 

mereka terbantu sebab mereka ternyata satu sekolah. 

Sehingga sering berangkat dan pulang bersama.Faza dan 

Zara juga tak ragu untuk saling bertukar cerita entah tentang 

suka dan duka. Sekarang mereka sudah kelas 12 SMA.Dan 

minggu depan merupakan tahun ketiga persahabatan mereka 

terjalin. Zara sudah memikirkan ia akan memberi kejutan 

pada Faza.Entah Faza mengingatnya atau tidak tak apa, 

biarlah Zara memberikannya surprise. 

Tiga hari telah berlalu semenjak hari dimana kedua 

sahabat itu bermain hujan-hujanan. Tiga hari pula si Zara 

sendirian.terakhir kali Faza mengirimkannya chat. Faza 

memberitahunya bahwa Faza izin tidak pergi ke sekolah. 

Katanya ia sedang memiliki acara keluarga.Sampai sekarang 

pun tak ada kabar apapun dari Faza.Kadang dia merasa 

kesepian jika tak ada Faza biasanya sering cerita bareng, 

bercanda, nongkrong, jalan-jalan. Tiba-tiba hilang entah 

kemana.Maka dari itu Zara memutuskan untuk berkunjung 

ke rumah Faza.Ia tahu alamat rumah Faza namun, Faza tak 

pernah mengajaknya untuk mampir.Sedangkan Faza sudah 

pernah berkunjung ke rumah Zara.Bahkan ibu Zara sudah 

mengenalnya dengan baik. 

Sampailah tumpangan ojek Zara didepan rumah 

Faza.langkah kakinya sudah tepat berada di depan 
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pintu.Beberapa ketukan ia tujukan dipintu rumah tak ada 

jawaban sama sekali. 

"Permisi, ada Faza?". 

Zara mengulangi beberapa kali perkataan itu. Namun 

tak ada jawaban dari dalam rumah. Zara sedikit menggebrak 

pintu dan ternyata pintu itu tak di kunci sebab pintu itu 

terbuka karena gebrakannya. Ia tergerak masuk ke rumah 

untuk mencari Faza. Tepat di ruang tamu ia tertarik melihat 

sebuah foto yang di pajang di dinding rumah. Foto itu tidak 

terlalu besar namun jelas untuk dilihat.Berisikan dua orang 

suami istri yang berpose berpakaian ala prewedding. Melihat 

itu Zara teringat akan seseorang di masa lalunya. Seseorang 

yang dahulu pernah meninggalkannya. Zara meneteskan air 

matanya. Tubuhnya bergetar melihat fakta yang sungguh 

menyakitkan ini.Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Zara 

dari belakang,dia adalah Faza. 

"Ra lo ga-". 

"Lo tau semuanya mulai kapan Za?gue ga nyangka 

bakal kayak gini.Keluargalu yang bikin keluarga gue 

hancur.Lihat foto itu,lu taukan.Dia ayah gue Za dan ga 

mungkin lo ga tau semuanya". 

"Ra gue bisa jelasin semuanya". 

"Padahal niat gue tadi nyari lo,gue kesepian.Ternyata 

lo lagi ada acara sama keluarga BAHAGIA lo itu sampe 

berhari-hari". 

"Ra ga kayak gitu,semuanya ga seperti apa yang lo 

lihat". 

"Belum puas lo?keluarga lo udah bikin keluarga gue 

sengsara dimasa lalu?sekarang lo mau nambahin beban 

hidup gue? Makasih atas segala perlakuan baik lo yang ga 

pernah tulus itu". 
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 Langkah Zara gusar melewati Faza yang tak sempat 

menjelaskan apapun. Pintu utama rumah ditutup keras. Faza 

tak kuasa melihat kepergian sahabatnya itu. Dibatinnya ini 

merupakan yang Faza takutkan dari dulu.Masalah keluarga 

diantara keduannya akan membuat persahabatannya hancur 

ditambah sikap Zara yang tak mau mendengarkan 

penjelasannya. Padahal semua itu jauh dari sisi pandangan 

Zara. Kini Faza merasakan pening dikepalanya 

bertambah,sesak dibagian dada dan setelah itu seakan 

kesadaran nya mulai hilang. Seakan tak kuat, tubuhnya 

terjatuh kelantai ruang tamu. 

Setelah kejadian kemarin, sekarang Zara duduk 

seorang diri dikursi yang berada di taman sekolah.Ia sedikit 

iri hati memikirkan dimana keberadaan Faza. Hampir 

seminggu ia tak masuk sekolah. Apa mungkin selama itu 

acara keluarganya.Sungguh menyenangkan pikirnya. Masih 

memiliki keluarga yang lengkap. Jika saja ia masih bersahabat 

baik dengan Faza,mungkin besok Zara jadi memberinya 

surprise ditahun ketiga persahabatan nya. Seseorang 

menghampirinya. Dia Alina,gadis sekelasnya yang tidak 

terlalu dekat dengan Zara. Hanya mengobrol jika mereka 

benar-benar butuh. Alina menyapa Zara sembari mengucap 

permisi meminta izin untuk duduk di kursi yang sama. 

Dengan senang hati Zara mengizinkannya. Beberapa detik 

saling berdiam akhirnya Alina mulai membuka obrolan.  

"Ra,kok gue ga pernah liat Faza bareng lo minggu 

ini.Dia kemana?". 

"oh,Faza kayak nya masih ada acara keluarga,gapaham 

lagi deh". 

Zara menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal. Ia 

seakan kikuk menjawab pertanyaan dari Alina,dia tak ingin 
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membahas tentang Faza. Mood nya sedang tak bersahabat. 

Namun ia berusaha untuk tetap ramah kepada Alina dan 

sampailah obrolan mereka pada hal yang serius 

"Ra gue mau ngomong serius.Tapi jangan bilang 

kesiapapun,terutama Faza". 

"Eh? emmmmm oke". 

"Gue suka sama Faza,dari dulu.Gue telat 

sadar.semakin gue nutupin tuh rasa semakin suka gue sama 

dia".  

Alina menceritakan semuannya.Mulai dari awal ia suka 

terhadap Faza dan alasannya. Zara merasa tak enak kepada 

Alina akan kedekatan nya dengan Faza. Seharusnya Alina lah 

yang lebih dekat dengan Faza. Disisi lain Alina sempat 

menginginkan ingin dekat dengan Faza melebihi Zara. 

Namun Alina tidak sepercaya diri itu untuk mendekatinya, 

sebab dia perempuan. Zara meminta maaf sebab dia menjadi 

menjadi penghalang agar Alina bisa dekat dengan Faza. 

Pemikiran Alina tidak sedangkal apa yang Zara kira.Alina 

percaya bahwa persahabatan mereka lebih penting. Rasa bisa 

terbalas kapanpun. Tapi persahabatan jangan harap bisa 

putus kapanpun. Perasaan bersalah menyelimuti Zara. Ia 

tersinggung oleh ucapan Alina. Mengapa ia memilih 

meninggalkan persahabatan nya. Zara sadar ada masalah 

yang belum terselesaikan. Detik itu pula Zara menangis dan 

langsung memeluk Alina. Ia bingung harus melakukan apa. 

Ia menceritakan permasalahannya mengenai Faza demi 

mencari titik terangnya. Solusi terpecahkan melalui 

pemikiran dewasa Alina. 

"Ra,gini ya... semua itu bukan murni kesalahan 

Faza.Belum terntu apa yang lo lihat itu bener.Coba belajar 

ngedengerin pendapat orang lain dulu Ra... kalo emang lo ga 
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 mau nerima pendapat Faza.Kasih tau alesannya. Pikirkan 

apa yang lo lakuin sekarang bisa berdampak baik 

kedepannya apa nggak. Lagipula bukan seminggu atau 

sebulan lo kenal Faza. Tapi hampir tiga tahun. Lihat 

perlakuan baik apa aja yang Faza beri ke elo.Jangan terpaku 

pada satu masalah sampe lo lupa semua kebaikan yang 

pernah Faza lakuin ke elo". 

Saran dari Alina membuatnya sadar apa yang harus 

dilakukannya selepas ini. Setelah dipikir-pikir ia perlu 

bertemu dengan Faza. Agar Faza bisa menjelaskan dari sisi 

pendapatnya yang belum tersampaikan. Dulu Zara selalu 

berbagi cerita kepada Faza karena menurutnya Faza yang 

baik, lebih tepatnya pendengar yang baik. Zara pernah 

menceritakan tentang kelam hidupnya. Masa lalu yang tak 

baik-baik saja. Tentang Zara yang mengalami broken home 

ketika masih kelas satu SD. Ayah Zara yang meminta 

perceraian itu. Ayah Zara mencintai wanita lain. Ibu Zara tak 

terima, sampai terjadilah perdebatan hebat diantara 

keduanya. Dulu Zara tak berani memunculkan wajahnya 

sehingga ia hanya mengintip dengan tubuh bergetarnya di 

bilik kamar. Jika dipikir mungkin itu hal biasa bagi yang tidak 

merasakannya. Tapi kita tidak tahu beban seberat apa yang 

mereka hadapi.Mereka menghadapinya demi terus 

menyemangati hari-hari kedepan. Ayah Zara meninggalkan 

Zara dan ibunya ke luar kota selepas resmi perceraian 

mereka. Beberapa tahun kedepan ibu Zara menjadi tulang 

punggung keluarga. Dari dulu hingga sekarang Zara sudah 

pernah mengalami getar-getir cobaan kehidupan. 

Keesokan harinya.... 

Zara memutuskan pergi ke rumah Faza.Berada di 

depan rumah,hampir saja ia mengetuk pintu. Tiba-tiba ada 
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seseorang yang keluar dari pintu itu. Apa mungkin ini ibu 

Faza? Zara hanya membatin. Lidahnya kelu ingin sekali 

marah jika memang ini ibu Faza.Meluapkan segala 

kesengsaraan di masa lalunya. Tapi ia tidak boleh gegabah.Ia 

harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan Faza. Tak 

sampai disitu,ibu Faza tersenyum padanya ramah dan sedikit 

menampilkan senyum di giginya. 

"Tante..ibunya Faza?" 

Sapaan yang ramah.Ibu Faza tak menjawab 

apapun.Namun kemudian ia mengangukkan kepala pertanda 

ia menyetujuinya.Zara menjelaskan tentang dirinya.Dia 

memberitahu bahwa dirinya adalah sahabat Faza 

"Faza sekarang dimana te?". 

"Faza lagi ga di rumah,kalo mau ketemu kamu boleh 

kok ikut tante" 

Heran akan pernyataan itu.Memangnya Faza dimana? 

Apa masih di lokasi tempat acara keluarganya? Zara 

memutuskan mengikuti ibu Faza. Sampai di tempat yang 

menjadi tujuan. Tempat itu adalah rumah sakit. Menuju ke 

resepsionis untuk menanyakan keberadaan Faza.Dan 

berujung menunggu di depan ruang operasi. Di situ ibu Faza 

menitihkan air mata dan segera mengelapnya. Zara 

memikirkan,apa yang terjadi pada Faza? Penyakit apa yang 

di idapnya sampai merujuknya masuk di ruang operasi. 

"Tante gapapa..? Faza sakit apa te..?" 

"Kamu belum dikasih tau Faza? 

Zara menggeleng pelan dan sempat berfikir mengapa 

Faza tak memberitahunya. 

"Faza mengidap penyakit Gagal Jantung,sejak SMP 

pola makannya berubah tak teratur. Sebenarnya dia rajin kok 

kontrol ke dokter dan meminum obatnya secara rutin. Tapi 
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 semenjak minggu lalu, setelah basah kuyup pulang dari 

sekolah, penyakitnya kambuh. Mungkin kebetulan juga daya 

tahan tubuhnya tak kuat". 

Tutur kata itu membuat Zara merasa bersalah.Sebab 

dialah yang memaksa Faza bermain hujan-hujanan 

bersamanya. Zara menitihkan air mata. Ibu Faza juga bilang 

bahwa Faza dianjurkan untuk menginap di rumah sakit agar 

kambuhnya tak menjadi parah. Namun Faza gigih 

menolaknya dan memilih merawat dirinya di rumah saja. Tak 

disangka kambuhnya menjadi parah dan sekarang ia 

diharuskan melakukan operasi.Kata dokter penyakit gagal 

jantung secara umum memang sulit untuk disembuhkan. 

Tapi berbalik lagi pada pasien.Jika memang memiliki 

komitmen ingin sembuh, mungkin masih ada peluang 

untuknya sembuh. 

"Lebih baik kita berdoa saja,memohon kesembuhan 

bagi Faza.Menurut tante sekarang doa kita yang Faza 

perlukan..." 

Pintu ruang operasi itu terbuka.Dokter sudah keluar 

dari ruang operasi.Lalu menyapa ibu Faza. 

"Pihak keluarga pasien Faza Danendra?". 

"Iya dengan saya sendiri dok.Saya ibunya". 

"Maaf bu.Tapi kami sudah semaksimal mungkin.Jika 

memang ini takdir Tuhan,kami tidak bisa berkehendak 

lagi.Saya turut berduka cita bu.. semoga pasien tenang di 

alam sana... mari bu.. permisi". 

Selepas kepergian dokter itu,air mata kedua orang 

yang telah mendengar perkataan dokter itu lolos, 

tenggorokannya serak akibat tangisan yang tak lagi bisa 

dibendung.Zara tak menyangka akan secepat ini.Faza tak 

akan pernah lagi hadir lagi.Entah menjadi sosok 
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sahabatnya,pendengar baiknya,orang yang memboncengnya 

di motornya,teman satu sekolahnya dan masih banyak 

lagi.Mungkin beberapa hari lalu mereka bisa jarang 

bertemu,namun sekarang mereka harus ikhlas untuk tak 

bertemu selama-lamanya. 

"Maafin gue Za,gue belum bisa jadi sahabat yang 

baik,belum bisa ngedengerin pendapat lu dengan baik.. maaf 

Za....".-lirih suara Zara yang dibarengi tangisan yang 

mengucur deras. 

Prosesi pemakaman jenazah Faza telah selesai sejak 

setengah jam lalu. Para pelayat berbaju hitam satu persatu 

telah meninggalkan kawasan pemakaman. Kini tinggalah 

Zara seorang diri yang tengah memandang ukiran di batu 

nisan itu. Bertuliskan nama sahabatnya, Faza Danendra yang 

kini tak lagi hadir menemaninya. Zara berjongkok di depan 

makam dan tetap menangis sesenggukan.Ya,bagaimana 

tidak? ditinggalkan oleh orang yang penting untuknya setelah 

ibunya,mungkin sedikit banyak masih tersisa perasaan tak 

rela. Namun ia sadar hidupnya tak boleh bergantung terus 

menerus. 

Sebuah buku tepat berada di depan wajah Zara.Buku 

itu dipegang ibu Faza,seakan memberi tahu bahwa buku itu 

diberikan pada Zara.Segera Zara menerimanya dan 

memandang ekspresi yang ditunjukan ibu Faza kepadanya. 

"Tugas saya sudah selesai,itu merupakan buku diary 

nak Faza. Sebelum Faza tiada, dia menitipkannya untuk 

diberikan ke kamu. Nanti kamu akan tahu semuanya setelah 

membaca buku itu..." 

Bi Ida mulai pergi menjauh meninggalkan Zara. Buku 

itu mulai dibuka dan dibaca. Setiap tulisan selalu tertera 

tanggal dan tempat Faza menulisnya.Buku berwarna biru 
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 kegelapan yang terlihat sederhana. Di halaman pertama 

sudah tertera nama pemilik dan biodata Faza. Menuju ke 

halaman lain ada beberapa foto Faza dan foto Zara. Ada 

foto mereka berdua, dan Zara ingat itu di ambil ketika 

mereka berada di ruang kelas. Terdapat keluh kesah Faza di 

bagian-bagian tertentu. Seperti yang sekarang Zara baca. 

Disitu Faza menceritakan bahwa ibu yang Zara temui 

bukanlah ibu kandung Faza, melainkan Bi Ida yaitu 

pembantu di rumah Faza. Zara berfikir jika itu bukan ibu 

kandung Faza terus dimana ibunya? setidaknya ada salah 

satu keluarga di sisinya.  

Membaca halaman lain, Faza menuliskan bahwa 

kedua orang tuanya tak tinggal bersamanya.Mereka tinggal 

di luar kota. Semenjak ibu kandung Faza menikah lagi,rumah 

mereka pindah di luar kota. Kasih sayangnya kepada Faza 

mulai terbagi dan berkurang. Kasih sayang itu lebih 

diutamakan pada ayah dan adik tiri Faza. Awalnya Faza tidak 

menyetujui pendapat ibunya yang akan menikah lagi. Karena 

dulu Faza masih kecil, pernikahan itu tetap terlaksana.Ingat 

motor tua Faza yang mogok? Mengapa Faza tak menjualnya 

saja? ternyata itu merupakan peninggalan ayahnya. Ayah 

kandung Faza telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang 

membuat benturan keras di kepala.  

Selepas kejadian itu ibunya menikah dengan pria lain. 

Pria yang membuat kedekatan Faza dengan ibu kandungnya 

perlahan jauh. Bukannya apa,semakin lama ia diam dan tak 

memberi tahu apa yang ia rasakan. Semakin pula hilang kasih 

sayang dari ibunya.Kadang jika Faza serumah dengan orang 

tuanya ia sering diacuhkan dan tak ada yang menggubrisnya. 

Alasan itu yang membuat dirinya ingin kembali ke 

Jakarta.Kembali ke kota asalnya dan menempati rumah yang 
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dulu ditempatinya bersama ibunya. Kemudian ia memilih 

bersekolah di SMA terdekat. Orang tua Faza hanya mau 

membiarkanya, terserah Faza ingin mengambil keputusan 

apa. Orang tuanya hanya terima membiayai keperluan. 

Mereka tak mau untuk sekedar menjenguk Faza. Masalah 

bahwa ayah tiri Faza adalah ayah kandung Zara merupakan 

ketidaksengajaan. Faza menyadari bahwa ayah kandung 

mereka berdua sama ketika ia berkunjung ke rumah Zara lalu 

melihat sebuah foto dimana Zara berfoto dengan ayahnya 

sewaktu kecil. Pantas saja ketika Faza melihat Zara dia 

merasa tak asing. Ternyata ada sedikit kemiripan Zara 

dengan ayahnya. Hampir sama ketika Zara memergoki foto 

pernikahan kedua orang tua Faza di rumah Faza beberapa 

hari lalu. Faza tak pernah mengungkit tentang foto itu. Dia 

rasa akan lebih baik di bahas di waktu lain. Namun semuanya 

terlambat. Dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman di antara 

keduanya. Bagi Zara hidupnya lah yang paling sengsara 

padahal ia tak tahu pasti kehidupan Faza bagaimana.Jauh 

dari ekspektasinya. Ada tulisan yang sepertinya tidak lama 

ditulis oleh Faza,tanggal penulisannya merupakan tiga hari 

yang lalu. 

"Maaf Ra gue ga jujur dari awal soal keluarga dan penyakit 

gue kalau lo baca ini gue mau bilang sama lo. Gue 

bersyukur......banget... bisa sahabatan sama lo. Dan selamat tahun 

ketiga atas persahabatan kita, gue masih inget loh, lo inget ga? Jujur 

semenjak ngenal lo gue ngerasa jadi lebih baik.Dan lo selalu 

berpengaruh baik bagi gue. Gue ga pernah nyesel sahabatan sama lo 

sebab gue pernah dapet apa yang belum tentu bisa didapetin orang lain. 

Lo tau itu apa? itu adalah arti persahabatan. Setidaknya kita bisa 

saling mendoakan walaupun dunia kita udah beda. Makasih Zara 

dan sampai jumpa".~Faza Danendra 
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 Tangisan Zara bertambah sejadi-jadinya.Zara 

memeluk buku diary itu sembari berkata lirih. 

"Maaf dan makasih Za, maaf ga bisa menemani disaat-

saat terakhir lo,dan terimakasih atas tiga tahun persahabatan 

kita. Selamat jalan Faza Danendra". 

Tangisan itu ditutupi oleh hujan yang mengguyur 

kawasan kota. Seminggu lalu hujan membuatnya senang,dan 

sekarang hujan telah membuatnya sedih.Ternyata hujan tak 

hanya membuat air tergenang namun juga membuat tiap 

detik saat hujan menjadi terkenang.Tadi Zara merasa 

tubuhnya dibasahi oleh hujan dan sekarang ia merasa hujan 

tidak membasahi tubuhnya. Ternyata seseorang telah 

memberinya tumpangan payung orang itu menatap Zara dari 

atas. Orang itu berkata. 

"Udah jangan sedih,sekarang lo bisa jadi sahabat gue 

kok Ra.. gue ada kalo lo perlu". 

Suara itu merupakan suara gadis yang beberapa hari 

lalu mengobrol dan menasehati Zara. Dia Alina yang tetap 

pada pemikiran dewasanya. 
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am dinding menunjukkan pukul enam pagi ketika aku 

menginjakkan kakiku di dapur. Seharusnya aku masih 

tidur nyenyak dengan selimut yang menutupi tubuhku, 

tapi hari ini hari spesial, jadi aku harus bangun pagi-pagi 

sekali.  

Sinar mentari menyelinap masuk dari pintu kaca yang 

gordennya kubuka beberapa menit yang lalu. Aku tersenyum 

kecil, sejak dulu aku selalu suka melihat matahari pagi. 

Karena untukku, matahari adalah penyemangatku untuk 

memulai hari. 

Aku menuangkan air panas dari teko ke mug hitam 

berisikan bubuk kopi dan krim. Kuraih sendok kecil dan 

mengaduknya perlahan.  

Sesaat sebelum kusesap air berwarna cokelat muda 

pekat itu, aku dikejutkan dengan suara dering ponselku. 

Segera kuraih ponsel dan menekan tombol berwarna hijau. 

Tumben ibuku menelepon sepagi ini.  

 Halo Bu? Apa kabar? 

Aku tidak sibuk kok, Ibu mau minta tolong apa?  

J 
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 Ah… sepertinya aku tidak bisa datang hari ini. Coba 

tanyakan Kak Reno, dia selalu punya banyak waktu luang, ‘kan?  

Hari ini aku mau menjemput Sastra di bandara, Bu, 

makanya aku tidak bisa datang. Iya, baiklah. Aku sayang Ibu juga. 

Aku memutuskan sambungan telepon, menaruhnya 

lagi ke tempat semula dan berjalan kembali ke dapur untuk 

mengambil kopi yang kubuat tadi. Membuka pintu kaca yang 

menjadi pembatas apartemenku dan balkon, kuhirup udara 

pagi hari ini. Selain matahari pagi, aku juga sangat menyukai 

udara pagi. Sangat menyejukan menurutku. 

Di awal aku sudah bilang, ‘kan kalau hari ini adalah 

hari spesial? Nah, hari spesial yang kumaksud adalah 

kepulangan sahabatku, Sastra, dari luar negeri. Seperti yang 

kusebutkan saat berbicara dengan Ibu lewat telepon, hari ini 

aku menjemput Sastra dan keluarganya di bandara. Pesawat 

mereka berangkat pukul setengah sembilan pagi, jadi kira-

kira akan sampai pukul sepuluh, yang artinya aku masih 

punya waktu sekitar empat jam sebelum berangkat ke sana. 

Omong-omong soal Sastra, sahabatku yang satu ini 

cukup spesial. Kami sudah bersama lebih dari sebelas tahun, 

cukup lama bukan? Kami pertama kali bertemu saat Sastra 

pindah ke perumahanku ketika aku duduk di bangku kelas 

empat, kira-kira saat itu usiaku sembilan tahun. Sastra yang 

pertama kali kukenal sangat pendiam dan cenderung 

menghindari orang baru, berbeda dengan Sastra yang 

kukenal sekarang. Sastra yang sekarang lebih murah senyum, 

senang berinteraksi dengan orang-orang, baik orang yang 

sudah lama dikenalnya maupun yang baru. Sifatnya periang, 

selalu menularkan energi positif pada orang di sekitarnya. 

Terkadang aku iri pada Sastra. Berbeda denganku yang 

secara fisik sempurna sejak lahir, Sastra kehilangan 
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kemampuan berbicaranya, bahkan nyaris kehilangan 

kemampuan mendengarnya akibat dari kecelakaan yang 

dialaminya saat ia berusia tiga tahun. Namun Sastra tak 

pernah mengeluh, justru ia adalah sosok yang paling optimis 

yang pernah kukenal. Setiap hari dilaluinya dengan suasana 

hati yang riang, berbeda jauh dengan aku yang sering 

mengeluh. Tak jarang aku menyerah, merasa ingin lari dari 

masalah. Hanya Sastra yang bisa membujukku dan 

membuatku sadar kalau menyerah tak akan menyelesaikan 

masalah.  

Awalnya sulit berteman dengan Sastra. Butuh waktu 

berminggu-minggu hingga aku bisa mendekatinya. 

Ceritanya cukup sederhana, sebenarnya. Saat itu aku 

dan Kak Reno disuruh Ibu pergi ke mini market di depan 

komplek. Ketika selesai berbelanja dan keluar dari mini 

market, aku melihat Sastra sedang kebingungan bercampur 

panik. Dirinya sendirian tanpa didampingi orang tuanya. 

Setelah kutanyakan, ternyata ia terpisah dari orang tuanya 

ketika mereka tengah berada di pasar kaget yang berada tak 

jauh dari mini market. Segera kubawa Sastra pulang ke 

rumahnya bersama Kak Reno dan menghubungi orang 

tuanya lewat ponsel Ibu. Sejak saat itu, aku dan Sastra jadi 

akrab, dirinya yang pendiam dan selalu menghindar pun 

perlahan berubah menjadi pribadi yang periang dengan 

tingkat kepercayaan diri yang tinggi. 

Pernah kutanyakan padanya alasan mengapa ia mau 

membuka diri usai dibantu oleh aku dan Kak Reno kala itu. 

Sastra tersenyum kecil, mulai menggerakan tangannya dan 

menjelaskan menggunakan bahasa isyarat yang sudah 

kupahami setelah berlatih beberapa bulan. 



86 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 “Seperti yang kau tahu, dulu aku anak yang sangat tidak 

percaya diri, ‘kan? Karena itu aku cenderung menghindari orang baru. 

Alasan utamanya tentu karena kondisiku ini, aku takut dihina dan 

diolok-olok. Dengan kamu membantuku keluar dari masalah, 

membuat kepercayaanku padamu dan kakakmu bertambah, yang 

makin lama berubah menjadi rasa aman dan nyaman.” 

Bukan tanpa alasan Sastra berkata bahwa ia takut 

dihina dan diolok-olok oleh orang lain karena kondisinya. Di 

lingkungan rumahnya sebelum ia dan keluarganya pindah, 

Sastra kerap dikucilkan karena kondisinya. Tak ada anak 

yang mau berteman dengannya, paling-paling hanya 

bertukar sapa lalu pergi menjauh. Alasannya karena mereka 

merasa Sastra tidak bisa diajak mengobrol karena tak bisa 

bicara, padahal kalau mau Sastra bisa saja menuliskannya di 

kertas, seperti yang dilakukannya denganku sebelum aku 

mahir menggunakan bahasa isyarat.  

Bicara tentang bahasa isyarat, aku mau menjelaskan 

sedikit tentang bagaimana aku belajar bahasa isyarat. 

Aku belajar bahasa isyarat saat aku berumur sekitar 

sepuluh tahun. Aku belajar bahasa isyarat dari Sastra, mulai 

dari bahasa isyarat dasar seperti halo, terima kasih, sampai 

jumpa, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya aku anak 

yang cepat menangkap informasi, aku dapat menguasai 

bahasa isyarat kurang dari tiga bulan. Setelah itu Sastra 

mengajariku kata-kata yang biasa disebutkan dalam 

percakapan dan terus berlanjut hingga akhirnya aku mahir 

menggunakan bahasa isyarat. 

Sejak aku menguasai bahasa isyarat, Sastra sering kali 

memintaku menemaninya pergi keluar, entah ketika diminta 

ibunya ke pasar ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Aku tak 



87 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

keberatan, toh itu juga untuk membantu Sastra 

berkomunikasi dengan orang lain. 

  Selain membantu Sastra berkomunikasi, aku juga 

beberapa kali menjadi sukarelawan di kegiatan sosial untuk 

penyandang disabilitas ketika aku duduk di bangku SMA. 

Ada banyak sukarelawan selain diriku di sana. Terasa 

menyenangkan bisa berinteraksi dengan anak-anak di sana. 

Wajahnya bahagia, tidak terlihat kesulitan dengan kondisi 

mereka. Aku senang mendengar mimpi-mimpi mereka, cita-

cita yang ingin mereka gapai. Keterbatasan fisik tidak 

membuat mereka menyerah pada mimpi-mimpi itu.  

Aku ingat salah satu anak perempuan berumur 

delapan tahun bernama Agatha di sana berkata padaku 

melalui bahasa isyarat,”Kak Ray, Ibu selalu bilang padaku, 

menjadi tuli bukan berarti tidak bisa melakukan hal-hal yang 

dilakukan orang-orang yang bisa mendengar.” 

Aku membelai kepala anak perempuan itu, tersenyum 

kecil sebelum membalas ucapannya dengan bahasa isyarat 

juga,”Iya, betul. Jadi Agatha jangan pernah menyerah menyerah 

meraih mimpi, ya? Harus yakin kalau Agatha mampu, Agatha 

bisa.” 

Setiap melihat anak-anak penyandang disabilitas yang 

tidak menyerah menggapai mimpinya, aku selalu teringat 

Sastra. Laki-laki seumuranku itu selalu semangat menggapai 

mimpinya menjadi penulis. 

Meski memiliki keterbatasan dalam berbicara, Sastra 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi lewat media 

sosial. Ia kerap membagikan tulisannya—baik kutipan, kisah 

pendek inspiratif, atau kata-kata penyemangat—lewat akun 

media sosialnya. Aku pernah menanyakan alasannya suka 

membagikan tulisannya ke media sosial. Jawabannya 
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 sederhana,”Aku selalu suka menulis. Karena lewat tulisan aku bisa 

menyampaikan rasa dan pikiranku, meski tanpa suara.” 

Itulah Sastra, sahabatku yang penuh ide-ide cemerlang 

untuk mengatasi keterbatasan fisiknya. 

*** 
Jalanan cukup ramai hari ini. Aku melirik arloji yang 

melingkar di pergelangan tangan kananku. Pukul sembilan 

lima belas, empat puluh lima menit sebelum pesawat Sastra 

sampai. 

Sambil menunggu kemacetan ini berakhir, akan 

kuceritakan alasan kepergian Sastra ke luar negeri, lebih 

tepatnya ke Singapura. 

Sekitar sembilan bulan yang lalu, Sastra menemukan 

berita bahwa ada pengobatan alternatif di Singapura untuk 

orang yang memiliki keterbatasan berbicara dan mendengar. 

Orang tuanya mengusulkan untuk mencoba pengobatan 

tersebut, aku juga setuju dengan mereka.”Tidak ada salahnya 

mencoba, kan?” tuturku saat itu. 

Akhirnya Sastra memutuskan untuk berangkat ke 

Singapura ditemani kedua orang tuanya. Kami sering 

bertukar kabar lewat media sosial, terkadang Sastra juga 

menceritakan keadaannya serta kemajuan pengobatannya di 

Singapura. Tepat satu bulan yang lalu, Sastra 

menghubungiku, berkata kalau dia akan pulang tiga sampai 

empat minggu lagi. Aku menawarkan diri untuk 

menjemputnya dan orang tuanya, yang tentu saja disetujui 

oleh Sastra. 

Tiga puluh menit setelah terjebak macet, aku akhirnya 

sampai di bandara. Aku duduk di kursi tunggu sambil 

beberapa kali melirik gerbang bertuliskan”International 

Arrival” di atasnya. Tak perlu menunggu lama hingga Sastra 
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dan kedua orang tuanya keluar dari gerbang sambil menyeret 

koper mereka masing-masing. 

“Sastra!” seruku, berlari kecil menghampiri tiga orang 

itu. 

Sastra membalas seruanku dengan lambaian tangan 

sambil tersenyum. Setelah bersalaman dengan Paman Harsa 

dan Bibi Tamara, aku memeluk erat Sastra. Lantas langsung 

menanyakan hal yang jawabannya sudah kunantikan sejak 

kepergian Sastra. 

“Bagaimana pengobatan alternatifmu, Sastra? 

Berhasil?” tanyaku. 

Gelengan kepala Sastra membuat senyumanku luntur 

seketika. Apa maksud gelengan kepala itu? Pengobatannya 

tidak berhasil? Sembilan bulan yang mereka habiskan di 

Singapura sia-sia? 

Sastra menepuk pundakku pelan, kemudian mulai 

menggerakan tangannya,“Tidak apa, Ray. Tidak usah sedih, 

kita masih bisa berkomunikasi seperti sebelumnya, kok.” 

“Tapi... tapi orangtuamu kan sudah mengeluarkan 

banyak uang demi pengobatan itu. Kenapa bisa tidak 

berhasil?” 

Giliran Paman Harsa yang menepuk pundakku, 

menjawab pertanyaanku dengan senyum tipis,”tidak apa-

apa, Ray. Tidak usah menyesali yang sudah lewat. Seperti 

yang dikatakan Sastra, dia masih bisa berkomunikasi dengan 

baik seperti sebelumnya.” 

Sastra menganggukan kepalanya, menyetujui ucapan 

sang ayah,”iya, Ray. Kita masih bisa mengobrol seperti biasanya, 

kok. Tidak usah khawatir.” 
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 Kuarahkan tatapanku pada Sastra, mencoba mencari 

kesedihan, atau paling tidak sedikit kecewa di 

matanya.”Kamu tidak sedih? Atau kecewa?” 

“Kecewa tentu saja. Namun untuk apa? Sejak kecil aku 

sudah terbiasa tidak bisa bicara, kok. Aku masih bisa menjalankan 

hariku dengan normal seperti orang lain. Toh aku juga masih bisa 

menulis di media sosial seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah, 

Ray.” 

Kupeluk erat Sastra sambil berusaha keras menahan 

air mata yang hampir tumpah. Kuanggukan kepala, 

mengiyakan ucapannya. Aku melepas pelukanku, meraih 

pundaknya dan berkata,”Kamu hebat, Sastra. Kalau aku ada 

di posisimu, aku pasti sudah menyerah dan putus asa.” 

Sastra mengangguk kemudian tersenyum kecil,”Terima 

kasih, Ray.” 

Keteguhan Sastra membuatku terharu. Suara yang ia 

harapkan ternyata tak berhasil ia dapatkan. Namun hal itu 

tidak membuatnya menyerah dan berkecil hati. Karena bagi 

Sastra, meski tanpa suara, hidup masih tetap bermakna.  
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emarinya menyentuh lembut lembaran buku. Halaman 

demi halaman ia buka, menatap baris pertama dari 

halaman kedua dari terakhir, dari novel yang ia beli. Ia 

tersenyum, menemukan kata-kata yang tertulis indah di 

novel itu. Ia mendalami kata-kata tersebut, membaca dengan 

khusyu. Hingga halaman terakhir ia baca, sorot matanya 

terfokus membaca halaman terakhir itu. Tapi, ekspresinya 

berubah. 

‘BAK’  

“Gila, kok ending-nya gini sih!.” Gadis itu berteriak 

setelah ia membanting novel itu ke mejanya. 

“Nyesel aku beli novel itu. Uangku terbuang sia-sia!” 

Terdengar suara ketukan pinu. 

“Non, boleh saya masuk?” Tanya seseorang dari luar. 

“Masuk aja Bi.” Jawab gadis itu. 

Seorang yang mengetuk pintu itu masuk ke dalam 

kamarnya. Lantas, ia menunduk pada majikannya. 

“Ada apa Bi?” Tanya gadis itu sambil tersenyum. 

J 
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 “Apa Nona baik-baik saja? Saya mendengar teriakan 

dari luar.” Ia balik bertanya. 

Gadis itu terkekeh” Aku gapapa Bi Yun. Aku cuma 

kesel sama ending novel itu.” Jawabnya sambil menunjuk 

novel yang ia baca barusan. 

“Ahh, saya kira ada apa.” Ucapnya. 

“Ga usah khawatir Bi, aku gapapa.” 

“Kalau begitu, saya tunggu di meja makan ya Non. 

Makan malam sudah siap.” Ucapnya lembut sambil 

tersenyum. 

“Baik Bi. Oh iya, apa Mama dan Papa bisa makan 

malam bersamaku?” Tanyanya. 

“Hari ini Tuan dan Nyonya lembur, jadi tidak 

bisa makan malam di rumah.” Jawab Bi Yun. 

Gadis itu tersenyum lirih” Aku mengerti, terima kasih 

Bi.” 

Bi Yun membungkukan tubuhnya pada gadis itu. 

Lantas, ia pergi meninggalkan kamar majikannya. 

 Melihat kepergian asisten rumah tangganya, gadis itu 

langsung membantingkan tubuhnya ke kasur. Sebenarnya, ia 

ingin sekali makan malam bersama keluarganya. Tapi 

bagaimana lagi, mereka sibuk dengan pekerjaannya. 

 Namanya Carvalia Zoelie. Gadis berumur 16 tahun, 

menduduki kelas X di SMA Dharmawangsa. Ia mempunyai 

impian untuk menjadi gadis yang populer di sekolahnya. Ia 

bahkan rela mengubah penampilannya karena ingin populer. 

Dan sekarang, ia sedang mencoba berteman dengan geng 

cewek paling populer di sekolahnya. 

 Papanya berkerja sebagai CEO di sebuah 

perusahaan, sedangkan mamanya bekerja sebagai seorang 

Fashion Designer. Seringkali mereka berdua pulang larut 
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malam. Sehingga, mereka tidak punya cukup waktu untuk 

Carvalia. 

 Carvalia merasa kesepian. Makanya dia rela 

melakukan segalanya demi menjadi murid yang terkenal di 

sekolahnya agar mempunyai banyak teman. Dulu, ia sangat 

pendiam, sehingga temannya sedikit.  

Penampilannya juga tidak seperti ini. Ia 

berpenampilan seperti kutu buku. Tapi sekarang, semuanya 

berubah. Ia menyatok rambutnya tiap pagi sebelum pergi 

sekolah, memakai riasan wajah, bahkan ia membuang 

kacamata bulat yang ia kenakan dulu dan menggantinya 

dengan lensa kontak. 

Carvalia bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju 

jendela kamarnya. Ia memandang terbenamnnya matahari 

untuk sesaat, tersenyum karena pemandangan itu sungguh 

indah. Lantas, ia menutup tirai jendela kamarnya, dan 

berjalan menuju meja makan untuk menyantap makanan 

yang dibuat oleh Bi Yun. 

 *** 
“Malam Bi Yun.” Sapa Carvalia pada Bi Yun yang 

sedang mencuci piring di dapur. 

“Ah, malam juga Nona.” Bi Yun menghentikan acara 

cuci piringnya terlebih dahulu. Ia membungkuk pada 

Carvalia. Setelah itu ia kembali sibuk mencuci piring-piring 

tersebut. 

Carvalia menghampiri Bi Yun, ia memperhatikan 

asisten rumah tangganya itu yang sedang mencuci 

piring.”Ada yang bisa aku bantu Bi?” Tanyanya. 

Bi Yun menoleh, lantas ia menggelengkan 

kepalanya”Tidak ada Non. Nona makan saja, biar saya yang 

menyelesaikan ini.” Jawabnya. 
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 “Makanlah bersamaku bi, aku tidak mau duduk 

sendirian di meja makan. Sepi rasanya.” Ucap Carvalia 

dengan nada yang merayu. 

Bi Yun menoleh, ia tersenyum.”Saya belum mandi 

Non, saya khawatir bau tubuh saya mengurangi selera makan 

Nona.” Ucapnya 

Carvalia terkekeh”Tubuh Bibi tidak bau kok, ayolah 

makan bersamaku Bi.” Ajaknya. 

Bi Yun mencuci tangannya yang penuh dengan busa 

sabun.”Baiklah, saya akan menemani Nona makan. Tapi, 

setelah saya membereskan pekerjaan saya. Nona bisa makan 

lebih dulu jika saya lama.” Ujarnya. 

Carvalia mengangguk. Lalu, ia berjalan menuju meja 

makan.”Wah, Bi Yun masak rendang. Favoritku.” Ucapnya 

kagum. 

Carvalia segera mengambil piring. Ia mengambil nasi 

sebanyak dua centong, dan mengambil dua potong rendang 

yang dibuat oleh Bi Yun. Ia makan dengan lahap, menikmati 

setiap suapan. Tak lama, Bi Yun datang dari dapur, ia 

meghampiri Carvalia yang sedang menikmati makanan yang 

dibuat olehnya. 

“Duduk sini Bi.” Suruhnya sambil menepuk kursi 

yang ada di sebelahnya. 

Bi Yun mengangguk, lalu ia duduk di sebelah 

Carvalia.”Bagaimana makanannya, Non?” Tanyanya. 

Carvalia mengacungkan jempolnya.”Enak Bi, 

Mantab.” 

Bi Yun terkekeh mendengar perkataan majikannya. 

“Bi, kalau Mama dan Papa pulang larut malam sepeti 

ini, temani aku makan malam ya, sepi rasanya Bi.” Ucap 

Carvalia. 
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Bi Yun tersenyum lirih, kasihan dengan Carvalia yang 

selalu kesepian.”Baik, apapun untuk anda Nona.” 

Carvalia tersenyum mendengar perkataan Bi Yun. 

Walaupun tidak bisa makan malam bersama orang tuanya, 

setidaknya ada Bi Yun yang menemaninya. Jadi, tidak begitu 

sepi rasanya. 

*** 
‘TRIIIIIIIIIIIIING” 

Hap, Carvalia mematikan jam wekernya. Gadis itu 

bangkit dari tidurnya, duduk dulu selama beberapa saat 

untung mengumpulkan nyawa. Ia mengerjapkan matanya, 

membiasakan cahaya yang masuk ke retinannya. Sekiranya 

pengelihatannya sudah jelas, ia segera turun dari kasurnya, 

menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. 

Setelah selesai melakukan aktivitas mandinya, ia segera 

mengeringkan rambutnya menggunakan hairdryer. Setelah 

itu, ia mencatok surai hitamnya, dan juga memakai riasan 

wajah. Oh tak lupa, dia memakai kontak lensanya yang 

berwarna cokelat. Setelah melakukan itu semua, ia segera 

memakai baju seragamnya, memasukan buku-buku 

pelajarannya ke dalam tas. 

Setelah semuanya siap, ia menggendong ransel 

ungunya di pundak, lalu turun ke lantai bawah untuk sarapan 

sebelum berangkat ke sekolah. 

“Pagi Bi Yun.” Sapanya pada Bi Yun yang sedang 

menyapu. 

“Pagi juga Nona.” Balasnya. 

Carvalia menghampiri meja makan, menyambar 

sepotong sandwich yang dibuat oleh Bi Yun. Lalu ia langsung 

berlari, memakai sepatu sambil melahap sepotong sandwich 

itu. 
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 “Eh, Non. Sandwichnya gak dimakan disni?” Tanya 

Bi Yun. 

“Engga Bi, nanti terlambat.” Jawabnya dengan mulut 

yang penuh dengan sandwich. 

“Hati-hati Non.” Bi Yun mengingatkan. 

“Iya Bi. Dah Bi Yun.” Ucapnya sambil terburu-buru 

mengikat tali sepatunya, setelah itu ia membuka pintu, keluar 

dari rumahnya.  

Bi Yun tertawa gemas melihat Cavalia yang begitu 

rusuh. 

*** 
Carvalia membuka pintu mobil, keluar dari mobil itu, 

Tak lupa, ia berterima kasih pada sopirnya yang sudah 

mengantarkan dirinya ke sekolah. 

Ia bergegas menuju kelasnya, melalui koridor, 

melewati siswa yang berlalu-lalang. Hingga akhirnya ia 

sampai di kelasnya. 

“Kau telat 2 menit.” Ucap seorang gadis. 

“Ah, maafkan aku. Tadi jalanan agak macet.” Jelas 

Carvalia dengan napas yang tersenggal. 

“Mana pesananku?” Tanya gadis itu. 

“Ini.” Carvalia memberikan sebuah kantong yang 

berisi tiga cup kopi pada gadis itu. 

 Gadis itu menyambar kantong itu dengan kasar.”Beli 

di mana?” Tanyanya. 

  “Di coffee shop terdekat.” Jawab carvalia. 

 Ketiga gadis itu menyeruput kopi yang dibeli oleh 

Carvalia. Ya, ketiga orang itu adalah geng cewek paling 

populer di sekolahnya. 

“Kopinya tidak enak.” Ucap Gadis itu ketus. 
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 Dia adalah ketua gengnya. Namanya Clarita, dia suka 

memanfaatkan Carvalia yang penurut. Carvalia selalu 

menuruti kata-katanya karena ia ingn bergabung dengan 

geng mereka agar bisa populer. 

 “Aku tidak suka kopi ini.” Ucapnya lagi. 

 Kedua anggotanya mengiyakan. 

 “Maafkan aku. Aku tidak tahu.” Ucap Carvalia 

merasa bersalah. 

 “Lain kali, beli di coffe shop yang enak.” Ucap Clarita 

tegas. 

 “Aku mengerti. Aku janji tidak akan mengulanginya 

lagi.” Ucapnya lirih. 

 Lonceng masuk berbunyi nyaring. Semua murid di 

kelas langsung duduk di kursi mereka masing-masing. 

 “Selamat pagi semua.” Sapa Bu Sarah pada murid-

muridnya. 

 “Selamat pagi Bu.” 

 “Hari ini kita kedatangan murid baru!” Ucapnya 

semangat. 

 Semua murid menatap satu sama lain, heran plus 

penasaran siapa murid baru itu. 

 “Sambutlah teman baru kalian, Zefanya!” 

 Semuanya bertepuk tangan atas kehadiran Zefanya, 

gadis pemalu yang manis. 

 Melihat gadis itu, Carvalia teringat akan dirinya yang 

dulu. Penampilan mereka sama persis. Rambutnya, cara 

berpakaiannya, kacamatanya, semuanya persis sama. 

Bahkan, ia memakai kawat gigi yang warnanya sama dengan 

kawat gigi yang dipakai oleh Carvalia waktu itu. 

 “Hhhh-hai, namaku Zefanya. Zefanya Levonie 

Putri.” Ucapnya pelan sambil menunduk. 
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  “Baik Zefanya kau bisa duduk di sebelah sana.” 

Ucap Bu sarah sambil menunjuk kea arah kursi kosong yang 

terletak di sebelah Carvalia. 

 Zefanya menuruti kata-kata Bu Sarah, ia duduk di 

sebelah Carvalia. Carvalia tersenyum padanya, senyum itu 

dibalas senyuman lagi oleh Zefanya. 

 “Hi, namaku Carvalia.” Sapanya sambil 

menyodorkan tangannya, mengajak untuk berjabat tangan. 

 “Zefanya.” Ia menjabat tangan Carvalia, sambil 

tersenyum tipis. 

 “Baiklah mari kita mulai pelajaran hari ini.” Ucap Bu 

Sarah. 

*** 
 Jam istirahat telah tiba, semua murid berkumpul di 

kantin untuk membeli makanan. Carvalia berjalan bersama 

geng itu. Tapi ia merasa kehadirannya tidak di penting, 

mereka bertiga asik mengobrol, sedangkan dirinya tidak 

diacuhkan sama sekali. Ia hanya berharap suatu hari nanti 

mereka bisa berteman tulus dengannya. 

 “Carvalia.” Panggil seseorang. 

 Keempat orang itu menoleh, walaupun yang 

dipanggil hanya Carvalia. 

 “Eoh, kamu dipanggil sama Bu Sarah tuh.” Ucap 

Clarita 

 Bu sarah segera menghampiri Carvalia, setelah yang 

ia menoleh. 

 “Eh, ada apa ya Bu?” Tanya Carvalia. 

 “Bisa bicara sebentar, berdua saja?” Bu sarah 

bertanya balik. 

 Carvalia mengangguk sebagai jawaban. 
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 Bu sarah mengajak Carvalia ke tempat yang sepi, 

tidak ada orang selain mereka berdua di sana. Carvalia 

penasaran, sepenting apa pembicaraan ini, sampai Bu Sarah 

membawanya ke tempat yang sepi. 

 “Carvalia, boleh saya meminta tolong?” Tanya Bu 

Sarah. 

 “Tentu. Ibu mau minta tolong apa?” 

 “Bertemanlah dengan Zefanya Car. Dia pindah dari 

sekolahnya karena, ada masalah dengan teman-temannya.” 

Ucap Bu Sarah. 

 “Pem-bully-an?” Tanya Carvalia. 

 Bu Sarah mengangguk.”Kau bisa kan? Saya tahu 

kamu anak yang baik. Dan saya yakin Zefanya juga baik. 

Sedari tadi belum ada yang mengajaknya mengobrol, saya 

takut dia merasa sedih. Jadi, tolong ya?” 

 “Saya akan coba bu.” Jawabnya ragu-ragu. 

Sebenarnya ia mau saja berteman dengan Zefanya. Tapi, 

Clarita tidak suka melihatnya berteman dengan orang lain. 

 “Terima kasih Carvalia, kamu anak yang baik. Ibu 

permisi ya? Sekarang kamu boleh pergi.” Ucap Bu Sarah. 

 Sebelum pergi, Carvalia membungkukan tubuhnya 

pada Bu sarah. Setelah itu, ia pergi, membeli baso di kantin. 

 5 menit kemudian, Carvalia berjalan membawa 

nampan yang di atasnya terletak 4 mangkuk baso. Ia 

mendapat pesanan dari Clarita seperti biasa. Kalau begini, 

rasanya bukan berteman dengan mereka, tetapi rasanya 

seperti menjadi pelayan mereka. 

 “Hei! Car, kita disini!” Clarita mengangkat tangannya 

sambil berteiak, agar Carvalia melihatnya. 

 Carvalia melihatnya, ia segera berjalan ke tempat 

Clarita dan anggota gengnya duduk. Tapi, langkahnya 
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 terhenti. Ia melihat Zefanya sedang duduk sendiri, tidak ada 

yang mengajaknya mengobrol. 

 “Haruskah aku menemaninya?”Batinnya. Ia bimbang, 

jika duduk bersama Zefanya, Clarita akan marah, dan 

impiannya akan hancur. Tapi, jika duduk dengan Clarita, ia 

merasa kasihan dengan Zefanya, dan ditambah Bu sarah 

menyuruhnya untuk berteman dengannya. 

 “Hei! Kita menunggumu, kenapa kau hanya berdiri 

di sana!” Clarita berteriak, kesal dengan Carvalia. 

 “Ah, maafkan aku, aku akan segera kesana.” Ya, ia 

sudah membuat keputusannya. Meskipun ia kashian dengan 

Zefanya, obsesinya untuk menjadi cewek populer di sekolah 

tidak memudar. 

*** 
 “Apa?!! Hari ini ulangan matematika?!!” Tanya 

Carvalia pada salah satu temannya. Ia terkejut karena 

semalam dirinya tidak belajar. 

 “Iya, Pa Adi sudah memberitahukannya tadi sore di 

WhatsApp.” Jawab temannya itu. 

 “Ya ampun gimana ini, tadi sore HP-ku lowbat, dan 

cas an nya hilang. Gimana dong? Huhu.” Ia mengacak surai 

hitamnya, frustasi. 

 “Yah, itu bukan urusanku. Semangat.” Si temannya 

itu menepuk bahunya lembut, lalu ia kembali berkumpul 

bersama teman se-circle nya. 

 “GOOD MORNING EPRIBADI.” Suara cempreng 

yang sangat familiar terdengar. 

 “Mana pesananku?” Tanya Clarita. Ya, dia adalah 

orang yang mengeluarkan suara cempreng itu. 

Carvalia memberikan sebuah kantung plastik, yang 

berisi tiga cup kopi pada Clarita. Hari ini dia tidak beli kopi 
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di coffee shop kemarin, ia membelinya di tempat lain, takut jika 

kopinya tidak sesuai dengan harapan Clarita, ia bisa kena 

marah lagi.  

 “Not bad.” Ucap Clarita setelah meneguk kopi itu. 

 Senyum tipis terukir di wajah Carvalia setelah 

mendengar perkataan Clarita. Kedua ujung bibirnya 

terangkat, merasa senang. 

 “Good job.” Clarita menepuk meja Carvalia, lantas ia 

melangkah pergi menuju mejanya. 

 Senyumnya bertambah lebar, pipinya sedikit 

merona. Baru kali ini Clarita memujinya, ia merasa 

impiannya semakin dekat.”Mungkin jika aku terus 

menurutinya dan bersikap baik padanya, dia akan berteman 

tulus denganku. Dan aku bisa menjadi cewek populer seperti 

mereka.” Batinnya. 

Tapi rasa senang yang ia rasakan hanya bertahan 

sebentar, ia teringat kembali akan ulangan 

matematikannya.”Aduh, gimana ini ulangan matematika. 

Mana lupa semua lagi rumusnya.” Ucapnya sambil 

memegangi kepalanya, terlihat seperti orang pusing. 

“Permisi.” Terdengar suara yang begitu lembut. 

“Eh, Zefanya, sini duduk.” Sapa Carvalia sambil 

memindahkan tasnya yang semula ada di tempat duduknya 

Zefanya. 

Zefanya menuruti perkaaan Carvalia, ia duduk di 

tempat duduknya.”Kamu terlihat sedang pusing, apa kau 

baik-baik saja?” Tanyanya. 

“Ya, aku gapapa. Cuma, panik karena semalam aku 

tidak belajar untuk ulangan matematika hari ini.” Jawabnya. 
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 Zefanya terlihat sedang merongoh tasnya, mencari 

sesuatu. Setelah ia mendapatkan apa yang ia cari, ia 

memberikannya pada Carvalia. 

“Apa ini?” Tanyanya sambil menerima sebuah buku 

yang diberi oleh Zefanya. 

“Rangkuman matematika, aku membuatnya 

semalam.” Jawabnya. 

“Wah, padahal kau baru masuk kemarin, tapi 

persiapanmu luar biasa.” Carvalia berucap kagum. 

“Aku sudah mempelajari materi ini di sekolah 

sebelumnya, jadi aku tinggal mengulang. Pelajarilah, masih 

ada waktu.” Ujarnya. 

Carvalia mengangguk. Lantas, ia segera membuka 

buku itu dan mempelajarinya. 

*** 
Lonceng istirahat berbunyi nyaring beberapa menit 

lalu. Saat ini, Carvalia sedang mengantre untuk membeli 

empat porsi pasta di kantin, seperti biasa Clarita 

memesannya. Beberapa menit berlalu, Carvalia sudah selesai 

memesan pasta, ia membawa nampan dengan 4 porsi pasta 

di atasnya. Ia berjalan ke arah Clarita dan anggota gengnya 

duduk, meletakan tiga porsi pasta di meja. 

Ketiga orang itu langsung melahap pasta yang 

dibelikan oleh Carvalia tanpa mengucapkan terima 

kasih.”Ya, kau tidak makan?” Tanya Clarita pada Carvalia 

heran, pandangan Carvalia terfokus pada seseorang.  

Carvalia menoleh ke arah Clarita,”Huh? Yy-ya, tunggu 

sebentar.” Ia menjawab. Lantas, ia menghampiri seseorang 

yang sedari tadi ia perhatikan.  
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Ketiganya menatapnya sinis, tidak percaya dia akan 

melakukan itu.”Lihat, dia akan menghampiri si cupu.” Ucap 

Clarita sambil tersenyum sinis.  

Sejak Zefanya masuk, ketiga orang itu sudah tidak 

menyukainya. Baru satu hari masuk Zefanya sudah di-ghibahi 

oleh mereka. Ya, pembicaraan mereka tidak jauh dari 

penampilannya. 

“Hai.” Sapa Carvalia pada Zefanya yang sedang asik 

mendengar musik menggunakan earphonenya. 

Zefanya yang mendengar sapaan dari Carvalia, 

langsung melepas earphone dari telingannya.”Hai juga.”  

“Aku belum mengucapkan terima kasih untuk 

rangkuman yang kamu pinjamkan tadi. Rangkumannya 

mudah dipahami, dan berkat rangkumanmu, aku tidak 

terlalu kesulitan saat mengerjakan ulangannya. Terima 

kasih.” Ucap Carvalia. 

“Tak apa, itu bukan masalah besar.” Jawab Zefanya. 

“Boleh aku duduk bersamamu?” Tanya Carvalia. 

“Oh tentu.” Zefanya menjawab cepat, ia segera 

bergeser, menyisakan tempat duduk untuk Cavalia. Carvalia 

pun duduk tepat di sebelah Zefanya. 

“Kau memang suka menyendiri ya? Kulihat dari 

kemarin kamu duduk sendiri terus.” Tanya Carvalia. 

Zefanya menggelengkan kepalanya,”Bukannya suka 

menyendiri terus, tapi tidak ada yang mengajakku 

berteman.” Jawabnya sambil terkekeh.”Kau pasti terkenal, 

iya kan?” Zefanya bertanya balik. 

“Huh? Tidak juga, aku tidak terkenal.” Jawab Carvalia. 

“Pasti kau terkenal. Kudengar ketiga cewek itu adalah 

geng paling populer di sekolah dan kulihat kamu selalu 
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 bersama mereka. Kau salah satu anggotanya ya?” Tanyanya 

lagi. 

Carvalia tersenyum lirih.”Belum resmi.” Jawabnya 

Zefanya mengernyitkan dahinya,”maksudnya?” 

“Sudahlah, lupakan. Oh iya bagaimana dengan 

sekolah sebelelum kamu pindah kesini? Apa 

menyenangkan?” Carvalia mengalihkan topik. 

Mimik wajah Zefanya berubah, kedua ujung bibir yang 

tadinya terangkat, perlahan menurun setelah mendengar 

kata-kata Carvalia. 

“Kau tidak mau membicarakannya ya? Hmm, baiklah 

kita ganti topik. Ah, bagaimana kalau nanti sepulang sekolah 

kau kerumahku? Mengerjakan PR bersama.” Ajak Carvalia. 

“Kau serius?” Tanya Zefanya, tidak percaya. 

Carvalia menganggukan kepalanya.”Bagaimana?” 

“Tentu, dengan senang hati.” Ia menjawab. Senyum 

gadis itu terbingkai jelas, merasa senang. 

“Baiklah, keputusan sudah ditentukan. Nah, sekarang 

kita makan dulu, keburu dingin nanti tidak enak. Selamat 

makan.” Ucap Carvalia. 

*** 
“Ya! Kenapa soal yang ini sulit sekali!” Carvalia 

mengeluh, tidak bisa menemukan jawaban untuk PR 

matematikannya. 

“Nomor berapa?” Tanya Zefanya. 

“Nomor lima belas.” Jawabnya singkat. 

“Sini, biar kulihat.” Ucap Zefanya. Kemudian, 

Carvalia memberikan buku PR matematikanya pada 

Zefanya. Zefanya menatap lamat-lamat buku itu, tak lama, ia 

mulai menulis di buku itu. Hanya butuh beberapa menit, 
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Zefanya sudah menyelesaikan soal itu, lantas ia kembalikan 

buku PR matematika milik Carvalia. 

Carvalia ternganga melihatnya, soal yang menurutnya 

sulit itu, diselesaikan oleh Zefanya dalam kurun waktu yang 

sebentar.”Waw, terima kasih.”  

“Kau harus lebih teliti Car, soal itu memang 

mengecoh.” Zefanya mengingatkan. 

Carvalia terkekeh, menggaruk tengkuknya yang tidak 

gatal.”Kau sudah selesai?” Tanyanya. 

Zefanya mengangguk sebagai jawaban. 

“Bagus, kalau begitu kita nonton film dulu, buat 

refreshing heheh.”  

*** 
“Yak! Cepat lari bodoh, nanti kau terkena gigitan 

zombi!” Carvalia protes kepada salah satu karakter di film 

yang mereka tonton. 

Zefanya terkekeh melihat kelakuan Carvalia.”Car.” 

Panggilnya. 

“Ya?” Carvalia menoleh kearahnya. 

“Terima kasih sudah mengajakku untuk mengerjakan 

PR bersama. Jujur, ini pertama kalinya ada yang mengajakku 

menerjakan PR dan menonton film zombi bersama.” Ia 

berucap lirih. 

Carvalia terkekeh.“Bukan masalah. Ini juga pertama 

kali aku mengajak seseorang untuk mengerjakan PR dan 

menonton film zombi bersama. Dan aku tidak keberatan 

untuk tinggal lebih lama dengan teman sepertimu.” Ucap 

Carvalia. 

“Teman?” Tanya Zefanya tidak percaya. 

“Kenapa? Kau tidak mau menjadi temanku?” Carvalia 

memanyunkan bibirnya. 
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 Zefanya tertawa.”Tidak, bukan begitu. Tentu aku mau 

menjadi temanmu, aku hanya..terkejut mendengarnya, 

belum pernah ada yang mengajakku berteman.” 

“Jadi, sekarang kita berteman?” Tanya Carvalia sambil 

menunjukan jari kelingkingnya. 

Zefanya mengangguk cepat.”Teman.” Keduanya 

menyatukan jari kelingking. 

“PINKY PROMISEEEE.” Ucap keduanya riang. 

*** 
Gerimis membungkus halaman sekolah. Langit 

mendung. Gumpalan awan hitam seakan bosan beranjak di 

atas sana. Satu-dua tetes air mengenai jedela kelas lalu 

terbawa angin, udara terasa lembab dan dingin. Carvalia 

berjalan melalui koridor dengan seragamnya yang sedikit 

basah, ia menenteng sebuah kantong plastik yang berisikan 

tiga cup kopi. Seperti biasa itu pesanan Clarita dan anggota 

gengnya. 

Sudah empat hari semenjak Carvalia dan Zefanya 

mengerjakan PR bersama. Selama empat hari ini mereka 

melakukan banyak hal bersama, Carvalia merasa senang 

akhirnya ada orang yang mau berteman tulus bersama, 

begitupun Zefanya, sifat pendiamnya memudar jika dia 

bersama Carvalia. 

Namun, obsesi Carvalia untuk menjadi gadis populer 

itu masih belum memudar. Ia masih saja mencoba untuk 

berteman dengan gengnya Clarita, walaupun dia tau dirinya 

hanya dimanfaatkan. Namun, ia masih berharap mereka 

akan berteman tulus dengannya. 

Carvalia sampai di kelasnya.  

“Hey, kami menunggumu. Oh iya, seperti biasa, mana 

pesananku?” Tanya Clarita. 
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Carvalia memberikan kantung plastik yang berisikan 

tiga cup kopi itu pada Clarita. Clarita menerimanya, 

begitupun dengan kedua anggota gengnya. 

“Car, kau masih ingin bergabung dengan geng kami 

kan?” Tanya Clarita setelah meneguk kopinya. 

Carvalia mengangguk cepat,”tentu saja aku mau.” 

Jawabnya. 

“Tapi, kenapa kau berteman dengan si cupu itu?” 

Clarita bertanya kembali. 

“Huh? Aku hanya mencari teman lain itu saja. Emang, 

gak boleh ya?” Tanya Carvalia. 

Clarita tertawa, diikuti oleh kedua anggota 

gengnya.”Begini, kami itu pemilih dalam berteman. Kami 

hanya berteman dengan orang yang setara dengan kami. Jadi, 

jika mau resmi bergabung dengan geng kita, jangan 

berteman dengan si cupu itu.” Jelasnya. 

“Eh? Ng-ngak kok, aku gak bener-bener berteman 

dengan dia. Aku Cuma pura-pura aja temenan sama dia 

karena di suruh Bu Sarah.” Ucapnya bohong. 

“Jadi, kamu berbohong ya?” Terdengar suara yang 

amat ia kenal dari belakangnya. Carvalia menoleh, ke arah 

suara tersebut. 

“Eh, Zefanya. Maksudku bukan begitu aku-” 

“Tidak apa, aku mengerti. Gadis sepertimu tidak 

mungkin akan berteman denganku.” Zefanya memotong 

perkataan Carvalia.”Aku permisi.” Ia memotong perkataan 

Carvalia, kemudian berjalan keluar kelas. 

Carvalia ingin sekali rasanya mengejar Zefanya, dan 

mengatakan yang sejujurnya. Hendak ia melangkahkan 

kakinya namun, ia teringat dengan perkataan Clarita. Ia 

mengurungkan niatnya itu, lebih memilih untuk mengejar 
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 obsesinya menjadi gadis populer daripada memilih teman 

yang tulus dengannya. 

Ada seorang yang menepuknya punggungnya dari 

belakang.”Selamat datang di geng.” Ucap Clarita. 

Bola mata Carvalia membesar mendegar perkataan 

Clarita, terkejut. Setelah sekian lama akhirnya ia bisa 

mendengar kata-kata itu. Hatinya berbunga-bunga, terlalu 

senang. Namun, disatu sisi ada rasa bersalah, ia telah 

menyakiti hati Zefanya. 

*** 
Dentingan suara sendok yang bergesekan dengan 

piring terdengar. Carvalia larut dalam lamunannya, 

memutar-mutar garpu di piringnya. Malam ini dia makan 

malam bersama keluarganya. Jarang sekali ia makan malam 

dengan kedua orang tuanya. Tapi, hari ini dia sedang banyak 

pikiran, jadi tidak berinteraksi banyak dengan kedua orang 

tuanya. 

“Anak Mama kenapa ngelamun terus?” Tanya Mama 

Carvallia. 

“Eh, gapapa Ma” Jawabnya, baru tersadar dari 

lamunannya. 

Mama Carvalia membelai halus rambut putri satu-

satunya, tersenyum lembut.”Dimakan dong makanannya, 

keburu dingin tuh, kasian Bi Yun udah masak cape-cape eh, 

masakannya malah ga dimakan sama kamu.” Ucapnya. 

“Iya Ma, aku makan.” Jawab Carvalia, menyuapkan 

sepotong daging ke mulutnya. 

“Gimana sekolah kamu?” Tanya Papanya Carvalia. 

Carvalia mengangguk,”Baik Pa, sekolah 

menyenangkan.” Jawabnya. 
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“Benar-benar baik atau, kamu bilang baik padahal 

aslinya tidak?” Tanya Papanya lagi. 

“Aku jujur Pa.” Jawab Carvalia dengan nada yang 

sedikit meninggi. 

“Lalu, kenapa kamu terlihat murung gitu?” Tanya 

Mamanya. 

“Aku gapapa Ma…”  

Keduanya menghela napas, tidak bisa menebak apa 

yang dirasakan puri satu-satunya. 

“Maafkan kami ya? Mama dan Papa tidak punya 

banyak waktu untukmu.”Ucap sang ibu lembut sambil 

mengels-elus surai hitam putrinya. 

“Tak, apa Ma, aku ngerti kok, Mama dan Papa banyak 

kerjaan di kantor. Lagi pula, Mama dan Papa melakukan ini 

untuk aku, iya kan?” Ucapnya 

Keduanya tersenyum, lalu mengangguk.”Terima kasih 

sudah mengerti.” Ucap sang Ibu. 

“Oh iya, omong-omong katanya kamu sudah dapat 

teman dekat ya? Tadi Bi Yun ngasih tau Papa bahwa empat 

hari yang lalu kamu mengajak seseorang ke rumah. Siapa 

dia?” Tanya Papanya. 

“Huh? Oh, itu, namanya Zefanya. Dia murid baru 

dikelas kita.” Jawab Carvalia. 

“Apa dia baik?” Tanya Mamanya. 

Carvalia mengangguk,”Dia baik sekali.” Jawabnya. 

Sang ibu kembali membelai surai purinya,”Bagus, 

bertemanlah dengan orang-orang yang baik, jangan sampai 

teman-temanmu hanya memanfaatkanmu. Dan jangan juga 

kamu memanfaatkan temanmu, itu tidak baik.” Sang ibu 

menasehati. 
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 Mendengar perkataan sang ibu, rasa bersalah Carvalia 

semakin menjadi-jadi. Ia merasa bersalah karena sudah 

menyakiti hati Zefanya. Tapi, ia juga masih ingin menjadi 

gadis populer disekolahnya. Saat ini, pikirannya penuh, ia 

bimbang. 

*** 
Angin semeliwir menerpa surai hitam Carvalia saat ia 

turun dari mobilnya. Tak lupa ia bilang terima kasih pada 

sopirnya yang telah mengantarkannya. Ia berjalan menuju 

kelasnya. Sudah seminggu sejak ia dinyatakan sebagai 

anggoota geng Clarita. Tapi, ini tidak sesuai ekspektasinya, ia 

belum menjadi gadis populer seperti yang ia bayangkan. 

Meskipun begitu, keputusannya tetap bulat bahwa ia tidak 

akan meninggalkan geng itu, ia berpikir bahwa ini semua 

butuh waktu.  

Ia berjalan menuju lokernya terlebih dahulu, 

mengambil buku Bahasa Indonesianya. Lantas, ia berjalan 

kembali, menuju kelasnya.  

 

“BUK’”Eh maaf.” Ia tidak sengaja menabrak 

seseorang. Dengan cekatan ia membantu orang itu 

mengambil buku-bukunya yang berserakan. Lantas, ia 

mengembalikannya. 

“Ini, maafkan aku, Zefanya.” Ia terkejut saat melihat 

wajah orang itu, rasa bersalahnya kembali meronta. 

“Tak apa. Terima kasih.” Ucapnya sambil menerima 

buku buku itu. Lalu, ia berjalan pergi, entah kemana. 

Ia menatap punggung Zefanya yang terus menjauh. 

Lantas, ia kembali berjalan menuju kelasnya, sediikit berlari. 

Ia lupa bahwa pesanan Clarita harus diantarkan tepat waktu. 
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Saat tiba dikelasnya, ia mendengar suara tawaan yang 

terdengar licik, ia mengundurkan langkahnya, agar tidak 

terlihat ia menguping. 

“Bodoh sekali Carvalia, obsesinya untuk menjadi gadis 

populer begitu besar, haha.” Ucap Clarita, tawanya diikuti 

kedua anggota gengnya. 

Carvalia terkejut saat mendengarnya, ternyata mereka 

membicarakan dirinya. 

“Tapi, kenapa kau memasukan Carvalia ke geng kita?” 

Tanya salah satu anggota geng pada Clarita. 

“Aku tidak akan menganggapnya sebagai anggota 

selamanya. Lebih tepatnya dia adalah pembantu kita 

aahahahahhahah dia sangat penurut.” Jawabnya dengan 

tawanya yang licik. 

Carvalia melangkahkan kakinya, masuk ke dalam 

kelas. Matanya sudah berkaca-kaca, menahan tangis. 

“Eh, Car. Kita menunggumu loh, mana pesananku?” 

Tanyanya menagih pesanannya santai, seperti tidak terjadi 

apa-apa. 

Dengan langkahnya yang berat, ia menghampiri 

Clarita. Menaruh kantung yang berisikan tiga cup kopi itu 

dimejanya, sedikit dibanting sebenarnya. Lantas, ia berjalan 

keluar kelasnya. 

Ia pergi ke toilet, memutar keran di watafel. Lantas, ia 

mencuci wajahnya, menatap wajahnya di cermin. Satu-dua 

tetes airmata membasahi pipinya. Dengan cepat, ia 

menghapusnya.”Mengapa aku begitu bodoh hiks. Aku 

sudah tau diriku hanya dimanfaatkan, mengapa aku terus 

berteman dengan si toxic itu?” Ia beromonolog sambil 

terisak, sesekali ia menyeka air matanya yang terjauh bebas 

di pipinya. 
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 Lonceng bel berbunyi nyaring, dengan segera ia 

mengerigkan wajahnya dengan handuk. Berusaha terlihat 

senormal mungkin agar tidak ada yang tahu bahwa ia habis 

menangis. Ia kembali berjalan ke kelasnya. 

*** 
Suara ayam terdengar sahut menyahut, matahari pagi 

menembus celah tirai kamar Carvalia, membuatnya sedikit 

silau. Baru saja jam wekernya berbunyi, Carvalia dengan cepat 

mematikannya. Ia bangkit dari tidurnya, mengerjapkan 

matanya. Lantas, ia pergi ke kamar mandi untuk 

membersihkan diri. 

Ia keluar 5 menit kemudian dari kamar mandi, masih 

memakai handuk kimononya. Ia berjalan menuju meja 

riasnya, mengambil hairdryer dan mengeringkan rambutnya 

yang basah. Beberapa menit kemudian, rambutnya kering 

dengan sempurna. 

Setelah itu, ia mengambil alat catoknya, hendak 

mencatok surai hitamnya yang ikal. Tapi, ia mengurunkan 

niatnya. Ia membiarkan rambut ikalnya terurai, tanpa harus 

di catok seperti biasanya. Ia juga tidak memakai riasan 

seperti biasa, ia langsung memakai seragamnya. 

Setelah ia memakai seragamnya dengan rapih, ia 

membuka laci meja riasnya. Ia mengambil kacamata 

kotaknya, bukan yang bulat, yang bulat sudah dibuang oleh 

dirinya waktu itu. Ia mengelap lensa kacamata itu dengan lap 

bersih, lalu memakainya. Ia menatap dirinya di cermin, 

terlihat berbeda.”This is the real me.” Ia bermonolog. 

 Sudah lama ia tak jumpa dengan penampilan aslinya. 

Ia merasa lega, sekarang dia tidak khawatir lagi 

penampilannya akan dikomentari oleh Clarita dan anggota 

gengnya, karena ia sudah berniat untuk meninggalkan geng 
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itu untuk selamanya, termasuk impiannya menjadi gadis 

populer. 

*** 
Untuk pertama kalinya Carvalia merasa gugup untuk 

dataang kesekolah. Kenapa? Karena hari ini dia kembali ke 

penampilan sebelumnya, penampilan yang membuat dirinya 

merasa insecure dan akhirnya ia membuat impian yang konyol 

itu menurutnya. Tapi, hari ini dia memutuskan untuk 

membuang jauh-jauh obesisinya, dan menjadi diri sendiri. 

 Satu-dua murid menatapnya sinis saat ia melewati 

kerumunan di lapangan. Sisanya terlihat biasa saja, mungkin 

karena dia tidak populer jadi beberapa orang tidak 

menyadarinya. 

 Ia sampai di kelasnya, beberapa teman sekelasnya 

terlihat terkejut oleh perubahan penampilan dirinya, 

termasuk Zefanya. Ia langsung duduk di kursinya, sebelah 

Zefanya.  

Clarita dan anggota gengnya yang melihat perubahan 

penampilan Carvalia langsung menghampirinya, tatapan-

tatapan sinis mulai menyerangnya.”Yak, ada apa dengan 

penampilanmu?!” Tanya Clarita ketus. 

 Carvalia mengangkat bahunya,”this is me.” Jawabnya 

santai. 

 Ketiganya tertawa sinis,”kau tau kan? Kita tidak 

berpenampilan seperti itu?” 

 “Iya, aku tau kalian tidak berpenampilan seperti ini.” 

Jawabnya. 

 “Lalu, kenapa kau berpenampilan seperti ini?” 

Tanyanya ketus. 

 “Suka-suka aku dong.”  
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  “Ah, sudahlah. Mana pesananku?” Ia menagih 

pesanannya dengan ketus. 

 “Aku ga beli.” Jawab Carvalia santai. 

 “YA! ADA APA DENGANMU? Kamu 

dikeluarkan dari geng ini!” Ucapnya dengan nada yang 

meninggi. 

  “Bagus, karena aku sudah muak dengan orang toxic 

seperti kalian.” Ucapnya sambil ber-smirk. 

 Emosi mendengar perkataan Carvalia, Clarita 

hendak menamparnya. Tapi, ditahan oleh kedua nggota 

gengnya, kalau sampai ia menamparnya, bisa-bisa dia masuk 

ruang BK. Kedua anggota gengnya menenangkannya, 

membawa Clarita kembali ke tempat duduknya. Wah, ini 

pertama kalinya Carvalia berani kepada mereka seperti ini. 

*** 
 Lonceng istirahat bebunyi, Carvalia sedang 

mengantre membeli batagor di kantin. Tapi, kali ini dia tidak 

dapat beban pesanan seperti sebelumnya. Ia membeli 

batagor untuk dirinya sendiri. 

 Setelah mengantre membeli batagor, Carvalia 

berjalan, mencari tempat duduk. Sorot matanya tidak sengaja 

menangkap seorang gadis yang sedang duduk sendirian. Ia 

memutuskan untuk menemaninya. 

  “Hai.” Sapanya pada gadis itu, yang tak lain adalah 

Zefanya. 

 Zefanya sedikit terkejut oleh sapaan Carvalia. Ia 

membalas sapaan itu dengan senyuman tipis, tidak seperti 

dulu, ia menyambutnya dengan senyuman hangat. 

 “B0-boleh aku duduk di sini?” Tanyanya. 

 Zefanya mengangguk pelan, bergeser sedikit untuk 

menyisakan Carvalia tempat duduk. 
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 Keduanya saling diam, tidak ada yang berbicara 

satupun. Situasi sekarang agak canggung. 

 “Aku- minta maaf atas perkataanku minggu lalu.” 

Carvalia berucap lembut. 

 Zefanya sedikit menoleh mendegar perkataan 

Carvalia. 

 “Awalnya memang benar, aku berteman denganmu 

hanya karena Bu Sarah menyuruhku. Tapi, lama kelamaan 

aku cukup nyaman denganmu, walau itu cuma empat hari 

hehe. Jadi, aku benar-benar minta maaf.” Carvalia menatap 

Zefanya dengan tatapan bersalah. 

 Zefanya menggenggam tangannya,”Tidak apa-apa, 

aku juga minta maaf, seharusnya aku tidak mendiamkanmu.” 

 “Jadi, bisakah kita berteman lagi?” Tanya Carvalia. 

 Zefanya mengangguk cepat,”Tentu.” Jawabnya. 

 “Baiklah, sepulang sekolah kita akan pergi ke 

bioskop. Ada film zombi yang baru.” Ajak Carvalia. 

 Zefanya tertawa mendengar perkataan Carvalia, lalu 

ia mengangguk.”Baik kita pergi sepulang sekolah.” 

  Keduanya tertawa. 

*** 
 Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa 

sudah setahun mereka berteman- Ah, tidak, mereka lebih 

dari teman, Mereka sudah bersahabat selama setahun. Suka 

duka mereka lewati bersama. 

 Sepasang sahabat itu, kini sedang berlarian di pasir 

pantai. Melemparkan pasir ke satu sama lain, seperti perang 

bola salju, Tapi, karena tidak ada salju, mereka menggunakan 

pasir pantai. 

 “Ah.” Satu lemparan bola pasir mengenai tubuh 

Zefanya. 
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  Tawa Carvalia meledak melihat tubuh sahabatnya 

penuh dengan pasir. ‘PLUK’ Zefanya membalas 

lemparannya, tepat mengenai wajah Carvalia. Tawanya 

meledak melihat wajah Carvalia berlumuran pasir. 

 “Yak! Tidak adil, kau melemparkannya ke wajahku.” 

Carvalia memanyunkan bibirnya. 

 “Ututututu, maafkan aku, nanti aku bersihkan.” 

Ucapnya dengan nada yang sedikit meledek. 

 ‘BYUUR’ Carvalia mendorong Zefanya ke dalam air 

laut. Mereka berdua basah, saling menciprat satu-sama lain. 

Mentari mulai terbenan di ufuk barat, cahaya oranye 

terpancarkan. Cahayanya memantul di laut biru. Melihat 

mentari yang mulai tenggelam, kedua sahabat itu 

menghentikan acara main airnya, bersiap pulang karena 

malam akan tiba. 

 Mereka keluar beberapa menit setelah mandi, di 

kamar mandi yang disediakan di pantai. Setelah 

membereskan barang-barang mereka, kedua sahabat itu 

pergi meninggalkan pantai sebelum malam tiba. 

 Keudnya menyusuri jalanan gelap, malam hari sudah 

tiba, jalanan itu hanya diterangi oleh satu lampu jalan yang 

redup, seperti salah satu scene di fil horror.  

 “Huh, ga kerasa ya? Satu tahun lagi kita lulus.” Ucap 

Carvalia. 

 Zefanya melanjutkan,”waktu berjalan dengan cepat 

ya?”  

 “Nanti, setelah kita wisudsa, jangan sampai berpisah 

ya? Walaupun kita beda Universitas, kita harus tetep kontak-

kontak an. Jangan tinggalin aku ya?” Ucap Carvalia. 
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 Zefanya terkekeh,”Mana mungkin aku ninggalin 

kamu Car. Ini kenapa tiba-tiba jadi mellow gini sih?” 

Protesnya. 

 “Ya, Cuma memikirkan masa depan doang. Kamu 

janji ya, gabakal tinggalin aku?” Tanyanya. 

 “Iya Carvalia yang cantik…” Jawabnya. 

 Keduanya terkekeh, mereka bergandengan tangan, 

terus berjalan menyusuri jalan gelap itu, hanya di terangi oleh 

lampu jalan yang sudah redup. 

 ‘Tap tap’ Suara langkah kaki terdengar, mereka 

menoleh kebelakang, takut ada orang jahat yang mengikuti 

mereka. 

 “Suara apa itu?” Tanya Zefanya. 

 Carvalia menaikan bahunya.”Tidak tahu. Lebih baik 

kita terus berjalan, agar cepat sampai rumah.” 

 Mereka kembali berjalan. Tapi, suara langkah kaki itu 

makin cepat. Merkapun sedikit berlari, takut, merka bahkan 

tidak berani menoleh kebelakang. 

 “Berikan uang kalian!” Tiba-tiba saja dua orang 

penodong menarik mereka dari belakang, mengambil paksa 

tas mereka. Tapi, mereka menahannya. 

 “Yak! Lepaskan aku!” Carvalia menjerit ketakutan. 

Satu penodong menarik Carvalia, sedangkan yang satunya 

menarik Zefanya. 

 Penodong yang menarik Zefanya menarik tasnya 

secara paksa, juga kalung emasnya. Kalung emas Zefanya 

berhasil diambil, tetapi tidak dengan tasnya ia masih 

menahannya sekuat tenaga. 

 Merasa emosi, si penodong itu menodongkan 

sebuah pistol ke arah Zefanya, bersiap menembaknya. 
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  Melihat itu, Carvalia panik, berusaha melepaskan diri 

dari si penodong.’BUGH’ satu tonjokan keras menghantam 

wajah si penodong itu, membuatnya tidak sadarkan diri. 

Carvalia berlari kearah Zefanya, mencoba melindunginya 

sebelum pistol itu ditembakan. Ia membelokan arah pistol 

itu, dan 

  ‘DARRRR’ 

*** 
 Suara dengingan terdengar nyaring di telinga 

Carvalia, perlahan ia membuka matanya. Buram, itulah yang 

ia lihat saat membuka matanya, ia mengerjapkan matanya 

membiasakan cahaya masuk ke retinanya. Tak lama, ia 

menangkap sesosok gadis duduk disebelahnya. 

 “Hei, kau sudah sadar?” Tanya Zefanya. 

 “Hmm, apa yang terjadi semalam?” Tanya Carvalia 

dengan suara seraknya. 

 “Semalam? Kau sudah berada disini selama 

seminggu.” Jawab Zefanya. 

 Carvalia agak terkejut mendengarnya. Ia sudah 

berada di rumah sakit selama seminggu?”Aaa-apa yang 

terjadi?” Tanya Carvalia. 

 “Ini semua salahku, saat kau membelokan arah pistol 

si penodong, pistol itu mengarah kepadamu, si penodong itu 

terlanjur meledakan sebuah peluru yang….” 

 “Yang apa?’ Tanya Carvalia lagi. 

 “Yang langsung mengarah tepat di jantungmu. Aku 

hampir kehilangamu waktu itu, beruntungnya ada polisi yang 

lewat dijalan itu, langsung menangkap kedua penodong itu 

dan mengantarkanmu ke rumah sakit. 

 Carvalia tidak merespon, masih mencerna semua 

perkataan Zefanya. 
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 “Maafkan aku, seharusnya aku memberikan tasku. 

Tapi, aku malah mempertahankannya karena tas itu 

pemberian dari ibuku yang sudah meninggal. Maafkan aku.” 

Ucap Zefanya dengan tatapan bersalah. 

 “Hei, tak apa. Aku baik-baik saja kok. Wajar kamu 

mempertahankan tas itu.” Ucap Carvalia.  

 “Oh iya, bagaimana dengan…jantungku?” Tanya 

Carvalia. 

 Zefanya tersenyum,”Kau mendapatkan transplatasi 

jantung.” Jawabnya. 

 “Ah syukurlah, siapa pendonornya?” Tanyanya lagi. 

 ‘Sreek’ Kedua orang tua Carvalia membuka pintu 

ruang VVIP itu, keduanya terharu, pipinya basah oleh air 

mata. 

 “Aku akan menjawabnya nanti. Kau bicara dengan 

orang tuamu dulu saja.” Jawab Zefanya. Ia pergi, 

meninggalkan Carvalia di kamar VVIP nya. 

 Kedua orang tua Carvalia langsung memeluknya 

erat, sambil menangis haru. 

 Namun, ada sesuatu yang janggal, kedua orang tua 

Carvalia seperti tidak melihat keberadaan Zefanya. Mereka 

melewatinya begitu saja, tidak menyapa seperti biasanya. 

Melirik pun tidak, seakan tidak ada orang disana. 

 Carvalia takut orang tuanya menyalahkan Zefanya 

atas kejadian ini, makanya mereka tidak menganggap 

keberadaan Zefanya. 

 “Anakku, apa kau baik-baik saja?” Tanya Mama 

Carvalia sambil memeluknya. 

 “Aku gapapa Ma. Tapi Ma, jangan pernah 

menyalahkan Zefanya atas kejadian ini ya…Ini bukan 

salahnya.” Ucap carvalia 
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  Sang ibu membelai halus surai putrinya,”Mama tidak 

akan pernah menyalahkannya, tidak akan pernah.” 

*** 
Cahaya mentari menembus celah tirai ruang VVIP di 

Rumah sakit itu, tempat Carvalia dirawat. Tak terasa, sudah 

sekitar tiga minggu ia terbaring di ruangan VVIP ini. Kini 

kondisinya sudah membaik. Hari ini ia sudah boleh pulang 

ke rumahnya. 

Orang tua Carvalia dan Bi Yun sibuk membereskan 

barang-barang Carvalia yang ada di ruangan VVIP itu. Ia 

ingin membantu, tapi Mamanya melarang dia untuk 

membantunya, ia menyuruhnya duduk di kursi roda saja. 

Sedari tadi Carvalia menunggu Zefanya. Namun, 

sahabatnya itu tak kunjung menampakkan batang 

hidungnya.  

Papa Carvalia mendorong kursi roda Carvalia menuju 

mobil, setelah sampai di mobil, Carvalia dibantu menaiki 

mobilnya oleh Bi Yun. Sebenarnya ia bisa berjalan, hanya 

kata dokter ia tidak boleh banyak bergerak dulu, jadi ia 

menggunakan kursi roda. 

Langit biru terlihat sejauh mata memandang, sorot 

matanya melihat langit biru itu selama perrjalanan. Senang 

rasanya bisa kembali melihat langit biru, sudah tiga minggu 

ia hanya menatap atap Rumah Sakit. 

*** 
Setelah menempuh perjalanan selama tiga puluh 

menit, akhirnya Carvalia sampai di rumahnya. Mamanya 

membantu Carvalia turun. Ia merasa aneh di bantu berjalan 

seperti ini, sepeti balita yang baru bisa berjalan. Tapi 

bagaimana lagi, jika ia menolak itu tidak sopan. 
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Ia sampai di kamarnya bersama Bi Yun. Sesampainya 

di kamar Bi Yun menyuruhnya agar tidak banyak bergerak 

dulu, Carvalia pun mengangguk setuju, Bi Yun pun pergi 

meninggalkan kamarnya. 

Ia membantingkan tubuhnya ke kasur,”Ah kasurku, 

aku merindukanmu.” Ucapnya sambil menghirup aroma 

bantalnya. Ia bangkit dari tempat tidurnya, tak sengaja ia 

menangkap seosok yang ia tunggu dari tadi.”Zefanyaa...” Ia 

berlari ke arahnya, lantas memeluk sahabatnya itu. 

Zefanya membalas pelukannya sambil mengelus-elus 

kepala Carvalia. Carvalia menjauhkan tubuhnya untuk 

melepas pelukan. Lalu ia menatap wajah sahabatnya 

itu,”sejak kapan kau ada di sini?” Tanyanya. 

“Barusan.” Jawabnya singkat. 

“Kenapa kau tidak datang ke rumah sakit selama 

beberapa hari ini? Aku merindukanmu, tau..” Carvalia 

bertanya dengan nada manjanya. 

“Terlalu banyak orang.” Jawab Zefanya. 

“Memangnya kenapa kalau banyak orang.” Tanyanya 

lagi. 

“Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Bagaimana 

kondisimu?” Kali ini giliran Zefanya yang bertanya. 

“Seperti yang kau lihat, aku sudah membaik.” Jawab 

Carvalia. 

Zefanya terkekeh,”baguslah kalau begitu.”  

“Oh iya, apa kau mau camilan?” Tanya Carvalia. 

Belum Zefanya menjawab, ia sudah menyodorkan sebuah 

chiki pada Zefanya, tidak sopan kalau menolak, Zefanya pun 

menerimanya. 

“Bagaimana keadaan sekolah?” Tanya Carvalia. 

“Baik.” Jawabnya singkat. 
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 Hening, mereka berdua memandang langit melalui 

jendela kamar Carvalia, sembari duduk di lantai. 

“Zef.” Panggil Carvalia. 

Zefanya yang mendengar panggilan dari Carvalia 

langsung merespon”iya?” 

“Aku jadi ingat kejadian satu tahun yang lalu, saat awal 

kita bertemu.” Ucapnya. 

“Hmm, memangnya kenapa?” Tanya Zefanya. 

“Aku harap kau sudah memaafkanku. Saat itu aku 

memang terlalu berobsesi menjadi gadis populer.” Ucap 

Carvalia lirih. 

Zefanya menggenggam tangannya,”Semua itu sudah 

berlalu Car, lagi pula dari dulu aku sudah memaafkanmu.” 

Carvalia langsung memeluk sahabatnya itu,”Terima 

kasih sudah menjadi sahabat terbaikku. Jangan tinggalkan 

aku, ya? Kau sudah berjanji.” Ucapnya. 

Zefanya tersenyum, lalu menjauhkan tubuhnya untuk 

melepas pelukan.”Aku menarik janjiku Car, aku baru sadar 

bahwa tidak ada yang abadi. Aku pasti akan 

meninggalkanmu.” 

“Maksudku bukan begitu Zef. Maksudku, kita jangan 

sampai berpisah walaupun nanti kita sudah lulus dan 

berbeda Universitas. Kalau soal nyawa, kita masih muda, 

Zef.” Ucap Carvalia. 

“Nyawa tidak mengenal umur, Car.” Sanggah 

Zefanya. 

‘Tok-Tok’ terdengar suara ketukan pintu dan suara Bi 

Yun yang memanggil dari luar. 

“Iya Bi, ada apa?” Tanya Carvalia. 

“Orang tua Nona memanggil.” Jawabnya dari luar 

kamar Carvalia. 
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“Baik Bi aku akan segera ke sana.” Ucapnya pada Bi 

Yun. 

“Kau tunggu disini sebentar ya.” Ucap Carvalia pada 

Zefanya. 

*** 
 

Carvalia sampai di ruang tengah, tempat Mama dan 

Papanya duduk, menunggu kedatangannya.  

 Carvalia langsug menghampiri kedua orang 

tuanya,”Ada apa Ma, Pa?’ Tanyanya. 

“Duduk sini.” Ucap sang ayah. 

Carvalia pun menurut, ia duduk di samping ayah dan 

ibunya. 

“Ada apa?” Tanya Carvalia. 

“Begini, ini soal pendonor jantungmu. Kami 

sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama, tapi kami 

memutuskan untuk memberitahukan kepadamu saat ini.” 

Ucap Sang ibu. 

“Ya, jadi siapa pendonor jantung itu?” Tanya Carvalia. 

Kedua orang tuanya saling menatap,”Beri tahu dia.” 

Ucap sang ayah. 

“Dia adalah, Sang ibu memberi jeda, dia adalah 

Zefanya.” 

Carvalia terkejut oleh perkataan ibunya.”Haha, tidak 

mungkin, Mama berbohong kan?” 

“Tidak nak, yang dikatakan Mamamu benar.” Sang 

ayah yang menjawabnya. 

“Tidak mungkin Pa. Toh, Zefanya ada di kamarku, 

apa kalian tadi tidak melihatnya masuk ke dalam rumah?” 

Tanya Carvalia. 
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 “Sayang apa yang kau bicarakan? Zefanya sudah tidak 

ada nak.” Jawab ibunya. 

“Kalau kalian tidak percaya denganku, ikut aku ke 

kamar! Dia ada di dalam kamarku.” Ia mengajak orangt 

uanya ke kamarnya, kedua orang tuanya pun mengikutinya. 

Ia membuka pintu kamarnya dengan kasar, mencari 

sesosok gadis yang ia ingin tunjukan pada orang tuanya, tapi 

tidak ada.”Ini tidak mungkin, tadi dia ada di sini!” Ucap 

Carvalia terkejut, semua yang dikatakan Mamanya benar. 

“Itu hanya halusinasimu sayang, ia telah tiada. 

Maafkan aku nak.” Sang ibu turut prihatin melihat putrinya 

yang telah kehilangan sahabat terbaiknya. 

“Aku, aaa-aku permisi.” Ia berlari keluar dari 

kamarnya, entah ke mana. Yang jelas, ia sangat terpukul 

mendengar semua ini. 

*** 
Ia sampai di suatu tempat. Tempat kali terakhirnya 

mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Di pantai. 

Carvalia duduk di hamparan pasir. Suara laut 

menggema di telinganya, ia menyandarkan tubuhnya di 

pohon kelapa, sembari mencerna kata-kata ibunya tadi. 

‘TES’ Satu cairan bening terjatuh dari matanya, ia 

langsung menghapusnya. 

Sorot matanya memandangi laut biru, sampai, sesosok 

gadis yang amat ia kenal, muncul di hadapannya. Sang gadis 

itu menghampirinya. Berjongkok, menyejajarkan tingginya 

dengannya, ia menggenggam tangan Carvalia. 

“Kenapa aku masih bisa merasakanmu?” Tanya 

Carvalia sambil terisak. Ia menatap tangan sahabatnya itu 

lama-lamat, mengelusnya dengan lembut. Permukaan tangan 

gadis itu yang halus masih ia rasakan, seakan dia masih ada. 
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Sososok gadis itu tersenyum,”Karena, aku bagian 

darimu.” Jawab arwah Zefanya sambil meletakan tangannya, 

di dada Carvalia, tempat jantungnya berdetak 

Tangisnya meledak, ia memeluk erat arwah sahabatnya 

itu.”Kau bilang tidak akan meninggalkanku, kenapa kau 

melakukan ini?” Tanyanya sambil terisak. 

 Zefanya kembali tersenyum, sembari membelai surai 

sahabatnya,”ini satu-satunya cara untuk 

menyelamatkanmu.” Jawabnya. 

Carvalia menjauhkan tubuhnya untuk melepas 

pelukan.”Terima kasih, kau sudah menyelamatkanku.” 

Ucapnya dengan suara yang bergetar. 

Arwah sahabatnya mengelus pipinya lembut, 

menghapus air mata yang berlinangan di pipinya.”Jangan 

menangis lagi ya?” 

Carvalia mengangguk,”aku akan mencoba.” Jawabnya 

Arwah Zefanya meletakan tangannya di dada 

Carvalia.”Jaga jantungku baik-baik, ya?”  

Carvalia kembali terisak,”Aku akan menjaganya.” Ia 

menjawab dengan suara yang bergetar, mencoba menahan 

tangis, tapi tidak bisa. 

“Aku pergi, ya? Jangan lupakan aku.” Ucap Zefanya. 

“Bagaimana aku akan melupakanmu, jantungmu 

berdetak di tubuhku bodoh.” Ucap Carvalia. 

Keduanya tertawa, Zefanya kembali menghapus air 

mata Carvalia, yang sudah mulai mengering. 

“Selamat tinggal Carvalia, berbahagialah” Ucapnya 

sambil melambaikan tangan. Perlahan, tubuhnya 

menghilang, terbang ke tempat yang lebih tinggi. 

“Selamat tinggal.” 
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1 Januari 2022 

“Selamat pergantian tahun semuanyaa!!” 

uasana tahun baru di pagi hari itu disambut hangat 

oleh tiga anak di sebuah panti asuhan Kasih. Mereka 

biasa dipanggil dengan julukan ‘A Kubik’ . A kubik 

berarti inisial nama mereka yang kebetulan sama berawalan 

A. 

Mereka adalah Athar, Ali, dan Arsya. Tiga tokoh yang 

akan menjadi tokoh utama dalam cerita ini. 

Athar, Ali, dan Arsya sama-sama memiliki masa lalu 

yang kelam. Masa lalu yang sama dengan anak-anak panti 

pada umumnya, yaitu ditinggalkan orang tua di saat usia 

mereka masih di bawah umur. Namun hal itu tidak membuat 

mereka hilang arah tujuan, dengan ikatan persahabatan 

mereka yang kuat seperti saudara sudah bisa menjadikan 

mereka satu keluarga kecil yang bahagia. 

Di antara anak panti lainnya, mereka bertigalah yang 

tertua. Mereka sama-sama berusia 14 tahun. Karena usia 

mereka sudah menginjak remaja, maka mereka 

S 
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diperbolehkan mencari uang sendiri asalkan pekerjaan yang 

halal. Karena itulah, mereka berniat menjalani hari-hari 

mereka sebagai pengamen. 

Eitss.. jangan salah anggapan kalau menjadi pengamen 

itu pekerjaan yang sepele. Ada kok orang yang awalnya 

pengamen menjadi penyanyi solo atau grup terkenal. Dan 

itulah cita-cita yang mereka impikan, membuat sebuah grup 

band. Dengan tabungan mereka yang cukup untuk membeli 

sebuah ukulele, mereka memulai awal usaha dengan menjadi 

pengamen yang berkelas. 

Mereka sudah menjalani kehidupan seperti itu sejak 

satu tahun yang lalu. Walaupun kebutuhan hidup di panti 

sudah tercukupi, tetapi mereka ingin mengejar impian 

mereka dengan usaha sendiri. 

“Makasih buk, semoga selamat sampai tujuan ya buk.” 

“Aamiin.. makasih ya nak, kamu juga semangat ya ngejar 

cita-citanya.” 

“Oke buk!” 

Sekali lagi Arsya berterima kasih pada ibu pengemudi 

tadi, kemudian dia segera berlari ke tepi karena lampu lalu 

lintas kembali berwarna hijau. 

“Yuk kita hitung dulu trip pertama,” ujar Athar dan 

diangguki oleh Ali dan Arsya. 

“Alhamdulillah, totalnya empat puluh satu ribu.” 

“Alhamdulillah...” 

“Lumayan banyak hari ini, ya nggak?” Tanggap Ali 

dengan raut wajah senang. Begitu pun dengan wajah Arsya 

yang ikut berseri. 

“Lo juga udah makin mahir aja mainnya, Li. 

Tingkatkan lagi, mana tau Lo yang jadi gitaris band kita.” 
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 “Nah, bener tuh kata Athar, Li. Gue setuju banget kalau 

Lo yang jadi gitaris kita.” Timpal Arsya. 

“Boleh aja, tapi Gue nggak mau jadi gitaris sendirian. 

Gue mau Lo jadi gitasirnya juga, Thar.” Ujar Ali pada Athar. 

“Terus kalau kita yang jadi gitaris, si Arsya jadi apa?” 

Tanya Athar. 

“Tenang, biar Gue yang jadi vokalnya. Hehehe..” 

Jawab Arsya sambil memamerkan gigi putihnya. 

Athar dan Ali sama-sama mengacungkan jempol 

tanda mereka setuju dengan ucapan Arsya. Mereka pun 

tertawa bersama sambil merangkul satu sama lain, seperti 

sahabat yang sehati. Akhirnya mereka melanjutkan kegiatan 

mereka dengan penuh keceriaan. 

*** 
Pagi berganti siang, siang berganti sore, kendaraan 

roda dua dan empat kembali padat karena mereka akan 

pulang ke tempat masing-masing. Begitu juga dengan A 

kubik. Mereka tampak bahagia hari ini. 

Penghasilan mereka di awal tahun baru ini cukup 

memuaskan. Mereka berhasil membawa pulang uang lima 

ratusan dalam waktu setengah hari. 

“Seratus ribu buat Bu Aya, tiga puluh ribu buat jajan 

kita hari ini. Gimana menurut kalian?” Tanya Athar meminta 

pendapat kedua sahabatnya. 

“Tunggu, kenapa seratus ribu? Apa nggak 

kebanyakan?” Tanya Ali kurang sependapat dengan Athar. 

“Nggak lah, jarang-jarang loh kita dapat penghasilan 

banyak. Lagi pula Bu Aya udah banyak jasa ke kita. Apa 

salahnya kita balas jasanya dengan uang yang nggak seberapa 

ini?” Jelas Athar. 
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“Menurut Gue sih ada bener nya juga kata Athar.” 

Timpal Arsya menyetujui. 

Ali tampak berpikir. Bukan apa-apa, ada sesuatu yang 

membuat Ali tidak bisa menyetujui pendapat Athar. Tetapi 

mau tak mau Ali tetap menyetujui ucapan Athar. 

Athar pun mulai membagi uang sepuluh ribu pada Ali 

dan Arsya. Di antara mereka bertiga, Athar lebih tua dua 

bulan. Jadi Athar lah yang ‘bertugas’ untuk mengatur 

keuangan mereka. Dan diantara mereka juga, hanya Athar 

yang memiliki sifat pemimpin yang lebih dominan dari 

mereka bertiga. 

“Sekarang kita berpencar buat beli apa yang kita mau, 

sepuluh menit lagi kita berkumpul di sini. Jangan lewat dari 

itu. Ngerti kan?” Ujar Athar memberi arahan layaknya kakak 

tertua. 

“Kalau Gue sih oke aja.” 

“Oke kalau gitu, Gue pergi dulu.” 

Ketika Ali dan Arsya baru saja akan pergi, tiba-tiba 

Athar menahan tangan mereka membuat langkah Ali dan 

Arsya terhenti. Athar sepertinya juga baru menyadari 

tindakannya barusan. Kemudian dia melepaskan tangan Ali 

dan Arsya dengan wajah kebingungan. 

“Ada apa, Thar? Lo mau ngomong sesuatu?” Tanya 

Ali mewakili Arsya. 

Lamunan Athar buyar,”E..enggak, Gue Cuma… mau 

bilang hati-hati di jalan aja,” Ucap Athar sedikit keliru. 

“Kirain apaan. Iya, kita bakal hati-hati kok. Bye, Thar.” 

Ali melambaikan tangannya ke arah Athar sambil berjalan 

menjauh. Begitu pun dengan Arsya. 

Athar membalas lambaian tangan mereka dengan 

perasaan yang bercampur. Ada sesuatu yang mengganggu 
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 hati dan pikirannya. Saat melepaskan tangan mereka, saat itu 

juga Athar merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun 

dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaan tadi. 

Athar pun memilih untuk menunggu kedatangan mereka 

sambil memainkan beberapa lagu dengan ukulele. 

Beralih ke situasi Ali. Sekarang remaja itu sedang 

melewati sebuah gang yang cukup sepi. Dia ingin pergi ke 

salah satu kedai es krim favoritnya, dan satu-satunya jalan 

tercepat adalah melewati gang itu. 

Ali berjalan dengan santai, namun langkah Ali 

melambat. Dia melihat beberapa tukang palak yang selalu 

mengincar orang-orang yang lewat ke gang ini. Dan dia juga 

pernah menjadi korban beberapa kali. 

Ali mencoba untuk tidak mempedulikan mereka. Dia 

meneruskan langkah kakinya dengan sedikit cepat. Tetapi 

para pemalak itu tidak akan diam melihat mangsa sudah di 

depan mata. 

Dengan cepat para pemalak tadi menghentikan 

langkah Ali. 

“Wah.. udah lama nih nggak ketemu. Lo nggak kangen 

sama kita-kita, Li?” sapa salah satu dari mereka. Sedangkan 

Ali hanya mendiamkan diri. Dia berdoa agar mereka segera 

pergi. 

“Eh, Ali. Gue laper, pengen beli batagor yang di ujung 

gang itu. Tapi Gue nggak bawa duit. Lo pasti bawa uang kan? 

Biasanya kalau Lo lewat sini ujungnya ke kedai es krim itu.” 

lanjutnya sambil merangkul Ali seperti teman seperjuangan. 

“Lo kayak nggak ada kerjaan deh. Gue nggak bawa uang, 

Gue cuma numpang lewat aja di sini.” Ucap Ali berbohong. 

“Nggak usah bohong deh, tinggal ngasih aja apa 

susahnya sih?” 
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“Sorry, Gue ada urusan.” Ali membalikkan badannya, 

berniat untuk kembali dan mengurungkan niatnya membeli 

es krim. 

Tiba-tiba langkah Ali terhenti karena para pemalak itu 

sudah mengepung dirinya. 

“Lo mau main-main sama Gue? Lo tau kan apa akibat 

kalau Lo bohong sama Gue? Mana uang Lo?” kini salah satu 

pemalak yang disebut sebagai ketua pemalak itu mulai 

meminta uang Ali dengan paksa. 

“Udah Gue bilang Gue nggak bawa uang! Minggir! Gue 

mau pulang.” 

Namun ucapan Ali tidak membuat mereka berkutik. 

Dua dari mereka menahan kedua tangan Ali secara tiba-tiba. 

“Apa apaan kalian!? Lepasin Gue!” seru Ali sambil 

memberontak. 

Ketua pemalak tadi menarik kasar kerah baju Ali 

sambil menatap Ali dengan tajam. Ali pun tidak mau kalah, 

dia menatap balik pemalak itu sama tajam. Kemudian ketua 

pemalak tadi melepaskan genggaman tangan nya dari kerah 

baju ali. 

“Periksa dia.” Suruhnya pada anak buahnya. Ali 

kembali memberontak saat mereka mulai mendekatinya. 

Kemudian salah satu anak buah ketua pemalak menemukan 

uang yang Ali simpan. 

“Bos, sepuluh ribu.” Adu salah satu anak buah tadi 

kemudian diberikannya pada ketua pemalak tadi. 

“Lo bilang nggak ada kan? Ini apa?? Lo mau coba-coba 

bohongin Gue!?” Ketua pemalak itu melayangkan sebuah 

bogeman ke pipi Ali hingga sudut bibirnya berdarah. 
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 Ali yang tidak mau terima begitu saja membalas 

bogeman itu tak kalah kuat. Untung saja Ali pandai bela diri 

walau hanya dasarnya saja. 

Perlawanan tidak seimbang itu terus berlanjut sampai 

Ali mulai terpojok.  

Kemudian Ali berteriak,”Kalian kenapa sih!? Malak 

orang seenak jidat kalian, terus kalau nggak dapet uangnya 

malah ngamuk. Apa nggak ada kerjaan yang lebih berfaedah 

dari ini?! Apa ini yang diajarin orang tua kalian?? Cih, miris.” 

Ucapan Ali membuat para pemalak itu semakin 

memanas. Salah satu dari mereka melempar segenggam 

tanah ke arah Ali sehingga Ali meringis kesakitan. 

“Arrghh!! Mata Gue!” Rintih Ali sambil menutup 

matanya. 

Sementara para pemalak tadi langsung melarikan diri 

meninggalkan Ali yang sudah sangat kesakitan. 

*** 
Sudah lebih dari sepuluh menit Athar menunggu Ali 

dan Arsya kembali namun mereka sama sekali tidak 

memunculkan batang hidung. Athar menjadi sedikit 

khawatir. 

“Mereka ke mana sih??” Tanya Athar pada dirinya 

sendiri. 

“Hei, Athar!” sapa seseorang yang ternyata Arsya. 

Athar sedikit lega melihat Arsya melambai di seberang 

jalan dengan wajah berserinya. Tanpa melihat kiri kanan, 

Arsya berlari ke arah Athar dan tidak menyadari ada mobil 

yang melaju kencang ke arahnya. 

Athar yang melihat itu langsung berseru,”ARSYA 

AWAS!!!!” 

BRUKK 
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“ARSYAAA!!!!” 

 Dirinya seperti dihantam batu besar. Separuh raganya 

melemah. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan 

tubuh Arsya yang terpelanting jauh karena ditabrak sebuah 

mobil. Dengan kesadaran yang masih ada, Athar berlari 

sekencang mungkin di mana Arsya tergeletak. Athar segera 

memangku kepala Arsya ke pahanya, kemudian dia menepuk 

pelan pipi Arsya berharap Arsya membuka matanya. 

“Arsya hey! Bangun Sya! Udahlah Sya berhenti main-

main, plis Sya Gue takut!!” pintanya dengan suara serak. 

“Arsya! Bercanda Lo nggak lucu Sya! Bangun Sya, 

bangun! Gue mohon.. Isk..” Athar tidak bisa menahan air 

matanya untuk tidak keluar. Dia menangis histeris. Dia 

memeluk Arsya dengan erat. Tidak peduli dengan darah 

yang melekat di tangan dan bajunya. 

Sampai mobil ambulan datang untuk memberikan 

pertolongan pertama. Banyak orang-orang yang melihat 

kejadian itu. 

Saat Arsya akan dimasukkan ke dalam mobil, ada 

beberapa penduduk setempat yang sedang menggendong 

seorang remaja dengan keadaan matanya yang mengeluarkan 

darah. 

Athar tertunduk lemas. Dia sangat mengenali remaja 

itu. Siapa lagi kalau bukan Ali, sahabat yang dianggapnya 

sebagai adiknya sendiri. 

“Ali..” 

Athar tidak bisa berkata-kata. Dirinya terlalu shock 

dengan kejadian mendadak ini. Tiba-tiba kepalanya terasa 

berat dan hampir kehilangan keseimbangan. Untung saja ada 

seorang bapak-bapak yang menolongnya berdiri. 
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 “Yang tabah ya nak, bapak yakin teman kamu bisa 

selamat. Kamu hanya perlu berdoa dan minta pertolongan 

pada Allah, Dia yang maha penolong.” Ucap bapak itu 

menenangkan Athar. 

Akhirnya Arsya beserta Ali di bawa ke rumah sakit 

untuk ditindaklanjuti. Sedangkan Athar harus pulang untuk 

memberitahu berita duka ini. 

*** 
Athar duduk termenung di ruang tunggu. Bersama Bu 

Aya, mereka menunggu kabar dari dokter dengan sabar. Doa 

demi doa tidak pernah berhenti keluar dari mulut mereka. 

Berharap kedua remaja itu selamat. 

Setelah satu setengah jam menunggu, akhirnya dokter 

yang menangani Ali dan Arsya keluar. Athar dan Bu Aya 

segera bangkit dari duduk kemudian menatap dokter itu 

dengan penuh harap. 

“Bagaimana kondisi mereka, dok?” tanya Bu Aya. 

“Ini dengan siapanya pasien?” tanya dokter itu tanpa 

menjawab pertanyaan Bu Aya. 

“Saya ibu dari anak-anak panti asuhan. Dan mereka 

adalah salah satu anak asuhan saya.” Jawab Bu Aya. 

“Baik, Bu. Terus terang saja, kondisi anak yang 

tertabrak tadi sempat kritis, tapi sekarang kondisinya sudah 

stabil, begitu pun dengan pasien yang satunya,” jelas dokter 

membuat Bu Aya dan Athar bernafas lega. 

“Tetapi sayangnya pasien korban kecelakaan itu 

mengalami kerusakan pada pendengaran dan pita suaranya 

menyebabkan pasien tidak bisa mendengar ataupun 

berbicara. Dan juga pasien yang satunya mengalami 

kebutaan disebabkan kornea matanya rusak akibat benda 
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tajam yang masuk ke mata pasien.” ucap dokter itu 

melanjutkan ucapannya. 

Baik Athar maupun Bu Aya sangat terkejut 

mendengarnya. 

“Nggak mungkin..” lirih Athar sambil terduduk lemas. 

Sedangkan Bu Aya berusaha untuk mengatur 

nafasnya. Dengan suara yang terbata-bata, Bu Aya 

menanyakan bagaimana cara mengobatinya. 

“Mereka harus menjalani operasi. Tetapi kami 

kehabisan stok organ tersebut. Maafkan kami. Lagi pula 

biaya operasinya tentu tidak sedikit.” jawab dokter itu 

tambah membuat mereka kehilangan harapan. 

“Baiklah, dok. Terima kasih banyak sudah menolong 

mereka se maksimal mungkin.” ucap Bu Aya berterima 

kasih. 

“Memang sudah kewajiban saya. Kalau begitu saya 

permisi dulu.” dokter itu pun pamit pergi meninggalkan 

mereka berdua. 

“Yuk, kita jenguk mereka.” ajak Bu Aya sambil 

menepuk bahu Athar dengan pelan. 

Athar pun hanya bisa mengangguk pasrah. Mereka 

pun memasuki ruang UGD itu dengan langkah berat. 

“Assalamu’alaikum.. Ali, Arsya.. Gue masuk.” Athar 

berjalan mendekati tempat mereka terbaring. 

Athar berusaha agar air matanya tidak jatuh. Dia 

mengusap wajahnya yang sedikit sembab, kemudian dia 

mengusap punggung tangan mereka lalu menggenggamnya 

dengan lembut. 

“Allah itu maha pengasih ya? Buktinya kalian masih 

dikasih kehidupan sampai detik ini.” Ucap Athar sendirian. 
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 “Tapi Allah juga beri kalian cobaan.. Tidak terkecuali 

cobaan buat Gue sama Bu Aya.” 

“Gue ngga bisa liat kalian seperti ini. Gue ngga sanggup 

kalau kalian harus dapat ujian kayak gini, Gue nggak sanggup, 

Li, Sya..” suara Athar mulai serak. 

“Gue janji akan cari uang buat biaya operasi kalian 

supaya kalian nggak lama-lama kayak gini. Dan juga Gue akan 

cari orang yang mau menyumbangkan beberapa organnya 

untuk kalian. Kalau kondisi kalian kayak gini, gimana kita bisa 

bikin grup band kalau dengan keadaan kalian yang seperti 

ini?” 

“Gue nggak sendiri kok, ada Bu Aya yang bantu kalian 

buat biaya operasi itu jadi kalian ngga perlu khawatir.” 

Bu Aya yang mendengar semua itu tidak berhenti 

menangis. Wanita yang sudah berkepala empat itu memeluk 

Athar dengan erat. 

“Ibu yakin mereka akan senang mendengar ucapan 

kamu yang sungguh-sungguh itu. Sekarang kita pulang dulu 

ya? Kita ambil pakaian terus kita nginap di sini sampai mereka 

sembuh.” ajak Bu Aya. 

Athar menurut. Mereka pun berpamitan untuk pulang 

mengambil beberapa perlengkapan menginap di rumah 

sakit. 

“Gue janji, Gue akan cari biaya buat operasi kalian. 

Bertahanlah.” 

*** 
Enam bulan berlalu sejak kejadian itu. Sekarang Athar 

sedang menyuapi Ali dan Arsya makan siang di panti asuhan, 

tepatnya di kamar mereka bertiga. 

Sejak kejadian itu Athar tidak lagi menganggap Ali dan 

Arsya sahabatnya, namun dia menganggap mereka sebagai 
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adiknya sendiri. Athar menjaga mereka dengan penuh 

kesabaran dan kasih sayang layaknya seorang abang. Dan 

juga Athar menjadi lebih posesif dari sebelumnya. 

“Enak nggak? Enak dong pasti, kan Gue yang masak.” 

Ucap Athar menjawab pertanyaan yang dia ajukan sendiri. 

“Gini nih, kalau pede nya udah tingkat dewa.” ujar Ali 

sambil menunggu suapan dari Athar. 

Sedangkan Arsya hanya diam menatap Athar sambil 

tersenyum kecil seolah tahu apa yang dikatakan oleh Athar. 

“Oh iya, Gue sudah dapat pendonor dan biaya buat 

operasi kalian!” ungkap Athar sambil membuat bahasa 

isyarat agar Arsya mengerti. 

Mendengar itu mereka terkejut sekaligus sangat 

senang mendengar berita baik itu. Arsya pun bertanya 

tentang siapa orang yang rela mendonorkan beberapa 

organnya pada mereka. 

“Gue nggak tahu. Tapi kata Bu Aya kemungkinan dia 

untuk hidup itu sedikit, karena dia punya penyakit jantung. 

Terus katanya dia ingin nyumbangin organ dia yang masih 

sehat buat orang yang membutuhkan dan tentu saja dia 

ikhlas.” jelas Athar. 

Mereka sangat bahagia mendengarnya. Tiba-tiba 

Athar memeluk kedua sahabatnya dengan erat seperti tidak 

bisa lepas dari mereka. 

“Akhirnya Gue bisa tepatin janji Gue. Gue bahagia 

banget sampai Gue nggak bisa lepas dari kalian... Gue 

bersyukur banget kalian jadi bagian dalam hidup Gue. 

Makasih buat segalanya.” 

Ucapan Athar membuat Ali bingung. Namun dia tidak 

mau terlalu memikirkannya. Akhirnya mereka pun bersiap 

untuk menjalani operasi. 
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 *** 
“Coba buka matanya dek, pelan-pelan saja ya.” 

Ali mencoba untuk membuka matanya perlahan-

lahan. Sedikit nyeri namun dia sangat bersyukur bisa melihat 

warna-warni dunia lagi seperti dulu. Ali menangis bahagia 

sambil memeluk Bu Aya. 

Kemudian giliran Arsya yang membuka suara 

pertamanya setelah enam bulan terakhir dia tidak membuka 

suara. Saat dia bisa mendengar suara lagi, dia sangat bahagia. 

Apa lagi suaranya yang juga kembali seperti dulu. Dia sangat 

bahagia. 

“Alhamdulillah kalian bisa kembali seperti semula. Ibu 

menyayangi kalian berdua.” Bu Aya memeluk mereka 

berdua dengan sangat erat, turut merasakan kebahagiaan 

mereka. Ali dan Arsya membalas pelukan Bu Aya tak kalah 

erat. 

“Bu, Athar di mana?” Tanya Ali dan Arsya bersamaan.  

Bu Aya melepaskan pelukan kemudian wanita itu 

memberikan senyuman manis, namun rapuh. Kemudian Bu 

Aya memberikan sebuah surat ke tangan Ali lalu dia 

menyuruh Ali untuk membaca surat itu. 

Perasaan Ali mulai tidak enak. Dia membuka surat itu 

dengan hati-hati. Kemudian mereka membacanya bersama 

Arsya. 

Assalamu'alaikum Ali, Arsya. Selamat untuk kalian yang 

sudah melewati operasi dengan lancar. Gue yakin kalian pasti 

bahagia, Gue juga turut bahagia kok. Maaf Gue nggak bisa ngucapin 

selamat secara langsung di hadapan kalian. Sebenarnya Gue mau 

ngomong banyak ke kalian tapi.. Gue nggak bisa.  

Sebenarnya Gue orang yang nyumbangin organ Gue buat 

kalian. Dan soal penyakit jantung itu.. Benar. Gue berharap kalian 
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mau baca ini sampai akhir. Waktu Gue cek apa organ Gue cocok, 

dokter itu bilang ke Gue kalau Gue punya penyakit jantung dan 

harapan Gue buat tetap hidup cuma tinggal satu bulan lagi. Jadi gue 

bermaksud buat nyumbangin organ gue yang Alhamdullillah nggak 

cacat ke kalian supaya kalian bisa hidup normal lagi. 

Gue tahu kalian pasti marah dan kecewa sama Gue yang pergi 

tanpa pamit. Tapi Gue sudah bikin surat ini sebagai penggantinya. 

Maaf kalau selama ini Gue belum bisa jadi sahabat yang sempurna 

buat kalian. Maaf kalau Gue pernah nyakitin perasaan kalian tanpa 

Gue sadari. Makasih udah singgah ke kehidupan Gue. Makasih 

udah jadi sahabat yang terbaik buat Gue. Makasih buat segalanya 

Ali, Arsya. 

Bahagia terus dan jangan lupa selalu ingat Allah, dan juga 

tetap kejar cita-cita kita ya. Ingat, kita ini grup band Sejati. 

 

Tertanda ; Athar si Gitaris Band Sejati 

“Athar..” lirih Arsya tidak bisa mengungkapkan kata-

kata. 

“Lo benar-benar jahat, Thar. Kejam. Tapi kenapa Gue 

nggak bisa marah sama Lo??” ucap Ali sambil menatap surat 

tadi dengan tatapan nanar. 

 Baik Ali, Arsya, maupun Bu Aya kembali menangis 

tersedu-sedu setelah membaca surat terakhir dari Athar. 

“Makasih banyak, Thar. Untuk semua yang udah Lo 

berikan. Gue dan Arsya akan selalu kejar cita-cita kita, sesuai 

permintaan terakhir Lo.” 

“Kita tetap sahabat selamanya, Thar. Lihat kami jadi 

grup band terkenal yang kita impikan. Tunggu kami di surga 

biar kita bisa bersama lagi.” 

Akhirnya dengan berat hati mereka melepaskan 

kepergian Athar, walaupun menyesakkan hati. Mereka tidak 



140 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 bisa melakukan apa-apa selain mengikhlaskan mendoakan 

kepergian Athar.  

Tidak ada lagi si A kubik yang kita kenal. A kubik kini 

berakhir menjadi A kuadrat. 
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dara pagi tertiup oleh sang angin, matahari terbit 

membawa sinarnya yang menerangi saisi kota. 

Terdapat sebuah asrama yang terletak di pinggir 

kota. Kota itu dijuluki kota hujan. Gadis berambut panjang 

sepinggang itu sedang menatap lesu lalulalang kota. Tidak, 

tidak ada lalulalang kota sekarang. Itu semua karena virus 

mematikan yang sekarang sedang menyebar hingga sudut-

sudut terkecil dunia. 

*** 
“Sui” terdengar teriakan dari arah lorong asrama.”Sui, 

kamu ngapain di sini, kamu ngga makan pagi?” Tanya 

seorang wanita yang berumur sekitar tiga puluh limaan itu.  

“Aku ngga lapar, aku bosan bukan lapar” jawab gadis 

itu masih dengan posisi yang sama.  

Wanita itu mengelus rambut gadis tersebut”sui harus 

makan kalau tidak makan sui akan sui akan sakit, ibu sudah 

memasak sup krim rasa jamur yang di tambah baso ikan 

kesukaan sui”. tiba-tiba muncul saudara kembar sui di balik 

pintu kamar.  

U 
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 “sui ayo makan, kalau engga sup krimnya buat aku 

makan” jawab gadis berambut panjang yang sedikit ikal. 

Gadis itu berlari ke arah meja makan dan di ikuti Sui yang 

takut sup krim kesukaannya di ambil. 

Akhirnya perlombaan itu di menangkan oleh Sao. Sui 

menggerutu kesal”curang!, tadi larinya duluan”“lagian lama 

banget, liat tuh yang lain belum makan karena 

menunggumu” Sao menunjuk teman-teman nya yang berada 

di meja makan.”hehehe maaf ya semuanya, kalian jadi 

menunggu” jawab Sui.”cepat lah aku sudah lapar” kata rara 

yang di jawab anggukan oleh Sui.  

“sebelum makan kita baca doa dulu ya” kata bu 

Lail.”siappp buu” jawab anak-anak sambil memberikan 

penghormatan dengan cara merapatkan telapak tangan dan 

menaikinya hingga ke ujung alis. Seolah sebuah pasukan 

tentara yang baru saja di perintahkan oleh letnan. 

*** 
Selesai makan pagi Sui menaiki tangga dan berjalan di 

lorong lantai II di mana di mana kamar Sao dan Momo 

terletak disana sedangkan kamar Sui dan Rara berada di 

lantai III. Sui berniat utuk ke kamar Sao, saudara kembarnya 

itu.”Sao” seru Sui yang kemudian berlari ke arah kasur Sao 

yang baru saja di bereskan.”ihhh, kasurnya baru aku 

beresinn”“biarin” jawab Sui yang masih menikmati kasur 

Sao.”untung kamu punya saudara yang punya kesabaran 7 

lapis kesabaran” kata Sao yang sedang mengerjakan pekerjan 

rumahnya yang di berikan oleh gurunya kemarin siang, Sui 

hanya terawa karena berhasil mengerjai kembarannya itu.  

“Sui” panggil Sao.  

“hmm”  

“kamu ngga melukis?”  
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“ aku lagi ga mood melukis, lagian hasil lukisanku sudah 

banyak dan memenuhi gudang. Aku tidak tau harus taruh di 

mana, jadi yaa aku taruh saja di gudang” jawab Sui. Lalu 

mereka berdua terdiam, mereka sibuk dengan kegiatan 

mereka masing-masing.  

Belum 5 menit Sui sudah bosan karena Sao hanya 

mengerjaka pekerjaannya saja.  

“Sao, ayo main, jangan mengerjakan tugas mulu” kata 

Sui”tugas itu penting, dari pada waktuku terbuang sia-sia 

mending aku mengisi waktu luangku dengan yang 

bermafaat” jawab Sao”ya sudahlah, Sao mah ornanya 

membosankan, aku ingin main ke kamarnya Momo 

saja.”“oh iya, Sao. Nanti aku liat PR nya ya, love you” Sao 

bedecak pelan dan memutar matanya malas karena kesal 

dengan adik kembarnya itu. Sui menutup pintu dan bergegas 

menuju kamar Momo yang hanya berjarak 20 langkah. Ia 

mengetuk kamar Momo dan memanggilnya.”Momoo”. 

orang yang di panggil menyaut, tidak lama seorang gadis 

berkepang dua dan kacamata yang menghiasi matanya 

muncul dari balik pintu, dan sui menurobos masuk ke kamar 

gadis itu. Dasar tamu tak di undang.  

“Momo kamu bosan ga sih?” Tanya Sui.”engga juga 

si, aku lagi mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Memang 

kenapa? , kamu bosan ya?”“iya, aku ga tau harus ngapain. 

Bosann” kata Sui.”biasanya kamu kalo lagi bosan melukis. 

kenapa ga melukis saja?”  

“aku lagi ga mood melukis, lagian hasil lukisanku sudah 

banyak dan memenuhi gudang. Aku tidak tau harus taruh di 

mana, jadi yaa aku taruh saja di gudang.” Jawab Sui sambil 

membaca komik conan volume 97 milik Momo.  



144 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 “kenapa ga di jual saja ?, kan lumayan dapat uang dan 

kamarmu tidak di penuhi hasil lukisanmu, lagian kalo di 

diemin saja saying, malah jadi sampah nantinya” kata Momo 

yang memberikan saranya ke Sui.  

“hmm benar juga ya, kenapa aku ga kepikiran dari 

dulu” kata Sui sembari mengangguk-nganggukan kepalanya.  

“eh tapikan sekarang lagi pandemi, jadi tidak ada 

orang yang berlalulalang”  

“jualan di online saja gimana?” Tanya Momo  

“kayanya akan susah deh Mo”  

“eh jangan minder dulu, kan belum kamu coba. 

Tenang aja, ini gampang kok, nanti aku bantuin ya”  

sui langsung mencekram tangannya gadis berkacamata 

itu dan ia berterimak kasih atas saran yang di berikan gadis 

itu kepadanya.  

Momo terkejut dan membuat kecamatanya turun ke 

hidungnya. Lalu mereka tertawa bersama.  

*** 
3 minggu kemudian toko Sui berlangsung lancar dan 

banyaknya pembeli yang tertarik pada lukisan Sui. Sehingga 

hari-hari Sui menjadi lebih sibuk karena banyaknya pesanan. 

Sekali duakali Momo juga suka membantu sahabatnya itu.  

Suatu hari Sui mendapat pesanan oleh seseorang yang 

mempunyai gallery seni ternama di Bandung yaitu kak Fany. 

Kak Fany ini tertarik dengan lukisan-lukisan yang di buat 

oleh Sui dan Ia ingin sekali lukisan Sui ada di pameran gallery 

nya bulan depan.  

Dia gadis berambut lurus sepinggang dan tidak lupa 

memakai jepitan bunga daisy di kepalanya itu sangat 

bersemangat mengerjakaan projek barunya. Butuh kurang 

lebih tiga minggu untuk menyelesaikan projeknya besarnya 
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ini, sehingga Sui harus bekerja dua kali lebih keras dari 

biasanya. Terkadang Momo juga suka membantu Sui. Ia 

membantu mengambil cat dan mencampurinya agar warna 

cat sesuai dengan warna yang di butuhkan Sui. dia juga 

mengganti dan membantu membereskan kuas-kuas, cat-cat 

yang berserakan. 

*** 
Seiring waktu lukisan Bui semakin berkembang, mulai 

dari sketsan kasar, base colour, shading dan finishing, tidak lupa 

ia mendatail setiap objek di lukisan itu. 

Terukir peri yang sedang menari di atas sungai. peri itu 

di kelilingi oleh burung-burung dan kupu-kupu yang 

beragam. Ada yang hijau, kuning, biru, ungu, bahkan ada 

yang gradasi. Sangat indah. Dan tidak lupa terdapat bunga 

daisy dan bunga-bunga lainnya yang sangat cantik di sekitar 

sungainya. Sungai itu sangat jernih sehingga terlehat ikan koi 

yang sedang berenang di dalamnya.  

Terlihat indah di terpa angin pagi, begitu indah seolah-

olah setiap orang yang melihatnya ingin sekali masuk ke 

dalam lukisan indah itu. Sui mengusap keringat di dahinya 

dan tersenyum lebar.  

“selesai!!”  

Momo yang sedari tadi merapihkan tumpukan cat 

kosong langsung menoleh ke arah Sui dan ikut tersenyum. 

Ingin Momo mengucapkan sepatah duapatah namun di 

potong bagai kilar oleh Sui.  

“Akhirnya kerja kerasku selama tiga minggu ini 

selesaii” kata Sui excited  

“Wahh selamat ya Suiii aku ikut senang. Bagaimana 

jika kita bilang ke bu Lail dan merayakannya, pasti bu Lail 

bangga bangett sama kamu.”  
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 “Ide bagus tuhh”“Oke kita harus merayakan inii!” 

kata Sui dan Momo bersamaan. Lalu ke duanya itu tertawa 

bersama di lantai sembari melihat ke langit-lamgit atap ruang 

kerja Sui.  

*** 
Pagi harinya bu Lail dan teman-temannyanya Sui 

membuat acara pesta minum teh kecil-kecilan ditaman dekat 

asrama dan sungai. Mereka saling bantu membantu dalam 

acara itu. Ada yang menggelar karpet dan tenda kecil, 

membawa makanan, menuangkan susu dan teh serta ada 

yang menghiasi taman dengan lampu hias. Akan tetapi Sui 

tidak melihat Momo dan Sao di acara itu. Ingin Sui mencari 

Momo namun anak-anak yang lain sudah menyeretnya 

untuk ikut bergabung.  

Saat semuanya bersulang Momo baru kembali dengan 

mengenakan dress kuning dan rambut yang terurai serta pita 

yang menghiasi kepalanya itu.”kamu dari mana?” Tanya 

Sui”aku abis dari kamar, ganti baju karena tadi bajuku 

ketumpahan krim cupcake” jawab Momo”oh gitu, ya sudah 

sekarang kamu ikut gabung yu sama yang lain” ajak Sui yang 

di jawab anggukan oleh Momo  

Lalu mereka ikut bergabung bersama yang lain dan 

memakan cupcake, bronis serta meminum teh. Suasana pesta 

itu sangat hangat karena mereka bisa tertawa bersama-sama.  

*** 
Matahari sudah ingin menegelamkan dirinya. Lampu-

lampu di sekitar asrama sudah menyala. Kunang-kunang 

sudah berterbangan kesana kemari mengelilingi asrama. 

Pukul 17.48 bu Lail dan yang lainnya memutuskan untuk 

berhenti sementara untuk istirahat dan beribadah terlebih 

dahulu.  
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Sui berjalan kearah ruang kerjanya untuk 

memindahkan lukisan nya itu ke kamarnya dan menaruhkan 

lukisan itu di lemari koleksiannya. Akan tetapi saat Sui ingin 

membuka kunci pintu ruang kerjanya itu, pintu itu sudah 

terbuka sedikit. gadis itu bertanya-tanya penasaran.  

 prangg !!  

Sui memecahkan gelasnya saat melihat kanvas lukisan 

itu sudah robek. Tanpa sadar air mata Sui sudah membasahi 

keduai pipinya. Gadis itu terjatuh tak sadarkan diri dan tanpa 

sadar tangan gadis itu mengenai pecahan gelas dan membuat 

darah keluar dari tangannya.  

Terdengar suara hentakan kaki dari arah balik pintu. 

gadis itu membuka matanya perlahan dan melihat sepasang 

sepatu berwarna putih yang ada bercak krim cupcake 

berwarna biru di samping sepatu itu. Lalu mata gadis itu 

tertutup kembali. 

*** 
Sui membuka matanya perlahan dan melihat bu lail 

dan yang lainnya. Terlihat ekspresi kawatir di raut wajah bu 

Lail. Gadis itu beranjak duduk dari tidurnya.  

“auch..., kenapa tangan aku sakit sekali” kata Sui 

meringis kesakitan.  

“harusnya aku yang nanya kenapa kamu bisa kaya 

gitu?” jawab Sao sembari melipatkan kedua tangannya di 

dada.  

“l lukisanya…” belum menyelesaikan kata-katanya sui 

sudah mengeluarkan air matanya. Dia tidak sanggup 

memberitau yang lain terkait lukisannya itu. Bu Lail dan 

saudara kembarnya itu langsung memeluk erat tubuh gadis 

itu.  
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 “tenangkan dirimu dulu” kata Sao. Gadis itu hanya 

menangis di pelukannya saudaranya itu.  

“pasti ada yang sengaja merobek lukisanmu itu” kata 

gadis berambut coklat ikal. Semuanya langsung mengalihkan 

pandangannya ke arah Rara.  

“maksudku, lukisan itu tidak mungkin robek sendiri, 

pasti ada yang sengaja merobeknya. Lihat saja dari 

robekannya, sangat jelas itu hasil tangan manusia” kata Rara 

yang hanya di jawab anggukan oleh semuanya.  

Sui menegakkan badannya dan dia teringat bahwa 

sebelum dia tak sadarkan diri Ia melihat ada seseorang di 

sana.”aku melihat seseorang di sana!” teriak Sui.”demi tuhan 

untuk siapapun yang sengaja merobek lukisanku aku 

sumpahi terkena percikan minyak panas”. Yang lain hanya 

menatap kaget ke arah Sui, termaksud Sao.  

“pelaku sebenarnya mengakulah sekarang selagi ada 

kesempatan” kata Mely.  

“iya mengakulah” kata yang lain.  

Klotak…  

Suara benda jatuh dari arah meja.”Maaf aku tidak 

sengaja menjatuhkannya” kata Momo. Sui terkejut saat 

Momo ingin mengambil banda yang jatuh itu.  

“dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?” Tanya Sui  

“apa maksudmu, ini memang sepatuku aku dapat dari 

alm. Ayahku” jawab Momo.  

“kamu yang merobek lukisankuu!” teriak Sui  

“Sui jaga omongannya, jangan langsung menuduh 

orang!” kata Sao.  

“Dia gadis yang berada di ruanganku tadi malam Saoo, 

kamu harus percaya padaku”  

“ya memangnya kamu melihat mukanya?”  
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“aku tidak melihat mukanya, tapi aku yakin Momo 

yang merobek lukisanku, karena ada noda krim cupcake di 

sepatunya dan sepatu itu sama seperti sepatu yang aku lihat 

tadi malam .”  

“demi tuhan bukan aku yang merobek lukisanmu. Aku 

tidak berani berbuat seperti itu Sui. Lagian selama ini aku 

ikut membantmu, jadi buat apa aku merusak lukisan itu” 

kata Momo yang matanya sudah berkaca kaca.  

“halah itu bohong, pasti dia pelakunya” tuduh Rara. 

Sao menatap tajam ke arah Rara. Sementara Momo berlari 

keluar sambil menangis karena di tuduh merobek lukisan 

yang sebenarnya bukan dia pelakunya.  

*** 
“Momo kenapa kamu di sini, di sini kotor” kata sao 

sembari memeluk temannya itu. Momo hanya menangis di 

pelukannya sao.”be quite don’t cry” kata sao mencoba 

menenangkan gadis yang sedari tadi menangis.  

“Sao kamu percayakan sama aku?. Bukan aku 

pelakunya” kata Momo.  

“iya aku percaya kok sama kamu, aku tau kamu itu 

bukan pelakunya”“bagaimana jika kita mencari tau siapa 

pelakunya”  

“tapi bagaimana?”  

“serahkan padaku” kata Sao.  

*** 
Keesokan harinya Sao berkunjung ke ruang kerjanya 

Sui. Dia melihat-lihat sekitar ruang kerjanya untuk mencari 

bukti-bukti.  

Beberapa jam sudah berlalu, Sao masih belum 

mendapatkan bukti apa apa. Karena hari sudah mulai gelap 

Sao memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk 
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 istirahat. Saat Sao ingin ke luar dari ruang kerjanya Sui Sao 

menemukan krim cupcake biru di lantai dan kunciran ungu 

bergambar kupu-kupu. Sao tersenyum miring dan terkekeh 

pelan.  

“oh, ternyata firasatku benar. dasar munafik!” kata 

Sao.  

*** 
Hari sudah gelap. Sao bergegas ke lantai III. Lebih 

tepatnya ke kamar Rara. Sesampainya Sao di sana dia 

langsung membuka pintu kamar Rara.”apasih nih orang ga 

sopan banget langsung buka buka aja. Heh situ ga di ajarin 

sopan santun ya sama ibunya?” kata Rara. Sao langsung 

menatap tajam. Terlihat api di kedua mata Sao.”Dasar 

Munafik, bisa bisanya kamu menuduh orang padahal kamu 

itu adalah pelaku sebenarnya.” Bentak Sao.  

Suara kericuhan itu terlalu berisik hingga ke kamar 

sebelah yang pada akhirnya membuat semuanya langsung ke 

kamarnya rara termaksud momo dan sui. terlihat rara dan 

sao yang tengah beradu mulut di sana.  

“maksudmu apa sih!” teriak Rara.”sudah cepat 

mengaku saja” balas Sao.  

“SEMUANYA BERHENTI!” teriak bu lail dari 

belakang kerumunan. 

Semunya sunyi seketika termaksud Rara dan 

Sao.”kalian kenapa rebut-ribut begini?” Tanya bu lail.  

“dia pelaku sebenarnya bu” kata Sao sembari 

menunjuk Rara.  

“bukan, bukan aku” jawab Rara.  

“Rara Sao ke ruangan ibu sekarang!” pintah bu lail dan 

di jawab anggukan oleh Rara dan Sao. 

*** 
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Sesampainya di sana. Sao menjelaskan semuanya apa 

yang dia lihat. 

“saat acara pesta mau di mulai aku, Rara dan Momo 

kebagian tugas membuat cupcake di dapur, saat itu Rara tidak 

sengaja menumpahkan krim cupcake itu ke bajunya Momo 

dan sepatunya. Lalu Rara ingin membantu membereskan 

krim yang menempel di bajunya Momo, tapi krim itu malah 

semakin melebar ke sisi baju yang lain. karena noda krim itu 

semakin membuat kotor bajunya Momo akhirnya Momo 

memutuskan mengganti bajunya. Saat Momo sudah selesai 

mengganti bajunya aku melihat Rara masuk ke kamar mandi 

dan menggambil baju serta sepatunya Momo yang terkena 

noda itu, dan aku melihat dia mengambil kunci yang ada di 

dalam baju itu. Saat aku kembali untuk acara pesta itu aku 

sama sekali tidak melihat Rara di sana.”“tadi pagi aku ke 

ruangan kerjanya si Sui dan aku melihat kunciran rambut 

kupu-kupu milik Rara dan aku juga melihat ada noda cupcake 

di lantai ruangan itu. Bukankah itu aneh?” Kata Sao.  

“Coba panggil Momo dan Sui ke sini” pintah bu Lail 

*** 
Momo dan Sui memasuki ruangan bu Lail. Mereka 

melihat Rara, Sao dan bu Lail di sana sedang berbincang-

bincang.  

“bu Lail kenapa memanggil kami” tanya Sui.  

“coba kamu ceritakan semuanya tentang pesta 

kemarin” pintah bu Lail kepada Sui. 

“saat tadi pagi aku bangun cepat dan bersiap-siap 

untuk pesta itu. Setelah siap-siap aku langsung ke taman. 

Tapi saat aku tiba di sana aku tidak melihat Sao dan Momo, 

akhirnya aku memutuskan untuk mencarinya tapi saat ingin 

mencarinya aku di paksa bergabung dengan yang lain. Di 
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 saat kami ingin bersulang Momo baru datang. Katanya dia 

abis dari kamar mandi untuk ganti baju karena bajunya 

terkena krim cupcake. setelah itu kami menikmati pesta itu 

bersama.” Kata Sui.  

“tadi pagi aku membantu Sao dan Rara membuat krim 

cupcake di dapur, tapi Rara tidak sengaja menjatuhkan 

krimnya ke baju dan sepatuku. Akhirnya aku ganti baju di 

kamar mandi dekat dapur. Setelah aku ganti baju aku 

langsung ke taman untuk menikmati pesta teh bersama Sui. 

Tapi beberapa jam kemudian aku tersadar kalau di bajuku itu 

ada kunci ruangan Sui. Akhirnya aku balik lagi ke kamar 

mandi untuk mengambilnya. Tapi saat aku ke kamar mandi, 

baju itu sudah tidak ada, aku kira bajuku sudah di ambil oleh 

bibi yang melaundry baju. Jadi aku memutuskan untuk 

menanyakannya tadi dan kata bibinya baju itu belum di 

ambil” Kata Momo. 

“ohhhhh, aku tau baju kamu di mana.”. semuanya 

langsung menoleh kea rah Sao. 

Sao langsung berdiri dan meminta semuanya 

mengikutinya. Sao sudah berada di depan kamar Rara. Dia 

langsung membuka pintu kamar itu dan menuju lemarinya 

Rara. 

“heh kamu mau ngapain?” kata Rara. Sao hanya diam 

dia tidak menjawab pertanyaan Rara.  

Sao membuka pintu lemari itu dan semuanya terkejut. 

“kenapa bajuku ada di sini” tanya Momo sembari 

mengambil bajunya itu. Semuanya langsung menatap Rara. 

Seakan akan meminta penjelasan. 

Rara menunduk”aku minta maaf ya, sebenarnya 

pelakunya itu aku.”“kenapa kamu melakukan ini 

semuanya??” kata Sui.  
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“aku minta maaf. Karena aku hanya tidak ingin 

melihat lukisan mu ada di pameran. Aku sudah cukup lama 

belajar dan membuat lukisan untuk pameran itu. tapi 

ternyata hanya lukisanmu saja yang ingin di pamerkan. 

Padahal AKU JUGA INGIN!” teriak Rara. 

Semuanya hanya menunduk.”padahal jika kamu ingin 

bergabung kamu bisa bilang kepadaku Rara” kata Sui. 

“tapi gambaranmu itu memang sangat indah sehingga 

iri melihatnya” 

“aku boleh melihat gambaranmu tidak?” tanya Sui 

yang di jawab anggukan oleh Rara. 

Rara membuka pelastik bewarna hitam. dia 

mengambil satu kanvas berukuran sedang dan dia 

mperlihatkan lukisannya itu. Semuanya terkejud dengan 

lukisan yang Rara buat. Lukisan itu sangat indah melebihi 

lukisannya Sui. Terlukis pohon besar yang di huni oleh 

kurcaci-kurcaci yang sedang bersama sama membantu satu 

sama lain. Di pohon itu terdapat kunang-kunang dan lentera 

warna-warni. Dan di sungai dekat pohon itu terlihat bunga 

teratai dan ikan ikan yang sedang berenang kesana kemari. 

Lukisan itu sangat indah hingga tidak bisa di deskripsikan 

oleh kata-kata. Semuanya tercengang melihatnya.  

“wowww, lukisanmu ini sangat indahh Rara. Bahkan 

lukisanmu ini indahnya melebihi lukisanku” kata Sui. 

“karena aku merobek lukisanmu jadi aku gantikan 

dengan yang ini saja ya, gapapakan?” tanya Rara kepada sui.  

Karena Sui dari tadi hanya diam. Rara langsung 

mengasih lukisannya ke tangan Sui.”aku juga minta maaf 

kepada semuanya terutama kepada Momo. Momo maafin 

aku ya”  
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 Momo hanya tersenyum dan menjawab oleh 

anggukan. Selepas itu mereka saling maaf maafan dan 

memeluk satu sama lain. 

“temenan ga nihh” kata Sao.”temenanlahh” jawab 

semuanya. Lalu mereka tertawa bersama. 

*** 
2 minggu kemudian kak fany mengunjungi asrama 

untuk melihat lukisan Sui. 

“waahhh, bagus sekali lukisanmu Sui. Apakah ini hasil 

kerjamu semua” tanya ka fany. 

“itu lukisan punya kami semua” jawab Sui sembari 

menunjukan lesung di pipinya. Terlihat senyuman Rara, 

Momo dan Sao di balik pintu ruangan bu Lail. 

“semuanya masuk saja” kata Sui. Mereka mengangguk 

dan duduk di samping Sui sembari memperlihatkan 

senyuman bahagianya. 
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yo sayang, jangan malu-malu” bujuk mama 

untuk kesekian kalinya,”masa kamu jadi malu 

gini ah, padahal kamu biasanya cerewet loh” 

canda mama pada wanita di depannya.”masa? Ayo dong, 

anak tante gak gigit kok” timpal wanita itu. Baru saja wanita 

itu menyelesaikan kalimatnya, gadis yang semulanya duduk 

di pangkuannya kini sudah beranjak dari dudukmya, berjalan 

menghampiriku dengan wajah manisnya. 

“Ayo kita main!” ajak gadis manis itu polos,”Nama 

aku Keira, kamu?” tanyanya kemudian. Mengulurkan 

tangan, mengajak berkenalan. Lara hanya bisa bersembunyi 

di balik tubuh mamanya, tidak merespon pada ajakan 

Keira.”eh?” mata gadis itu sekarang dengan cepat sudah 

berubah berkaca-kaca,”kamu kok gak mau main sama aku 

sih?” tanyanya polos. 

“Eh gak gitu kok!” melihat raut wajah gadis 

diseberangnya itu Lara refleks keluar dari 

persembunyiannya, berjalan mendekati Keira.”Aku mau kok 

main sama kamu! Aku Cuma gak PD soalnya kamu manis 

banget sih!” ujar Lara polos, wajahnya sudah berubah panik 

sekarang.”Benarkah?” tanya Keira sembari membasuh 

matanya yang basah,”iya beneran kok, masa aku bohong sih. 

Kan kata mama bohong itu gak baik!” balas Lara semangat 

menunjuk mama nya yang sekarang sudah menyengir pelan 

melihat tingkah kedua gadis kecil di depannya itu. 

“Jadi kita temen ya?” tanya Keira mengulurkan jari 

manisnya,”Pasti dong!” jawab Lara”Aku Lara, kita temenan 

ya?” sahutnya semangat membalas uluran jari manis Keira.  

Pertemanan dua gadis manis itu pun bermula pada 

saat mereka melakukan pinky swear itu. 

*** 

“A 
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 "Hei!" ucap gadis itu. Tubuhnya baru saja dikenai oleh 

balon air yang dilempar gadis yang berada tidak terlalu jauh 

darinya. 

 "Hei kenapa marah? kamu tadi juga melempar balon 

air padaku kan?" protes gadis dengan rambutnya yang di 

kuncir kuda itu..”Tapi aku gak sampe sebasah ini Keira!" 

balas gadis itu,”iya deh maaf, tadi tuh kan gak sengaja Lara" 

akhirnya Keira meminta maaf diiringi tawa khas nya.”Huft!" 

Lara masih saja kesal karena sekarang bajunya sudah basah 

kuyup, dan tambahkan lagi poin bahwa itu adalah baju 

favoritnya maka semakin besar rasa kesal Lara sekarang.  

 Melihat tingkah sahabatnya itu, Keira hanya bisa 

salah tingkah. Bingung harus berbuat apa.”kamu sih! Lara 

marah kan jadinya!" disebelah nya tiba-tiba kembaran nya 

sudah lebih dulu menyenggol tubuhnya pelan,”minta maaf 

sana" ucapnya.”iya iya, ini aku juga baru mau minta maaf" 

ujarnya akhirnya sembari menggaruk-garuk kepalanya yang 

tidak gatal. Baru saja mau meminta maaf, Lara sudah lebih 

dulu masuk ke dalam rumahnya.”e-eh?" Keira yang semakin 

dibuat bingung hanya bisa mematung di tempat. Takut Lara 

nantinya akan mengadu pada kedua orang tuanya.  

 Baru beberapa langkah Keira balik badan hendak 

meninggalkan area rumah Lara, tiba-tiba saja... 

 SPALSSH!! 

 Tubuh Keira saat ini sudah disiram oleh seseorang 

menggunakan ember yang terisi penuh oleh air.”Nah! 

sekarang baru impas!" sahut seseorang di belakang Keira. 

Keira yang masih terkejut, segera membalikkan badan. 

Benar dugaannya, yang menyiramnya tidak lain adalah Lara.  

 Keira yang semula hendak marah, akhirnya tertawa 

riang.”Ah kamu ini! aku pikir kamu marah sama aku!" sahut 
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Keira,”Ya gak lah! Yang penting sekarang aku basah, kamu 

juga ikut basah!" balas Lara ikut tertawa riang bersama Keira. 

Dengan cepat Keira sudah merampas ember dari 

genggaman Lara.”Ok, tapi basahnya harus sama dong!" 

soraknya sambil berlari menuju air keran,”eh bentar! kok aku 

malah mau disiram lagi" ujar Lara mengerjar Keira yang 

sudah berada jauh di depannya. 

*** 
"Eh Kei? Kamu kok santai aja sih? padahal kamu baru 

kalah loh, emang kamu gak sedih?" tanya Lara khawatir.  

 "Eh?" tanya Keira balik, melihat itu Lara malah 

menjadi kesal”kok malah eh sih? kan kamu udah usaha keras 

biar bisa menang, emang kamu gak sedih?" Lara 

memperjelas pertanyaannya. Hening. Tiba-tiba saja Keira 

tertawa cukup keras,”eh eh kok malah ketawa sih? aneh ah 

kamu!" Ujar Lara panik karena saat ini dia dan Keira sudah 

menjadi pusat perhatian”Jangan ketawa kenceng-kenceng 

dong, nanti dikira gila loh!" ujar Lara lagi. 

 Bukannya tawa Keira mereda, tawa Keira malah 

menjadi semakin kencang,”Ah udahlah, aku jauh jauh aja 

sama kamu! Nanti aku ikut dikira gila lagi!" ucap Lara 

akhirnya. Baru saja berjalan beberapa langkah, lengan Lara 

sudah ditarik oleh Keira.”Eh mau kemana?" tanya Keira 

sambil masih memegang perut nya dengan tangan 

satunya,”iya iya sini aku jelasin! jangan ngambek dong 

sayang!!" ucap Keira bercanda, sembari menarik lengan Lara 

keluar.  

 Mereka akhirnya memutuskan pergi ke kantin 

sekolah itu, mengisi perut mereka yang sudah 

keroncongan.”Nah ayo coba jelasin!" ujar Lara ketus,”Yahh 

si nona muda malah marah, yaudah deh sini yuk mpok kasih 
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 tau yuk!" ujar Keira masih dengan candaannya.”Nih ya non, 

mpok tuh biasa aja tuh karena mpok yakin. Pasti orang orang 

yang menang tadi usahanya tuh lebih keras daripada mpok. 

Mungkin emang usaha mpok aja yang kurang, atau mungkin 

karena mpok emang gak berbakat di bidang ini aja." Keira 

menjelaskan masih dengan candaan nona-mpok nya.  

 "Yah tapi kan kamu juga udah usaha, masa kalah sih! 

setidaknya dapet sertifakat aja gitu loh!" Ujar Lara 

akhirnya,”Eh si non kok malah marah iki?" tanya Keira 

bingung dengan reaksi Lara,”Yah aku kesel lah, sahabat aku 

udah semangat banget ikut lomba eh malah kalah! Padahal 

kan kamu udah hebat!" ucap Lara masih dengan intonasinya 

yang tinggi. 

 "eh ternyata kamu marah karena itu toh" Keira 

tertawa kecil melihat itu,”aku beruntung ya punya sahabat 

kayak kamu" tutur Keira diiringi senyum hangatnya dan 

tatapannya yang menatap langsung ke mata Lara. Wajah Lara 

yang awalnya merah padam dengan cepat berubah merah 

tomat,”a-apaan sih! Kan itu cuma pendapat aku aja!" ujar nya 

malu-malu. Keira hanya bisa tertawa dibuat sahabanya itu. 

*** 
“Wow ayo Arka! Ayo Arka!” terdengar sahut 

menyahut di seluruh lapangan. Bagaimana tidak? Cowo yang 

terkenal keahliannya dalam bermain basket itu saat ini 

sedang tanding dengan sekolah undangan. Dan di pinggir 

lapangan itu Keira masih saja asyik menggoda Lara tanpa 

henti. 

 “Arka ganteng ya Lar?” goda Keira untuk kesekian 

kalinya,”Gak tuh biasa aja” jawab Lara ketus, padahal 

hatinya meng-iya-kan perkataan Keira.”Eh eh Lar liat itu 

Lar, Liat!” sahut Keira heboh menguncangkan tubuh 
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Lara.”Apaan sih?!” ujar Lara kesal karena diganggu saat 

sedang asyik-asyik makan.”Tuh! Tuh!” ujar Keira sembari 

menunjuk ke arah tengah lapangan yang dipenuhi orang-

orang itu.  

“Tadi Arka ngeliat ke arah kamu loh! Senyum-senyum 

sendiri lagi!” sahut Keira heboh.”Ish dikira apaan?!” ujar 

Lara menepis tangan Keira,”Ihh kamu jangan marah-marah 

mulu dong, nanti Arka gak suka loh” ujarnya masih 

menggoda,”terus kenapa?!” balasnya memalingkan wajah.  

“Hey Lara!” cowok yang sejak tadi menjadi bahan 

pembicaraan kedua sahabat itu tiba-tiba menyapa mereka 

berdua --- atau lebih tepatnya menyapa Lara.”Eh Hai Arka!” 

balas Keira santai, Lara yang sudah melanjutkan 

makanannya dengan cepat segera memperbaiki posisi 

duduknya. Malu.”Eh Lara? Kok kamu gak bales sapaan Arka 

sih, kan kamu tadi disapa?” ujar Keira dengan senyuman 

menggodanya sembari mendekatkan wajahnya pada 

Lara.”Eh iya, Hai Arka” sapa Lara malu-malu. 

“Lucu ya kamu Lar,” ujar Arka sambil tertawa pelan. 

Wajah Lara dibuat merah padam oleh kalimat itu. Baru saja 

Lara ingin membalas,”Arka Ayo istirahat!” Arka sudah 

kembali dipanggil oleh teman-teman setimnya.”Iya bentar!” 

balasnya. Sebelum beranjak pergi, Arka kembali menatap 

kami”Ya sudah aku makan dulu, kalian juga jangan lupa 

makan. Nanti sakit.” Ujarnya tersenyum manis pada kami, 

walau matanya tetap fokus menatap Lara.  

“Jangan lupa makan. Nanti sakit.” Ujar Keira meniru 

perkataan Arka tadi setelah baru beberapa menit Arka 

meninggalkan mereka.”Apaan sih?” ujar Lara ketus. Walau 

begitu masih jelas terukir senyuman di wajahnya,”bilang 

apaan sih-apaan sih tapi senyam-senyum sendiri” goda Keira 
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 menyemggol bahu Lara. Jatuh sudah pertahanan Lara, dia 

sudah tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya itu. Keira 

tersenyum puas melihat sahabatnya saat ini. Akhirnya dia 

berhasil. 

*** 
"Kamu yakin Keira?" 

Keira tertawa kecil,”Kamu sudah menanyakan hal itu 

berkali-kali Lar" ujarnya lesu.”Yah tentu saja aku melakukan 

ini! Aku khawatir sama kamu Kei!" sahut Lara menaikan 

intonasi suaranya.”Kalo kamu kenapa-na..." belum habis 

kalimat Lara, Keira sudah lebih dulu menggenggam lengan 

sahabatnya itu.”Aku gak papa Lar, kamu percaya kan kalo 

aku itu kuat?" ujar Keira hangat. 

 Lara dibuat diam oleh satu pertanyaan itu. Bingung 

harus menjawab apa.”Kamu percaya sama aku kan Kei?" 

Keira mengulangi pertanyaannya. Lara hanya dapat 

mengangguk pelan, tidak berkata-kata.”Kalo begitu kamu 

harus percaya kalo aku akan baik baik saja, dan nantinya kita 

bisa melakukan banyak hal bersama lagi, bahkan hal konyol 

sekalipun," hibur Keira. Hati Lara terasa pedih, seharusnya 

saat ini dia yang menghibur sahabatnya itu. Bukan malah 

sebaliknya. Belum sempat Lara membalas Keira, Keira 

sudah lebih dulu berjalan menjauh.”Do'a kan aku ya Lara!" 

sahut Keira melambaikan tangannya dari kejauhan. 

*** 
"Kamu berbohong," lirih Lara. Di ruangan serba putih 

dengan berbagai macam alat kesehatan, Lara menatap 

sahabatnya. 

 "Kamu berbohong Kei..." air matanya sudah tidak 

dapat ia bendung lagi,”Kamu berbohong kalau kamu akan 

baik-baik saja" lanjutnya.”Ayo Kei! Cepat bangun! katanya 
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kita mau ngelakuin banyak hal bareng lagi!' isak Lara 

mengguncangkan tubuh Keira yang masih terbaring lemas di 

atas ranjang rumah sakit. Tapi apa gunanya? Keira masih 

tidak sadarkan diri, Lara hanya sedang putus asa melihat 

sahabatnya yang terbaring lemah itu. Tidak pernah dia lihat 

Keira selemah ini, serapuh ini.  

 "Ayolah, bangun Keira..." lirihnya, Lara perlahan 

mulai kehilangan harapannya.”Ayolah..." isakan gadis itu 

masih belum berhenti juga. Dan bersamaan dengan itu, 

Keira masih saja belum sadarkan diri. 

*** 
 "Permisi..." ujar Lara sopan, berjalan hati-hati 

melewati tumpukan-tumpukan tanah yang ditaburi bunga 

itu.”Assalamu'alaikum" salam Lara pada sebuah tumpukan 

tanah yang berada dibawah pohon rindang, bunga-bunga 

disekitarnya pun juga tertanam subur. Lara segera jongkok 

membersihkan sampah-sampah yang tergeletak di 

tumpukan tanah itu. Setelah itu, Lara berdiri menaburkan 

bunga-bunga mawar di atas tumpukan tanah itu, disiramnya 

pula batu nisan yang berada di atas tumpukan tanah itu.  

 Ditatapnya lamat-lamat batu nisan itu,”Gak aku 

sangka kamu pergi secepatnya ini ya Keira?" Lirihnya 

mengelus hangat batu nisan sahabatnya itu.”Padahal masih 

banyak yang harus kita lakuin bareng loh," tuturnya 

menahan air mata yang sudah membendung di 

matanya.”misalnya, keluar negeri bareng, lanjut kuliah 

bareng, bahkan kalo bisa nikah bareng juga," Lara tertawa 

sendiri dengan ide konyolnya itu.  

 Ditatapnya batu nisan sahabatnya itu, tersenyum 

gentir mengingat sekarang sudah tidak ada lagi gadis yang 

biasanya tertawa bersama dengan candaan 
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 konyolnya.”Kamu udah pergi terlalu jauh ya Kei, sampai-

sampai gak ada seorang pun yang bisa menggapai kamu lagi." 

lirih Lara,”tapi kamu tau? setiap orang disini kangennn 

banget loh sama kamu, terutama aku dan Keisha yang kamu 

tiggalin sendiri," Lara masih berusaha menampilkan 

senyuman terbaiknya. Lara akhirnya menghela napas 

pelan.”Kamu yang tenang ya disana, jangan coba-coba 

ngelakuin hal aneh loh. Nanti kamu malah di cap aneh sama 

orang-orang disana," tersenyum hangat ke arah bayangan 

yang dianggapnya Keira itu. 

 "Kamu memang hebat ya Kei. Kamu kuat, bisa 

bertahan di berbagai macam rintangan. Bahkan walaupun 

kamu nantinya akan berjalan sendirian di tengah gelapnya 

hutan," ujar Lara”Tapi sayang Kei, aku tidak sekuat kamu. 

Aku hanya gadis lemah yang butuh kamu di sisi aku 

sekarang. Aku bahkan tidak bisa lagi tertawa seperti biasanya 

tanpa kamu di sisi aku," lanjutnya”Aku ternyata selemah ini 

ya tanpa kamu?" lirihnya pelan menatap batu nisan 

sahabatnya itu. Mau sekeras apapun Lara berusaha menahan 

air mata nya agar tidak keluar. Saat ini, air matanya bahkan 

sudah keluar tanpa seizinnya. Kamu kuat kok Lar, 

terbayangkan oleh Lara bayangan sahabatnya yang 

menyemangatinya itu masih melekat erat di pikiran dan 

hatinya. Lara rindu berat dengan sahabatnya Keira, yang 

sekarang telah pergi jauh darinya.  

 Kamu mungkin sudah pergi jauh sekali, ke tempat yang 

tidak dapat aku gapai. Bahkan ada dinding besar yang sekarang 

berada diantara kita. Tapi kamu tau? Dinding sebesar apapun itu 

takkan dapat memisahkan kita. Karena, kenangan yang kita berdua 

buat bersama akan selalu aku genggam erat-erat. Sampai suatu saat 

kita bertemu lagi. Keira, sahabat terbaikku.  
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*** 
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ing Tong!” Terdengar suara bel pertanda 

waktu sekolah telah usai. Di siang hari yang 

panas itu,  

Kala berlari tergesa-gesa menuju parkiran mobil. 

“Ah! Gawat, aku lupa kalau sekarang ada les vocal 

bersama Mrs. Arla. Arghh kenapa jadwalnya mepet begini 

sih!” Ujar gadis kelahiran bandung itu kewalahan. Saat tiba 

di parkiran, Kala pun segera masuk ke mobilnya. 

“Selamat siang nona Kala.” Sapa pak Agung, sopir 

pribadi Kala. Orang tuanya cukup sibuk,  

jadi mereka memperkerjakan seorang sopir untuk 

mengantarnya kesekolah, tempat les, atau tempat manapun 

yang mau ia kunjungi. 

“Tidak ada waktu untuk berbasa-basi pak, tolong 

segera antarkan aku ke tempat les, jika tidak segera berangkat 

sepertinya aku akan terlambat memasuki kelas.” Pinta gadis 

SMP itu dengan nafas terengah-engah. Mendengar 

permintaan Kala, pak Agung pun segera menancapkan 

gasnya. 

“T 
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“Pakai sabuk pengamanmu nona.’ Ujar pak Agung 

sembari mengemudi. Berkat pak Agung, beruntung Kala 

tidak terlambat memasuki kelas vokalnya. 

“Selamat siang anak-anak, apa kalian sudah siap 

mengikuti kelas hari ini? Pasti siap ya!  

Tetapi, sebelum mulai Mrs. Arla ingin memperkenalkan 

teman baru kalian, Namanya Zoey. Semoga kalian bisa 

berteman dengan baik ya.” Kata Mrs. Arla, sembari 

memegang pundak Zoey. 

“Wah.. Dia sangat cantik.. Suaranya juga merdu sekali! 

Padahal baru hari pertama. Aku jadi ingin mengenalnya lebih 

dalam.” Batin Kala kagum. 

Saat kelas telah usai, Kala pun berininsiatif untuk 

menghampiri Zoey yang sedang menunggu jemputannya di 

halaman gedung lesnya”Hai Zoey! Salam kenal aku Kala, 

yang tadi di kelas duduk di depan mu, aku kagum saat 

mendengar nyanyian mu! apa kamu mau berteman 

denganku?” Sapanya ramah. 

“A-ah! Iya terimakasih Kala, salam kenal aku Zoey. 

Tentu saja aku mau berteman denganmu!” Jawab Zoey 

sedikit kikuk.  

“Wah! Syukurlah, semoga kita bisa berteman baik ya!” 

Mendengar pernyataan dari Zoey yang ingin berteman 

dengannya membuat Kala kegirangan. 

Sejak saat itu mereka pun sering menghabiskan waktu 

bersama, melalui hari bersama, berlatih vocal bersama, 

bermain bersama, juga belajar untuk kelulusan bersama. 

Tidak jarang mereka bertengkar kecil karena perbedaan 

pendapat, tetapi tentu saja setelah itu mereka kembali 

berbaikan. Dalam waktu yang cukup singkat mereka juga 
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 sudah memenangkan beberapa lomba menyanyi, tentu saja 

itu semua karena kerja keras mereka selama ini.  

Suatu hari di saat cakrawala sedang bersedih, Zoey 

mengundang Kala kerumahnya. Tidak biasanya seorang 

Kala yang suka mengurung diri di kamar, pergi 

meninggalkan kasurnya. Firasat Kala mengatakan bahwa ia 

harus segera pergi menemui sahabatnya itu. Setelah itu, Kala 

pun segera menuju rumah Zoey. Tentu saja ia meminta pak 

Agung untuk mengantarnya.  

Tidak perlu waktu terlalu lama untuk sampai kerumah 

Zoey. Saat Kala tiba, terlihat Zoey yang sudah siap 

menyambut kedatangan sahabatnya di depan pintu dengan 

senyumannya yang manis. Kala pun segera turun dari mobil 

dan berlari ke arah Zoey untuk memeluknya. Zoey pun 

membalas pelukan Kala dengan hangat.  

“Selamat datang tuan putri Kala.” Canda Zoey. 

“Hehe, hai prajurit kesayanganku, Zoey yang sangat 

ditakuti.” Kala membalas candaan Zoey sembari 

meledeknya. 

“Oke cukup, sekarang hentikan candaan ini dan ayo 

masuk!” 

“Seperti biasa ya Zoey, sepi.”  

“Haha, iya Kala. Kau tahu sendiri, Pakde dan Bude 

cukup sibuk, dan Kak Abian kuliah di Turki. Dirumah 

sebesar ini hanya ada aku dan beberapa ART ku.” Nada 

bicara Zoey sedikit sedih. 

“Umm.. Omong-omong ada apa kamu memanggilku 

kesini?” Tanya Kala mengganti topik. 

Raut wajah Zoey yang sedih itu di selimuti dengan 

senyuman kecil yang menyayat hati.  

“Sebenarnya.. Kamu sudah lama penasaran mengapa aku 
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tinggal dengan Paman dan Bibi kan. Kurasa ini waktu yang 

tepat untuk menceritakannya padamu, rasanya tidak baik jika 

aku tidak segera memberitahukan mu yang sebenarnya.” 

“Apapun itu, aku selalu siap mendengar kisahmu 

Zoey.” 

Drasss. Terdengar suara rintikan air mata sang 

cakrawala yang membuat suasana semakin menyesakkan. Di 

iringi derasnya air yang terjatuh ke tanah, Zoey pun memulai 

ceritanya. 

“Dari mana memulainya ya. Saat itu aku sepertinya 

aku berumur 6 tahun. Ayahku adalah  

seorang CEO dari perusahaan besar di suatu daerah. Ibu ku 

seorang Arsitek, Ayahku orang yang keras, aku dan kakak ku 

selalu dituntut untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Jika 

aku mendapat nilai B saja aku akan langsung mendapatkan 

hukuman. Hidup rasanya seperti di neraka, belum lagi 

teman-teman yang selalu membully ku disekolah, aku tidak 

memiliki teman satu pun, aku merasa sangat terpuruk, 

kesendirian selalu menyelimutiku. Kakak ku adalah satu-

satunya orang yang membuatku bisa bertahan. Ibuku? Ibuku 

orang yang baik, tetapi ibu tidak bisa melawan apapun 

keputusan ayah. 

Terkadang ayahku juga melampiaskan amarahnya 

kepada ibuku. Mimpi? Aku memiliki mimpi untuk menjadi 

penyanyi. Ibu senang mendengarkan aku menyanyi sembari 

menari, seperti menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. 

Tetapi tidak dengan ayah, “Wanita harus tampil elegan, jangan 

bertingkah kekanak-kanakan.” Katanya. Mimpiku ditentang 

oleh ayah, selama itu aku hidup menjadi bonekanya, aku 

tidak boleh menunjukkan perasaanku yang sesungguhnya.  
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 Tetapi, selang beberapa tahun tiba-tiba saja hak asuh 

ku diambil oleh pakde ku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, 

tapi aku bersyukur karena pakde adalah orang yang baik. 

Beliau tidak menuntut ku untuk menguasai segala hal, 

melainkan aku di bimbing serta di fasilitasi untuk menggapai 

mimpiku.  

Pakde dan bude memperlakukan kami seperti anaknya 

sendiri. Aku tidak tahu sekarang ayah dan ibu ada dimana, 

mereka pergi dan memutuskan hubungan dengan kami, 

tidak lama setelah hak asuh ku diambil pakde. Saat aku 

menjadi penyanyi nanti, aku ingin menjadi sangat terkenal 

agar ayah tahu bahwa aku bisa bersinar dengan cara ku 

sendiri. Aku akan berusaha lebih keras lagi agar aku bisa 

membuktikan pada seluruh dunia bahwa aku bisa. Kau juga 

Kala, semangat untuk menggapai mimpimu. Dan apapun 

yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti, percayalah 

bahwa aku akan selalu ada disisi mu. Nah, mungkin itu saja 

ceritaku, menyedihkan ya Kala?” Zoey menyudahi ceritanya. 

Raut wajahnya terlihat sedikit lega setelah menceritakan 

kisahnya kepada sahabatnya itu. 

Kala terdiam sejenak.”Zoey, pasti sulit ya selama ini 

kau menanggung semuanya sendirian. Tidak apa-apa, kamu 

sudah melakukan yang terbaik, terimakasih sudah bertahan 

sampai di titik ini.  

Aku tidak menyangka kau telah melewati semua 

kejadian yang memilukan itu dengan tegar.  

Aku sangat yakin kau bisa menjadi penyanyi yang terkenal! 

Kau pasti bisa. Dan tentu saja aku juga akan berusaha lebih 

keras lagi untuk menggapai mimpiku.” Kala mendekap Zoey 

kedalam pelukannya. 
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Dua sejoli itu pun melewati hari dengan semangat 

yang lebih membara dari yang biasanya, tentu saja demi 

menggapai mimpi mereka, mereka harus lebih bersemangat.  

Tidak terasa waktu sangat cepat berlalu, kini Kala dan 

Zoey sudah memasuki Sekolah Menengah Atas dan sedang 

melaksanakan OSPEK. Sekolah mereka mempunyai klub 

musik yang dikenal berprestasi, tidak sedikit alumni sana 

yang sekarang menjadi penyanyi. Tidak hanya dari klub 

musik sekolah ini juga dikenal menghasilkan siswa/i yang 

berprestasi dari bidang manapun itu. Karena itulah mengapa 

mereka memilih untuk melanjutkan pendidikannya disana. 

Walau impian mereka adalah untuk menjadi penyanyi, tetapi 

tentu saja pendidikan akademi juga penting.  

“Alhamdulillah ya, kita bisa diterima disekolah ini. 

Sudah bisa bersekolah di sini aku pasti akan lebih semangat 

lagi untuk belajar banyak hal!” Kala bersemangat. 

“Iya Kal, ga nyangka banget bisa di terima di sini!” 

Balas Zoey. 

“Kamu udah daftar klub musik Zo?” 

“Belum nih, daftar yuk! Eh tapi kita harus daftar 

dimana ya?” 

“Wahh, hai, maaf aku tadi sedikit mendengar 

pembicaraan kalian, rupanya kalian mau mendaftar klub 

musik ya? Kebetulan aku ketua tim klub musik! Mulai besok 

kalian bisa langsung ke ruang klub untuk mendaftar. Ku 

tunggu ya besok, aku pergi dulu! Selamat menikmati waktu 

istirahat kalian!” Suara yang lembut dan berkharisma itu tiba-

tiba memotong pembicaraan mereka, rupanya itu Kak 

Edelyn. Ketua klub musik. Tidak mungkin tidak ada yang 

mengenal Kak Edelyn, siswa berprestasi dengan parasnya 
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 yang menawan serta senyumannya yang semanis madu itu 

membuat siapapun yang melihatnya akan langsung terpana.  

“Eh, terimakasih kak infonya!” Sorak mereka berdua. 

Esoknya sepulang sekolah, mereka segera bergegas 

menuju ruang klub musik untuk menyerahkan formulir 

pendaftaran. Kini mereka telah resmi menjadi salah satu 

anggota klub musik.  

“Assalamualaikum Wr.wb. selamat siang semuanya. 

Tanpa berbasa-basi, saya ucapkan selamat datang kepada 

anggota baru klub musik SMAN Baswara, sebelumnya saya 

ingin mengumumkan bahwa mulai tahun ini, para anggota 

klub tidak akan berkompetisi antara satu sama lain seperti 

pada tahun-tahun sebelumnya, perubahan ini ada untuk 

menghindari adanya perpecahan dalam klub, semua anggota 

sama derajatnya, jadi saya harap tidak ada lagi kasus 

pembullyan di dalam klub ini. Saya harap juga untuk semuanya 

untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh kegiatan 

klub, jika kalian merasa sudah tidak bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti segala kegiatan yang ada, maka silahkan 

tinggalkan kartu tanda anggota klub kalian di atas meja saya, 

dengan begitu saya akan menganggap bahwa kalian telah 

mengundurkan diri. Semangat untuk semuanya, sekali lagi 

selamat bergabung dalam klub musik. Sekian sambutan kecil 

dari saya, wassalamualaikum wr.wb.” Kak edelyn saat 

menyambut anggota baru dengan formal. 

Hari-hari berjalan seperti biasa, namun hari itu sehabis 

kenaikan kelas, sekolah kami akan mengikut-sertakan 

beberapa siswa untuk melakukan beberapa lomba tingkat 

nasional. Tentu saja klub musik pastinya akan mengirimkan 

beberapa anggota terbaik yang akan diikut-sertakan, 

biasanya ketua klub akan menyampaikan rekomendasi 
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anggota yang akan diikut sertakan kepada OSIS, lalu akan 

dirundingkan dengan para guru-guru serta kepala sekolah. 

Begitu hasil musyawarah telah ditentukan, maka setiap siswa 

yang di utus harus siap mewakili sekolah. Dan kami, adalah 

salah satu siswa yang akan menjadi perwakilan tersebut.  

“Zoey, kamu bakal ikut lomba ini kan? Ini kesempatan 

yang bagus banget buat kita! Banyak agensi-agensi yang 

biasanya merekrut artis mereka dari lomba-lomba kayak gini 

loh!”  

“Tentu pastinya kesempatan ini ga akan aku sia-siain 

Kal, yuk bisa yuk! Menang, pokoknya salah satu dari kita 

harus menang, tapi lebih bagus lagi kalau kita berdua bisa 

sama-sama menang!” 

“Ayo lakukan yang terbaik!” 

Para siswa yang akan mengikuti lomba pastinya akan 

melakukan latihan bersama guru pendampingnya atau kakak 

pelatihnya dengan lebih sering, masih ada waktu setengah 

bulan lagi untuk berlatih. Dan akhirnya waktu itupun datang.  

“Kala, Zoey, dan yang lainnya. Ingat apa yang sering 

kakak bilang, rileks dan atur pernafasan serta vokal kalian, 

menyanyi itu sama saja seperti kalian sedang bercerita, kalian 

harus tahu apa makna dari setiap lagu yang kalian nyanyikan, 

maka dengan begitu kalian lebih bisa menikmati lagunya. 

Ingat yang terpenting adalah, jangan tegang, jika kalian 

belum bisa menang pun tak apa, jangan terlalu bersedih dan 

menyalahkan diri sendiri, namun kakak harap semoga 

setidaknya salah satu dari kalian bisa menang. Oke? 

Semangat! Wish you luck!” 

“Siap kak! Terimakasih!” Balas kami. Kak Edelyn 

memang yang terbaik. 
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 Kami pun tampil sesuai dengan nomor urut masing-

masing. Dan akhirnya, tiba juga pengumuman siapa saja 

yang akan memasuki final. Para peserta pasti sangat 

berdebar-debar, sedari tadi aku terus menerus berdoa 

kepada Allah SWT untuk memudahkanku serta sahabatku 

untuk menjadi juara.  

“Baik, saya akan segera mengumumkan siapa saja 

peserta yang akan masuk ke babak final. Dari nomor urut 

paling terakhir..” Satu persatu nomor disebut, dan kini 

adalah nomor ketiga. Jantung Kala semakin berdebar. 

“Peserta ketiga yang yang memasuki babak final 

adalah, ananda Kala Achandra. Silahkan dipersiapkan 

kembali untuk penampilannya di final.”  

“Kalaa, selamat bisa masuk final! Kayaknya aku kalah 

deh haha..”  

“Ini belum apa-apa, penentuan yang sebenarnya 

adalah di final nanti, kamu pasti akan disebut Zoey, aku 

yakin, percayalah.” 

“Hehe, kalau aku menangis karena tidak masuk final 

tolong hibur aku ya.” 

“Itu tidak akan terjadi.” Kala sangat yakin Zoey akan 

memasuki final. Kala menggenggam erat tangan Zoey yang 

sedari tadi gemetar.  

“Dan peserta pertama, yang akan memasuki final 

adalah… selamat kepada ananda Zoey Loan! Silahkan 

dipersiapkan lagi untuk final tesnya besok. Bagi yang 

namanya tidak disebutkan mohon untuk tidak berkecil hati, 

masuk ke final atau tidak, tidak akan mempengaruhi nilai 

kalian, kalian semua sudah bagus, namun hanya perlu dilatih 

lagi. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan maupun 

kesalahan, wassalamualaikum wr.wb.” 
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Esoknya saat kami sedang bersiap-siap untuk tampil, 

Zoey mendapat kabar bahwa budenya kecelakaan mobil saat 

hendak menuju kesini dan sedang dilarikan kerumah sakit. 

Sontak Zoey pun bangun dari duduknya dan segera berlari 

menuju pintu keluar, Kala mengejar Zoey, yang sudah 

semakin menjauh. Bruk! Zoey terjatuh, kakinya lemas, ia 

menutupi mukanya dengan tangannya sendiri, Kala dapat 

mendengar suara isakan tangisnya.  

“Kala.. aku harus bagaimana sekarang? Aku ingin 

pergi kerumah sakit, namun bagaimana dengan lombanya... 

aku sudah bersusah payah hinga bisa sampai ke titik ini, tapi 

bude..” 

“Tenang saja, biar aku yang urus semuanya, kamu bisa 

ke rumah sakit sendiri kan Zoey?” Tanya Kala. Zoey 

mengangguk menjawab pertanyaan Kala. 

“Percayakan padaku Zoey.” 

Zoey pun segera menuju rumah sakit diantar sopir 

Kala. Sementara Kala, melakukan hal yang ia bisa untuk 

membantu Zoey. Apa kalian tahu bahwa Kala mempunyai 

akun anonim yang cukup terkenal di social media untuk 

bernyanyi dan menghibur banyak orang tanpa diketahui 

identitasnya? Namun kali ini, ia akan membongkar 

identitasnya sendiri sebagai salah satu siswi SMAN Baswara. 

Kala memposting video Zoey yang sedang mencover salah 

satu lagu yang sedang popular di kalangan anak muda 

sekarang, dengan caption”Haloo! Apakabar semuanya? 

Minta doanya ya, bude dari sahabatku satu ini baru saja 

terkena musibah kecelakaan mobil, saat akan menuju tempat 

perlombaan, sekarang Zoey sedang menuju rumah sakit, 

tolong dukung dia juga ya! Dia sudah bekerja keras selama 

ini. Terima kasih semuanya!” 



174 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 “Semoga dengan aku memperkenalkannya di social 

media akan membutnya lebih dikenal banyak orang, 

sepertinya membuka identitasku tidak begitu buruk.” 

Gumam Kala. 

Saat nama Zoey dipanggil, kala memasuki ruangan 

untuk memberi tahu juri bahwa Zoey sedang tertimpa 

musibah, dan Kala pun menujukkan video saat zoey sedang 

berlatih untuk menyanyikan lagu yang akan ia nyanyikan di 

final, dan video-video covernya. Juri pun mengatakan bahwa 

mereka akan mempertimbangkan Zoey. Kala hanya bisa 

pasrah pada penentuan juri nanti, namuun setidaknya Kala 

sudah melakukan yang terbaik sebisanya. Sehabis itu Kala 

menunjukkan penampilan terbaiknya pada juri pada siang 

hari itu. Ia keluar ruangan dan segera mengecek ponselnya, 

begitu banyak notifikasi yang masuk,”ada apa ini? Apa 

karena video yang ku unggah tadi?” Tanya kala dalam hati. 

Tiba-tiba saja ada telepon masuk dari Zoey, Kala pun segera 

mengangkatnya. 

“Kala! Terimakasih banyak, kamu sampai berani 

menunjukkan video-videoku pada juri begitu, terimakasih 

banyak, oh ya! semua orang sedang membicarakanmu 

sekarang, reaksi mereka sangat positif kal! Kamu juga harus 

melihat respon netizen!” 

“Hah? Sebentar, zoey, tunggu dulu bagaimana kau 

bisa tahu?” Tanya kala bingung. 

“Tentu saja aku tahu, mereka kan menayangkan 

semuanya secara live. Tunggu! jangan bilang kamu tidak 

tahu?!” 

“Aku.. benar-benar tidak tahu..” 

“Tunggu! Dan lagi bagaimana keadaan tante?” Tanya 

kala. 
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“Bude sedang operasi Kal, tangannya patah karena 

terkena benturan keras. Tapi tidak apa-apa, kata dokter 

jangan terlalu khawatir, patah tulang tidak akan sampai 

merengut nyawanya.” 

“Syukurlah.. ah Zoey, sebentar ya kak Edelyn 

menelponku.” 

“Iya kala, dahh.” Zoey mematikan telponnya, Kala 

pun segera mengangkat telpon dari kak Edelyn. 

“Kala! Kakak sudah lihat semuanya, postingan di akun 

social mediamu serta live saat kau masuk ruangan. Mimpi kalian 

sudah ada didepan mata, reaksi netizen sangat bagus kal, 

Bagaimana kalau kalian berdua mulai dari mengunggah 

video di YouTube atau mengunggah keseharian kalian di 

Instagram? Kau juga boleh kok membongkar identitasmu, 

tidak apa-apa, justru dengan begitu orang-orang bisa lebih 

mudah mengenalmu,” 

“Iya kak, aku juga sudah kepikiran begitu.” 

“Kalau begitu mau tunggu apa lagi? Semangat kala! 

Kalian pasti bisa! Sudah dulu ya.”  

Selang tiga hari, pengumuman pemenang lomba telah 

diumumkan, kami sedang mengadakan perayaan atas 

kemenangan Zoey dan Kala. Kerja keras mereka selama ini 

terbayarkan, kini Kala dan Zoey membuka chanel YouTube 

nya masing-masing, tidak hanya di satu platform, mereka juga 

membuka akun di berbagai social media. Kisah mereka belum 

selesai sampai disini, Kala dan Zoey baru saja akan memulai 

karir mereka. Banyak permasalahan yang akan mereka lewati 

kedepannya.  

“Zoey, kedepannya pun, masalah hidup ini selalu 

berdatangan, selama itu mari kita bersama-sama 

menghadapinya bersama-sama!” 
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 “Tentu, aku akan selalu berada disampingmu Kala.”  
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una menunjukkan puppy eyesnya pada 

Masha,”Sha,boleh,ya? Aku mohon...Aku juga mau 

ikut.” mata Auna berbinar penuh harap. 

Masha meghela nafasnya panjang. Ia memalingkan 

wajahnya. Hatinya menggerutu kesal. Seharusnya kemarin ia 

tak memberitahukan Auna.” Aku cuma takut kamu 

kecapean Na.” alibi Masha kesekian kali. 

Auna mendengus kesal. Matanya redup.”Tapi aku juga 

mau ikut liat Sunset bareng kamu diatas Gunung. Aku yakin 

kok, kalau ada kamu aku bakal jadi kuat, ya, Sha..” mohon 

Auna lirih. 

Masha sepertinya kehabisan alasan untuk menolak. 

Dengan berat hati Masha mengangguk.”Yaudah kamu boleh 

ikut. Tapi dengan satu syarat, Kamu harus bisa jaga 

kesehatan kamu. Jangan sampe kamu nanti sakit disana, 

Oke? Aku gak mau lihat kamu sakit” jelas Masha sedikit 

berbohong. 

A 
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 Sontak Auna membulatkan matanya senang.”Beneran 

Sha? Aaaa... makasih, Masha” Auna menghambur memeluk 

Masha erat. 

Masha hanya tersenyum tipis. 

“Tid..Tid” suara klakson mobil menyapa telinga 

mereka. Auna melepas pelukannya,” Eh itu mobil 

jemputanku udah dateng. Aku duluan, ya?” pamit Auna. 

Masha mengangguk. Mobil Auna sudah hilang dari 

pandangannya. 

Sepeninggal Auna, Masha menghembuskan nafasnya 

kesal. Ia menyesal sekali telah menceritakan rencananya 

kepada Auna tentang perjalanannya untuk mendaki Gunung 

Bromo. 

“kenapa juga sih, Auna tiba-tiba mau ikut? Ngeselin 

deh!” gerutu Masha. 

Auna dan Masha sudah lama berteman. Bahkan 

mereka tlah bersahabat 5 tahun lamanya. Tak ada suatu 

kesedihan yang mereka temui ketika mereka bersama. 

Namun, ada satu hal yang tidak Masha sukai dari diri Auna, 

yaitu kelemahannya. Auna mudah sekali merasakan lelah jika 

bekerja terlalu lama. Berbeda dengan Masha yang memang 

bisa dibilang jauh lebih kuat darinya. Tetapi, Masha tak 

pernah mengutarakan hal itu pada Auna. 

Ketika Masha diajak mendaki gunung oleh temannya, 

Rara. Masha begitu semangat menanggapinnya. Ia 

membicarakan hal ini kepada Auna untuk sekedar pamit, 

Tetapi Masha tak pernah berfikir Auna akan berniat ikut. 

Maka ketika Auna merajuk meminta ikut, Masha tak bisa 

berbuat apa-apa lagi. 

“MASHASARA ARGIANA LIDZI !” Tiba-tiba 

suara lantang mengejutkannya.”Ya Allah...Kamu dari tadi 
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mama panggil gak nyaut-nyaut! Klakson dari tadi udah 

bunyi! Ayo cepet Masha! Nanti keburu ujan! Kamu mau 

nginep disini?” Mama Masha melotot menyuruh anaknya 

masuk mobil. Masha yang masih terkejut bergegas masuk 

sebelum Mama nya berubah menjadi Rapper lagi. 

Di sisi lain, Auna begitu senang. Ini adalah 

pengalaman pertamanya mendaki Gunung. Namun, yang 

lebih membuat Auna bahagia adalah dia akan pergi bersama 

sahabat baiknya, Masha. Seminggu yang lalu, Auna dengan 

semangat mengngebu ngebu meminta izin dari Bunda dan 

Papanya. Mereka mengizinkan Auna untuk pergi. Meskipun 

sebenarnya mereka khawatir akan keadaan Auna yang 

mudah lelah. Maka Bunda akan selalu memberikan vitamin 

pada Auna. Bunda juga tidak lupa menyiapkan segala 

perbekalan yang akan Auna bawa. 

“Bunda...Papa...Auna udah siap!!” teriak Auna 

berjalan menuruni anak tangga. 

Bunda dan Papa menoleh. Mereka melihat Auna 

dengan ransel besar di punggungnya. Mereka sangat bahagia 

melihat anak kesayangannya itu berantusias dengan ajakan 

sahabatnya itu. Dengan wajah berseri-seri, Auna 

menghampiri keduanya. 

“Auna berangkat ya, Pa, Bun,” pamit Auna menyalami 

keduanya. 

“Iya, Jaga diri baik-baik disana” pesan Papa. 

“Hati-hati dijalan ya, Na” Bunda tersenyum. Dibalik 

itu semua hati sang Bunda merasa begitu khawatir akan 

melepas anak kesayangannya. Walaupun ia tahu anaknya 

bukanlah anak Paud lagi yang masih ia tuntun kemanapun ia 

pergi. 
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 “Pasti, Bun. Kan anaknya Bunda kuat.” Kata Auna 

sembari mengangkat kedua tangannya, membuktikan pada 

Bundanya bahwa dia bisa.”Assalamualaikum, Pa, Bun.. 

Dah...” Auna mengendarai mobilnya menuju rumah Masha. 

Sesampainya di rumah Masha, di sana Sudah ada Rara. 

Dia adalah pemilik ide dalam acara kali ini. 

“Hei, Na, udah siap?” tanya Rara. 

Auna mengangguk riang.”Pasti, dong. Yaudah, tunggu 

apa lagi? Ayo kita Lest Go!” ucap Auna semangat. 

Masha hanya tersenyum tipis. Entahlah, hatinya 

merasa tak nyaman dengan kehadiran Auna. Tetapi Masha 

mencoba untuk bersikap seperti biasa dan menerima 

kehadirannya. 

Diperjalanan, Auna begitu menikmati pemandangan 

yang dia lalui. Beruntung nya Masha-lah yang menyetir 

mobilnya, Auna jadi lebih leluasa menatap jalanan. 

Auna melirik Masha disampingnya. Sementara Rara 

duduk dibelakang sambil memainkan ponselnya. Auna 

merasa ada yang berbeda dengan Masha hari ini. Masha 

terlihat tidak riang seperti biasanya. Apa karena dirinya ikut? 

Auna menggelengkan kepalanya. Berusaha menyingkirkan 

fikiran negatif itu. 

“Eh, udah sampe, Sha?” tanya Auna begitu Masha 

menghentikan mobilnya. 

“Iya, Na. Ayo turun”. Rara yang menjawab. Sementara 

Masha sudah lebih dulu turun tanpa mengucap satu patah 

katapun. 

Auna turun dari mobil. Mata Auna menelisik 

pemandangan indah yang tersaji didepannya. Bibirnya 

melukis lengkungan yang indah. 



181 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

“Subhanallah Ma Khalaqaka ,Hadzabatillah 

Subhanaka Faqina, Adzabannar” Mata Auna terpejam 

melipatkan doa.”Subhanallah indah banget!”. 

Rara tersenyum melihat Auna.”Pastilah, Na. Aku juga 

kan gak sembarangan pilih tempat. Cocok banget buat liat 

Sunset sekarang.” ujar Rara. 

“Tunggu apa lagi? Ayo kita naik ke puncak Gunung!” 

pekik Masha antusias. 

Auna Refleks menoleh ke arah Masha. Dirinya ikut 

tersenyum melihat Masha bahagia. Mata Masha berbinar 

menatap gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. 

Inilah salah satu cita-citanya yang tinggi, menapakkan kaki di 

puncak gunung Bromo. 

Mereka bertiga mulai meniti jalan menuju puncak 

gunung. Masing-masing membawa ransel berisi perbekalan 

di punggungnya, Tentu itu membuat Auna lebih Kesulitan. 

Tetapi, Auna mencoba menguatkan dirinya. Karena dia tidak 

ingin merepotkan kedua temannya. Apalagi Masha. Auna 

sudah cukup membuat Masha repot selama ini. Ia tidak ingin 

menambah beban Masha di momen yang indah ini. 

Mula-mulanya, Auna begitu semangat memulai 

petualangan ini. Dia begitu antusias ketika melihat hal-hal 

yang baru dilihatnya. Tidak jarang Auna merasa kesulitan 

berjalan. Itu membuat Masha ataupun Rara mengulurkan 

tangannya untuk membantu. Namun, baru satu seperempat 

perjalanan, Auna sudah meminta berhenti sejenak. 

“Sha, Ra...Istirahat dulu bentar, yuk!” Ajak Auna 

dengan nafas tersengal. Detak jantungnya bergerak sangat 

cepat. Matanya berkunang-kunang. 

“Tapi kan ini baru seperempat perjalanan, Na.” Masha 

tidak setuju. 
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 Rara yang melihat keadaan Auna segera menghampiri 

Auna.”Iya, Sha. Istirahat aja bentar dulu. Kasian tuh, Auna 

kayaknya cape banget” ujar Rara sambil mengajak Auna 

duduk.”Kamu bawa obat gak, Na?” Tanya Rara khawatir. 

Auna mengangguk. Kemudian Auna mengeluarkan 

obat dari ranselnya. Rara hendak membantu Auna 

membukakan obatnya. Namun Auna dengan segera 

menolak. 

“Eh, Gak usah, Ra. Sini biar aku aja.” Auna segera 

merebut obat ditangan Rara. Kemudian dengan segera 

meminumnya dan memasukan cangkang obatnya ke dalam 

ransel. 

Rara menyerngitkan dahinya.”Emangnya itu obat apa, 

Na?” Tanya Rara. 

Auna sedikit terkejut mendengar pertanyaan Rara. 

Auna mengerjapkan matanya berkali-kali, mencoba mencari 

jawaban yang tepat. 

“Emm... Bukan obat apa-apa kok. Cuma obat pusing 

biasa.” Auna mencoba beralibi. Bibir pucatnya tersenyum 

tipis. 

Rara hanya mengangguk, Jawaban Auna tidak 

membuatnya curiga sama sekali. Rara kemudian menyuruh 

Auna makan. Mereka beristirahat selama 15 menit, hingga 

membuat Masha duduk tanpa bicara apa-apa. 

Auna bangkit,”Istirahatnya udah selesai. Ayo kita 

lanjut lagi.” Kata Auna. Rara ikut bangkit. 

Masha yang masih duduk menoleh.” Kamu udah gak 

cape lagi, Na?” tanya Masha lebih baik. 

Auna mengangguk. Masha tersenyum senang. Mereka 

melanjutkan perjalanan dengan semangat. Masha yang 

tengah sibuk dengan kamerannya, Rara sibuk dengan 
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petanya, Auna tepat berdiri di belakang Rara dan Masha, 

sedangkan Rara masih sibuk dengan petanya, Tak lama dari 

itu, kini matanya tampak begitu antusias.”Sha, Na, liat nih, 

Kita udah mau sampai.” ucap Rara riang, dibalas senyuman 

tipis dari Auna.”Yuk ah! Kuat gak, Na? tanya Masha, 

Matanya mentap Auna dengan tatapan melecehkan. 

Sontak Auna langsung mengambil langkah seribu di 

depan Rara dan Masha. Ia tak boleh kelihatan cape di depan 

Rara dan Masha.”Kuat lah, kan sebentar lagi juga udah mau 

sampai.” ucap Auna meyakinkan Rara dan Masha. 

Sepanjang jalan Auna merasakan sesak di dadanya, 

tapi Auna tidak mengatakan sepatah kata apapun pada Rara 

ataupun Masha. Tapi kini ia malah merasakan denyutan yang 

begitu kencang di dada dan kepalanya. Auna berniat untuk 

memperlambat jalannya agar tidak terlalu cape dan berusaha 

untuk menormalkan nafasnya. Melihat jalan Auna yang 

semakin lambat Rara berusaha menghampiri Auna. 

“Na, kamu jangan terlalu cape inget kondisi kamu!” 

Rara berusaha meneriaki Auna, dan mereka memutuskan 

untuk beristirahat sejenak. 

“Tuh kan, susah banget di bilang sih!” omel Rara. Rara 

mengeluarkan minyak angin yang di akuinya merupakan 

barang penting yang wajib ada di ranselnya. 

“Ih bau Ra.” Auna menjauhkan tubuhnya dari Rara 

yang mulai memijat leher dan kaki Auna. 

“Auna, kamu baik-baik aja kan?” Auna hanya 

mengangguk pelan ke arah Rara. 

Masha yang sedari tadi memperhatikan Auna, Ia 

gemas sekali dengan tingkah Auna. Tangannya sudah 

mengepal. Rahangnya mengeras. Wajahnya memerah. 

Dengan lantang Masha berkata kepada Auna.”Denger, ya, 
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 Na! Aku gak mau lagi nungguin kamu, Aku gak mau cuma 

gara-gara kamu perjalanan kita jadi gak berarti. Kamu tau 

kan tujuan aku kesini itu mau apa? Ini momen terindah yang 

pernah aku inginkan dalam hidupku, Na. Dan aku gak bisa 

menundanya lagi!”. Wajah Masha merah padam.”Silakan 

kalo kamu mau istirahat dulu. Tapi aku akan tetap 

melanjutkan perjalanan. Dan untuk kamu, Rara gak usah lagi 

bujuk aku! Karena aku gak akan pernah mau lagi! Kalo kamu 

mau temenin Auna, Silahkan. Aku akan pergi sendiri. 

Mungkin itu akan lebih menyenangkan”. Ucap Masha 

terengah-engah menahan emosi, lalu matanya menusuk 

mata Auna dengan tajam.”Satu lagi, Na! Mulai hari ini, kita 

gak usah lagi berteman karena aku, gak bisa berteman sama 

orang lemah kayak kamu!”. Tandas Masha dengan kejamnya. 

Kemudian Masha berbalik dan segera melangkah 

melanjutkan perjalanan. 

“Masha!! Kam..” Rara yang hendak memaki Masha 

terpotong oleh Auna. 

“Udahlah, Ra. Aku gak masalah. Ini memang aku yang 

salah. Aku harusnya gak ikut. Aku pasti bakal ngerepotin 

kalian. Aku udah rusak momen berharga kalian. Maafin aku, 

Ra.” ucap Auna dengan mata yang menatap kosong 

kedepan. Ada air mata yang terbendung di kedua kelopak 

matanya. Meski Auna lemah, tapi Auna jarang sekali 

menangis. Kejadian ini mungkin adalah momen 

menyedihkan bagi Auna. 

Rara yang menatap Auna merasa iba. Dengan segenap 

hatinya, Rara memeluk bahu Auna. Rara lebih dulu 

menangis terisak. Rara tahu pasti hati Auna begitu 

hancur.”yang sabar, ya, Na. Kamu tenang aja. Aku bakal jadi 

temen kamu sekarang. Aku yang akan nemenin kamu. 
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Jangan sedih Na. Masih ada aku dan Allah yang Bersama 

kamu saat ini. La Tahzan, Na, Innallaha Ma’ana. ujar Rara 

terisak. 

Auna tak bisa menahan sedihnya lagi. Air matanya 

bergulir berjatuhan.”Makasih, Ra. Aku gak bisa lagi 

ngebayangin kalo gak ada kamu. Aku tahu semua ini salahku. 

Sekali lagi, Makasih Rara,” isak Auna. Tangannya membalas 

pelukan Rara. Rara mampu membuat hatinnya lebih tenang. 

Rara melepas pelukannya. Matanya basah oleh air 

mata.”Kita istirahat dulu sebentar. Kalo kamu masih kuat, 

kita akan lanjutin perjalanan. Kamu masih mau ke puncak 

gunung, kan?” Rara masih berusaha tersenyum. 

Auna tersenyum samar,”Emang nya kamu masih mau 

nungguin aku, Ra?” tanya Auna. 

Rara mengangguk manatp.”Iya, Na, Pasti!”. 

Menumbuh kan semangat yang hampir luruh di hatinya 

Setelah 15 menit beristirahat, Auna dan Rara 

melanjutkan perjalanan. Senja sudah menyambut mereka 

sejak 5 menit lalu, mungkin 10 menit lagi Sunset segera tiba. 

Namun, butuh waktu 20 menit lagi Rara dan Auna sampai 

di puncak gunung. 

“Maaf ya, Ra. Gara-gara aku kamu gak bisa liat Sunset 

dari atas sana,” ujar Auna merasa bersalah. Auna tahu sekali 

Rara ingin melihat Sunset. 

Rara tersenyum,”Gak apa-apa, Na. Toh, aku pernah 

kok liat sunset dari atas gunung. tenang aja, ini bukan yang 

pertama kali,” balas Rara. 

Auna refleks membulatkan matanya,”Beneran, Ra? 

Wah kapan? Tanya Auna antusias. Kesedihannya perlahan 

menghilang. 
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 “Iya, Na. Waktu aku umur 10 tahun kalo gak salah, 

sama Mama Papa.” Terang Rara. 

“Oh ya? Kayaknya seru banget, ya,” tanggap Auna 

Rara mengangguk. Mereka terus mengobrol sambil 

berjalan santai. 

Hingga tak terasa mereka berdua sudah sampai di 

puncak gunung, Namun, apa yang di ragukan Auna tadi 

memanglah benar, Sunset itu tlah tiada, kini hanya tinggal 

awan hitam yang bertebaran sejauh mata memandang. 

Namun, angin di atas sana membuat Auna kembali bangkit 

dan merasa nyaman, jarang sekali mereka menghirup udara 

di alam luar, karena sesaknya transportasi umum di kota nya. 

Tanpa menunggu lama Auna teringin berfoto bersama 

dengan Rara. Ia akan terus mengenang momen ini. Dengan 

penuh semangat Auna mengambil beberapa foto. Hangat. 

Mata Auna terus terpejam berada dalam dekapan Rara. 

Rara yang tengah berada di puncak, matanya terus 

berkutik mengelilingi indahnya suasana di tempat itu. Rara 

menjauhkan tubuh Auna di dekapannya. Rara kaget ia 

tengah melihat seseorang berada di sebuah tenda.”Siapa dia? 

Mungkinkah dia Masha?” batin Rara. 

“Ada apa Ra?” tanya Auna bingung 

“Itu, Na, tadi aku liat ada Masha di tenda sana, 

mungkin Masha juga masih ada di sini, kita liat aja yu!”. Ajak 

Rara. Auna mengangguk menuruti kata Rara. 

“Hai, Sha!” sapa Auna dan Rara kompak 

Masha menoleh memalingkan wajahnya pada Auna 

dan Rara.”Kalian baru sampai?” tanya Masha malas,”Mm, 

tapi sayang nya Sunset nya udah turun dari tadi” tutur Masha 

meledek. 
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Auna tersenyum tipis,”Iya nih sha, kamu udah lama di 

sini?” tanya Auna menyembunyikan rasa lelahnya didepan 

sahabat terbaiknya. 

Tanpa menghiraukan apa yang dikatan oleh Auna, 

Masha kembali masuk ke tendanya. 

Gelap. Sejauh mata memandang, hanya dengan 

sebercak cahaya bulan bintang dan api unggun kecil yang 

menemani waktu mereka di malam ini. 

“Na! Auna!” panggil Rara dari luar tenda. 

Sang pemilik nama tak menjawab, kalah dengan riakan 

burung hantu dari pohon besar disana.”Auna! Sini keluar 

katanya kamu kedinginan. Aku udah buatin air hangat buat 

kamu” teriak Rara sekali lagi. 

Masih tak ada jawaban.”Auna kenapa ya?” batin Rara 

khawatir, membuat langkah cepat menuju Tenda. 

Langkahnya terhenti ketika melihat sosok di depannya 

tengah meminum obat dengan dada yang terlihat sesak. 

Bekali-kali air nya tumpah saat akan menuju mulutnya. Rara 

disana mengingat kejadian ibunya. 

FLASHBACK ON 

“Mama! Mama! Kenapa?” ucap gadis mungil sekitar 

umur 10 tahun itu khawatir. 

“Udara di gunung sangat dingin.” Ucap ayahnya cepat. 

Lelaki itu adalah ayah Rara. Ia terlihat begitu khawatir 

dengan keadaan istrinya itu. Sesekali ia menyemprotkan 

cairan pada mulut istrinya. Tangannya setia meraih 

punggung ibunya yang tengah sakit. 

“Pa! Mama gak kuat lagi. Tolong jaga Rara yaa Pa.” 

ucapnya lirih. Matanya mulai sayu, tak ada lagi semangat nya 

untuk bertahan. Perlahan bibirnya berusa untuk 
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 berucap”Asyhaduanlaailaahaillallah, Waasyhaduanna 

muhammadarrosulullah”.  

“Pa! Mama kenapa?”, ucap Rara kecil lemas. Yang 

dipanggil tak menyahut, ia tetap tunduk dan terus menangis 

dalam dekapan istrinya. 

“Mama.” Teriak Rara.  

Hatinya hancur. Disaat waktu yang sangat ia nantikan 

ia harus menerima segala yang tlah di rencanakan Tuhan, 

skenario tuhan jauh dari dugaan hambanya, semua ini atas 

ketetapannya. Sebelumnya, tak pernah terfikir oleh Rara 

semua ini kan terjadi, Rara kira ini adalah momen yang paling 

bahagia, namun sebaliknya. 

FLASHBACK OFF 

Rara kaget melihat Auna seperti itu, ia takut kejadian 

yang dulu kini terulang pada saat yang sama, dan di tempat 

yang sama.”Auna, Kamu kenapa?” tanya Rara cemas dengan 

memeluk tubuh Auna erat. Air matanya seketika turun 

membasahi tubuh Auna. 

“Aku gak papa kok Ra,” lirih Auna lemas. Ia turut 

membohongi dirinya sendiri. Padahal ia sedang 

menyembunyikan sakit yang begitu dalam. Di persekian 

detik kemudian tubuh Auna jatuh lemas menimpa bumi. 

Ketika itu, Rara cemas, ia teriak meminta bantuan 

Masha.”Masha, Masha!”, nama itu terus keluar dari mulut 

Rara, hingga diri Masha tengah berada tepat di hadapan 

Rara. Masha terus bertanya-tanya mengenai Auna. Ia juga 

tak sama kalahnya dengan Rara yang merasa cemas dengan 

keadaan Auna. 

*** 
Di Rumah Sakit 



189 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

Sosok tubuh lemas itu sedang berada di ruangan 

khusus ia di tangani beberapa dokter di sana, serta beberapa 

alat medis terpasang di tubuhnya. Beberapa orang tengah 

berada di luar menunggu keadaan sosok tersayangnya itu. 

Mereka tak henti-henti mendoakannya. 

“Rara, Masha!”, teriak Muti, bunda Auna.”Apa yang 

sebenarnya terjadi?” lanjutnya diiringi tangis yang menderu-

deru.  

Rara diam tak bersuara. Ruangan hening menyisakan 

isakan tangis dari seorang Bunda. Menatap ke jendela 

ruangan seorang anak tersayangnya berbaring terkujur 

lemah. 

“Harusnya aku gak izinin dia Pa..” lirih Muti, 

memukul kerah suaminya. 

“Sudahlah, ini semua sudah digariskan oleh Allah 

untuk keluarga kita.” Bijak Reno, Papa Auna. Menahan 

tangisnya dalam hati, menderu bak ombk besar 

menenggelamkan separuh dari hatinya.”Kita harus ikhlaskan 

semua.” Lanjutnya. 

“Dia anak kita, Pa. Anak kita satu-satunya. Auna…” 

tangisnya semakin menjadi. Mengingat semua kenangan 

indah bersama anak semata wayang nya itu. 

Knop pintu berdecit pelan, tanda sang pembuka pintu 

lemas. Wajah putih bersih lengkap dengan seragam 

kebanggaannya keluar dengan wajah putus asa. 

“Maafkan kami, selaku nama Rumah Sakit tidak bisa 

menyelamatkan nyawa Ananda Masha. Kami telah berusaha 

dengan semampu kami. Hanya kehendak Tuhan lah yang 

menentukan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang 

sebesar-besarnya.” ucap Dokter tersebut. 

“Auna…” teriak histeris dari sang Bunda. 
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 Reno memeluknya dengan kuat. Kini ia tak mampu 

lagi menahan tangisnya yang sedari tadi ia tahan. Muti segera 

berlari dan masuk ke ruangan Auna. Hanya tangis yang 

memenuhi isi ruangan tersebut. 

*** 
 Seseorang berbaju hitam dilengkapi kaca mata yang 

senada diletakkannya diatas kepala, duduk tersungkur 

disamping kuburan sahabatnya. Ia tersenyum getir melihat 

tumpukan tanah di depanya.”Jahat banget loe, Na. Loe 

ninggalin gue disaat gue lagi benci-bencinya sama loe. Disaat 

gue belum bisa bahagiain loe. Kita udah lama bareng-bareng, 

Na. Loe harusnya bilang ke gue, kalo loe punya penyakit 

Asma. Tega banget sih loe, Na” lirih Masha, kemudian 

tertawa dan menangis lagi.”Emang bener ya. Tuhan itu maha 

mendengar, gue minta sama Allah buat gak bisa deket lagi 

sama loe, dan ternyata tuhan denger itu semua, Na. Tuahan 

juga mengabulkannya. Gue jahat, Na. Dan gue harap, 

kapanpun itu, gue bisa ketemu sama loe, dan loe bakal jadi 

sahabat gue yang paling bahagia, di syurga nanti.”  
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ada suatu hari di sekolah SMA Aloysious terdengar 

suara murid yang sedang berbincang bersama teman 

- temannya di kantin sambil menikmati hidangan 

yang mereka beli, terdapat seorang murid primadona 

sekolah yakni Alisya Yorsawijaya dari kelas X MIPA. Alisya 

dikenal sebagai primadona sekolah karena kepintarannya, 

kebaikan hatinya dan kecantikannya. Alisya siswa umggulan 

di sekolah tersebut, Alisya mempunyai banyak teman di 

sekolah maupun di rumah tetapi ia lebih dekat dengan tiga 

orang temannya yakni Abiegaill Joanzeyxa, Adline 

Mahestrada dan Senara Autrada. tiga teman yang selalu 

bersama Alisya dimanapun dan kapanpun. Alisya kini sedang 

duduk di sebuah kursi panjang yang cukup untuk beberapa 

orang, dia menikmati jajanan kantin bersama Abiegaill, 

Adline dan Senara. Mereka berbincang dengan diselingi 

candaan khas Adline yang mungkin terdengar 

membosankan namun lucu. 

"Alisya, bagaimana ulangannya tadi ?" ucap Abiegaill 

dengan senyuman khasnya.  

P 
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 "Lumayan sulit, tapi masih bisa dipahami oleh otak 

ku." sahut Alisya dengan riang.  

"Bagaimana dengan ulanganmu Adline ?" tanya lagi 

tapi ia bertanya kepada Adline.  

"Sulit sekali memahaminya, aku menjawabnya asal." 

jawabnya dengan raut wajah murung itu.  

"Tidak apa - apa Adline, lain kali jika guru sedang 

menerangkan perhatikanlah agar kamu dapat 

memahaminya." ucap Alisya dengan kata bijaknya yang 

mungkin dapat membantu temannya itu. 

KRIIINGGG!!! 

Bel sekolah berbunyi, waktu istirahat murid - murid di 

sekolah Aloysious sudah habis akhirnya Alisya dan teman 

temannya pergi ke kelas mereka masing masing untuk 

melanjutkan pelajaran selanjutnya yang akan dimulai. Setelah 

dua jam mengajar, akhirnya murid - murid pergi keluar kelas 

dan meninggalkan sekolah terkecuali Alisya dan teman - 

temannya karena ada rapat osis dan itu pun secara 

mendadak. Para anak osis sedang berdiskusi tentang 

perlombaan yang akan diselenggarakan dua minggu yang 

akan datang. Alisya terus fokus selama rapat osis sampai 

akhirnya dia merasa ada yang mengganggunya, ia menoleh 

kebelakang tapi tidak ada siapa siapa teman teman Alisya 

sedari tadi fokus dan tidak mungkin mereka akan 

mengganggu Alisya. 

Akhirnya Alisya kembali fokus ke topik rapat tersebut 

tetapi Alisya tidak bisa fokus ia merasa seperti ada yang 

memantau dirinya dari belakang lemari piala di ruang rapat 

osis tersebut. Setelah bebarapa menit akhirnya rapat osis 

telah selesai, Alisya masih dengan rasa penasarannya dengan 

lemari piala itu. Tanpa basa basi Alisya berjalan perlahan 
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mendekati lemari piala itu, sampai akhirnya Alisya berdiri 

tegak tepat di depan kaca lemari tersebut. Ia menatap kaca 

lemari tersebut sampai terlihat sebuah bayangan seorang 

anak kecil sekitar umur delapan tahun dengan muka yang 

pucat, Alisya terkejut saat melihat penampakan berbentuk 

bayangan anak kecil itu tidak pergi dari pandangannya, 

sampai akhirnya bayangan tersebut hilang Alisya masih shock 

karena bayangan anak kecil tadi. Tidak lama bayangan kecil 

tersebut muncul lagi namun dengan senyuman lebarnya. 

Bayangan itu mendekat ke arah Alisya dan dia berbicara. 

"hallo, sorry dat ik je verraste" 

(halo, maaf mengejutkanmu) 

ucap anak kecil itu, Alisya mengerti apa yang dimaksud 

anak kecil tersebut. 

"het maakt niet uit" 

(tidak apa apa) 

Jawab Alisya dengan senyuman manis yang ia 

lontarkan ke anak kecil itu. 

"stel me voor seira, en jij?" 

(perkenalkan aku seira, dan kamu ?) 

"Alisya, mijn naam is Alisya" 

(Alisya, namaku Alisya) 

Alisya tersenyum saat mendengar nama anak kecil 

tersebut, itu nama yang sangat indah bukan ? 

"Seira, waar woon je?" 

(seira, kamu tinggal di mana ?) 

"Ik heb het huis van Alisya niet" 

(aku tidak punya rumah, Alisya) 

"ik woon onder de grond" 

(aku tinggal di bawah tanah) 
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 Alisya bingung apa yang dikatakan oleh seira, di bawah 

tanah? Maksud di bawah tanah tersebut apa? Alisya masih 

berfikir sampai akhirnya Adline menepuk pundaknya hingga 

Alisya terkejut. 

"Di sini kamu rupanya" ucap Adline 

"E-eh, ternyata kamu lin aku kira siapa" jawab Alisya 

agak gugup. 

"Aku cari kamu di kelas ga ada, kantin juga rupanya 

masih di osis. Aku lihat kamu seperti sedang berbincang tapi 

dengan siapa?"  

Tanyanya. Di mata Adline, Alisya sedang berbincang 

tetapi ia mengarah ke lemari kaca yang penuh piala tapi tidak 

ada siapapun di sana, sungguh aneh bukan? 

"Oh, itu emm... anu..." Alisya bingung harus 

menjawab apa, ia bisa melihat seira tetapi tidak dengan 

temannya. 

"Kamu berhalusinasi ya ? Kecapean itu, sudah ayo 

mari kita pulang." Ucap Adline dan langsung menggenggam 

erat tangan Alisya agar ia tidak pergi kemana - mana lagi. 

Alisya hanya menganggukan kepalanya mungkin karena 

sehabis rapat osis dia jadi berhalusinasi ? ah entahlah. 

Akhirnya Alisya keluar dari sekolah tersebut, sekarang 

ia berjalan ke halte bus. Sambil menunggu bus yang akan 

datang, Alisya memainkan telepon genggamnya lagi - lagi 

seperti ada yang menepuk pundaknya Alisya menengok ke 

belakang, dan ternyata itu Seira. Alisya tidak heran lagi 

karena Seira memang jail jika bertemu dengan Alisya. 

"Wat is er seira ?"  

(ada apa seira ?) 

"niets, het is gewoon dat ik me verveel" 

(tidak ada, hanya saja aku bosan) ‐Seira 
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"hmm, verveel je je?" 

(hm, apakah kamu bosan?) 

"heel erg verveeld" 

(sangat bosan) ‐seira 

"wil je bij mij thuis spelen?" 

(kamu mau main kerumah ku ?) 

"echt !?" 

(sungguh !?) ‐seira 

"ja goed, ik nodig je uit kom je ook?" 

(ya sungguh aku mengundangmu, kamu mau ikut?) 

"met plezier" 

(dengan senang hati) ‐seira 

Terukir senyuman yang manis di wajah Seira, Alisya 

senang mendapatkan teman baru walaupun beda dimensi. 

Lalu Alisya mengulurkan jari kelingkingnya kepada Seira. 

"beste vrienden voor altijd ?" 

(sahabat selamanya ?) 

"voor altijd, voor altijd tot het einde" 

(selamanya, selamanya sampai akhir) 

Alisya tidak berhenti tersenyum, ia senang sekali 

sampai akhirnya bus datang. Alisya mengisyaratkan kepada 

Seira untuk bertemu nanti setelah dia sampai rumahnya. 

Akhirnya Alisya sampai di rumahnya, tetapi ia masih belum 

melihat adanya Seira, Alisya masih berfikir mungkin dia pergi 

kemana sebentar saja. Alisya masuk ke dalam dan tidak lupa 

ia memberi salam kepada ibundanya yakni Bae Irene. 

"Assalamualaikum, Alisya pulang" 

"Waalaikumsalam, tumben pulangnya agak sore" ucap 

bunda 
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 "Tadi ada rapat osis dulu bunda buat lomba antar 

sekolah" jawab Alisya menjelaskan 

"Ya sudah, mandi dulu sana habis itu makan sore. 

Bunda masak makanan kesukaan kamu" balas bunda 

"Baik bunda"  

Alisya pergi ke kamarnya lalu ia membersihkan diri, 

setelah membersihkan dirinya Alisya bergegas menuju meja 

makan. Alisya terangkat mengisyaratkan mencium aroma 

makanan, perutnya sudah bergemuruh sedari tadi. Akhirnya 

Alisya duduk di kursi tersebut sambil menunggu ibundanya 

menghidangkan makanan. 

"Bunda, ayah kapan pulang?" 

"Malam ini mungkin, entahlah kata ayah cuaca di sana 

sedang tidak mendukung" jawab bunda 

"ohh, kalo kak Jeno sama kak Mark?" 

"Katanya lagi di jalan" jawab bunda menambahkan 

"aaa, okey" 

'DDIING DDOONG' 

Alisya berlari ke arah pintu untuk membukakan 

pintunya, terdapat dua orang laki - laki yang notabene nya 

adalah kakaknya Alisya. 

"Kakak!" 

Alisya terlihat senang dengan cepat ia memeluk 

mereka, sudah hampir satu tahun lebih dia tidak bertemu 

dengan kak Jeno dan juga Mark karena mereka sibuk kuliah 

di Australia. 

 

"Adek, kamu udah gede aja sekarang" kata Jeno 

dengan senyuman secerah matahari. 
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"Emang adek udah gede, sekarang adek udah kelas 

10" dengan gembira Alisya memberi tahu kepada sang 

kakaknya. 

"Alisya, ajak kakak mu masuk kasihan mereka berdiri 

di luar terus" ‐bunda 

"Iya bun, ayok kak masuk bunda masakin makanan 

kesukaan kakak"  

Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah, dan berganti 

baju terlebih dahulu sebelum menyicip makanan bundanya. 

Alisya baru tersadar, sedari tadi ia tidak melihat Seira. 

Akhirnya Alisya izin kepada bundanya untuk pergi ke 

kamarnya sebentar. Sesampainya di kamar ia mencari dan 

mrmanggil nama teman hantunya itu. 

"Seira, waar ben je?" 

(seira kamu di mana ?) 

"ik ben hier" 

(aku di sini) 

Seira muncul dari langit - langit kamar Alisya, Alisya 

tertawa melihat tingkah seira. 

"Waar ben je geweest, ik ben al heel lang naar je op zoek!" 

(kemana saja kamu, aku sudah lama mencarimu) 

"sorry dat ik eerst door de stad ging, hehe" 

(maaf aku keliling kota dulu tadi, hehe) 

"oh god je hebt geluk dat je mijn vriend bent" 

(ya allah, untung saja kamu temanku) 

"Ik ging eerst naar de eettafel, mama zei dat ik eerst moest 

eten" 

(aku pergi ke meja makan dulu, bunda bilang aku 

harus makan dulu) 

"oke dan zie ik je weer" 

(baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi) 
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Seira pun menghilang dari pandangan Alisya, akhirnya 

Alisya pergi keluar kamar lalu ke meja makan. Selama makan 

tidak ada percakapan yang berarti hanya suara sendok dan 

garpu. Sampai akhirnya Alisya selesai makan lalu langsung 

pergi ke kamar. 

"Seira, ik ben terug" 

(Seira, aku kembali) 

"Ik ben hier Alisya"  

(aku di sini Alisya) 

"Alisya, weten je moeder en zus waar ik ben?"  

(Alisya, apa ibu dan kakak mu mengetahui 

keberadaanku ?) 

"misschien kunnen ze je zien ??" 

(mungkin saja mereka bisa melihatmu) 

"jeetje, als ze me zien schrikken ze” 

(oh tidak, jika mereka melihatku, maka mereka 

menjadi takut) 

"Je hoeft niet bang te zijn Seira, ik sta altijd aan je zijde"  

(Jangan takut Seira, aku selalu di sisimu) 

"Dank je, Alisya"  

(terima kasih, Alisya) 

Sejak hari itu, Alisya dan Seira menjadi sahabat dekat. 

Saling menjahili satu sama lain, saling bertukar cerita dan 

juga berbagi masalah yang mereka hadapi bersama. Mereka 

selalu bersama dimanapun dan kapanpun. Alisya memberi 

tahu kepada keluarganya, bahwa ia berteman dengan 

seorang hantu yaitu Seira. Pada awalnya ibunda dan 

kakaknya tidak percaya sampai akhirnya Seira menujukan 

dirinya di hadapan keluarganya itu, akhirnya mereka semua 

percaya dengan perkataan Alisya dan Seira menjelaskan 
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semuanya kepada keluarga Alisya dan Alisya membantu 

Seira untuk mengartikan bahasa yang ia pakai. Sampai 

akhirnya Seira memberanikan untuk bercerita tentang masa 

lalunya kepada Alisya. 

"Dus het is zo, ik heb je hulp nodig om me te helpen mijn botten 

te vinden die nog niet zijn gevonden" 

(Jadi begitu, aku ingin kamu membantuku 

menemukan tulang belulangku yang belum ditemukan) 

"Rustig Seira, ik zal je helpen"  

(tenanglah Seira, aku akan membantumu) 

"echt waar? oh mijn god, ik dank je echt Alisya" 

(sungguh ? oh ya tuhan aku sungguh berterima kasih 

padamu, Alisya) 

"Het maakt niet uit, ik zal altijd bij je zijn Seira" 

(Tidak masalah, aku akan selalu bersamamu Seira) 

"Bedankt Alisya dat je mijn vriend wilt zijn" 

(terima kasih Alisya sudah mau menjadi sahabat ku) 

"graag gedaan" 

(dengan senang hati) 

Pagi pun tiba namun belum ada tanda - tanda Alisya 

bangun dari tidurnya sampai Seira pun muncul kembali 

setelah kemarin ia menghilang. 

"Alisya, kom op wakker worden!"  

(Alisya, ayo bangun!) 

Alisya tidak merasa terganggu sama sekali, dia masih 

di alam mimpinya sampai Seira menemukan ide agar Alisya 

bangun dengan cepat. 

"ALISYAA SAHUR IS TE LAAT!!!"  

(Alisya sahur, ini sudah telat!!!) 
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 Seira berteriak di telinga Alisya, Alisya yang awalnya 

damai dengan mimpi kini ia harus terpaksa terbangun karena 

Seira. 

"Oh mijn god, Seira tot wanneer ga je naast mijn oor 

schreeuwen?” 

(ya allah, Seira sampai kapan kamu akan berteriak di 

sebelah telingaku?) 

"hehe, het spijt me Alisya" 

(hehe, maafkan aku Alisya) 

"Oké, wat gaan we nu doen?" 

(baiklah, sekarang kita akan melakukan apa?) 

"ben je Alisya vergeten?" 

(apakah kau lupa, Alisya?) 

"Wat gaan we doen, Seira?" 

(memangnya apa yang akan kita lakukan, Seira?) 

"Blijkbaar ben je het echt vergeten, we gaan mijn botten 

zoeken"  

(ternyata kau benar - benar lupa, kita akan mencari 

tulang belulangku) 

"Ah, je hebt gelijk sorry ik was het vergeten hehe"  

(ah, benar juga maaf aku lupa hehe) 

Akhirnya Alisya bergegas membersihkan diri dan 

bersiap - siap, Seira hanya melihat Alisya yang sedari tadi 

sibuk membereskan barang barangnya. Alisya selesai 

membereskan peralatan yang ia perlukan di perjalanan. 

Alisya pamit kepada ibunda untuk pergi berpetualang 

bersama kakaknya dan juga teman temannya. Kini Alisya 

beserta kakak dan temannya telah sampai di desa yang 

dimana dulunya adalah kota yang ditinggali oleh Seira, 

Namun zaman semakin berubah hingga kota ini menjadi 
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sebuah desa yang cukup luas. Alisya dan temannya di sambut 

hangat oleh sang kepala desa. 

“Halo, selamat datang di Desa Wandara ada yang saya 

bisa bantu?” sang kepala desa menyambut mereka dengan 

ramah. 

“Senang bertemu dengan?” sapa Adline 

“Ah iya maaf, nama saya Ezra winandato. Senang 

bertemu dengan kalian semua” 

“Senang bertemu denganmu juga tuan Ezra, 

Perkenalkan nama saya Alisya dan ini teman - teman saya 

dan juga kakak saya” balas Alisya 

“Salam kenal, saya Jeno dan ini Mark” ucap Jeno 

memperkenalkan dirinya dengan Mark. 

“Salam kenal untuk semuanya. Ayo ikuti saya” ajak 

Ezra 

Akhirnya Alisya dan yang lain mengikuti sang kepala 

desa tersebut ke kantor kepala desa, yang terletak tidak jauh 

dari tempat kendaraan yang mereka naiki. Mereka 

beristirahat sebentar di kantor tersebut. Datanglah seorang 

anak kecil menghampiri Alisya dan bertanya. 

“kowe sapa?" 

(kamu siapa?) 

Alisya bingung dengan apa yang ia ucapkan. Alisya 

tidak mengerti bahasa jawa sama sekali. 

“Heh, aja ngganggu dheweke utawa aku bakal ngukum 

sampeyan bocah cilik!"  

(Hei, jangan kau ganggu mereka atau kau akan ku 

hukum anak nakal!)  

 

Ucap pak Ezra dengan tegas lalu menatap seram 

kearah anak kecil tersebut. Anak kecil itu akhirnya kabur 
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 sambal menatap sinis kepada Alisya. Alisya semakin di buat 

bingung dengan pak Ezra. 

“rama, iki ngombe kanggo tamu” 

(bapak, ini minumannya buat tamu) tanya Mardiyah 

“nggih bu” 

(Iya bu) jawab Ezra 

“nak, ini diminum dulu teh sama kopinya”ucap Pak 

Ezra kepada Alisya dan temannya 

“Eh, iya pak terima kasih”  

Akhirnya Pak Ezra duduk di kursi ayunnya lalu ia 

menanyakan pertanyaan kepada mereka. 

“sampeyan saka ngendi? Dadi apa sing nggawa sampeyan 

mrene?” 

(kamu berasal dari mana Jadi apa yang membawamu 

ke sini?) 

Alisya bingung, dia tidak tahu bahasa Jawa karena dia 

dari suku Sunda. Walaupun di sekolah ada pelajaran bahasa 

Jawa. Alisya tetap tidak mengerti apa yang dikatakan pak 

Ezra. 

“Kula sedaya wonten ing mriki wonten tujuan, Pak”.  

(kita semua ke sini ada tujuannya pak) jelas Abiegaill 

"Apa tujuan kalian ?” tanya Pak Ezra  

“tujuan kita ini, ingin mencari tulang belulang pak” 

jawab Senara melanjutkan 

“tulang belulang ?” tanya Pak Ezra memastikan 

“iya pak, jadi disini Alisya ketemu sama hantu anak 

kecil pak saat rapat OSIS. Dia gentayangan di sekolahan kita 

buat cari temen pada akhirnya hantu itu menceritakan masa 

lalunya” jelas Senara 

“Hantu ini namanya Seira, katanya dia dulu dibunuh 

oleh ayahnya tirinya pak” lanjut Alisya 
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“innalillahi wainnalilahi rojiun”  

Pak Ezra terkejut mendengar cerita masa lalu Seira. 

Gadis kecil yang malang. 

“Alisya, apakah saya bisa berbicara kepada Seira ?” 

tanya Pak Ezra 

“Tentu pak”  

Kini Alisya terdiam, ia menundukkan kepalanya 

sambil menunggu Seira mengambil dirinya agar Seira dapat 

berkomunikasi kepada Pak Ezra. 

“hallo” sapa Seira 

“Hallo juga Seira, senang bertemu denganmu” ucap 

Pak Ezra 

“Ja meneer”  

(Iya pak)  

Pak Ezra bingung apa yang dibicarakan oleh Seira. 

“Pak, maaf Seira hanya bisa berbahasa belanda” jelas 

Abiegaill kepada Pak Ezra 

“oh, baiklah kalau begitu” 

“Seira, met welk doel kom je hier om je botten te zoeken?"  

(Seira, apa tujuanmu datang kemari untuk mencari 

tulang belulang mu ?) tanya Pak Ezra 

“Ja meneer, want vroeger was hier een eenvoudige stad"  

(iya pak, karena dulu ini adalah perkotaan)  

“oh, nou ik hoop dat je de botten kunt vinden en tot rust kunt 

komen in de natuur daar, jongen"  

(oh, baiklah semoga kamu bisa menemukan tulang 

belulang dan tenang di alam sana ya nak)  

"Dank u meneer, ik ben u veel dank verschuldigd"  

(terima kasih pak, aku sangat berhutang budi padamu)  

"het is goed, zoon. ga nu je botten halen"  
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 (tidak apa apa, nak. sekarang pergilah dan dapatkan 

tulangmu itu) 

“ja maneer” 

(iya pak)  

Kini Seira telah meninggalkan tubuh Alisya, tetapi 

Alisya masih belum tersadar dari tidurnya. 

“Alisya, kau bisa bangun sekarang” tanya Jeno 

Akhirnya Alisya terbangun dari tidurnya, ia mengusik 

matanya sebentar kemudian Alisya pun kembali 

kesadarannya. 

“Uh, apa yang dia bicarakan?” tanya Alisya kepada 

teman - temanya 

“tidak panjang, cepatlah sekarang sudah tengah hari 

kalian harus mencari tulang seira” jawab Pak Ezra 

“baiklah, terima kasih atas jamuannya Pak Ezra” ucap 

Mark sambil memberikan salam kepada Pak Ezra 

“Tidak masalah nak” jawab Pak Ezra mengiyakan 

“Kami pamit ya pak, Assalamualaikum” pamit Alisya 

“Waalaikunsalam, hati - hati nak” jawab Pak Ezra 

Kini mereka memulai petualangannya mencari tulang 

dan mengubur tulang itu agar Seira dapat tidur dengan 

tenang di surga. Sekarang mereka semua berada di pinggiran 

hutan dekat dengan Desa Wandara. Mereka memberanikan 

diri untuk masuk ke hutan dan menelusuri di setiap area.  

“HEY KALIAN! AKU MENEMUKAN 

SESUATU!!” ucap Mark dengan semangat 

Mereka semua menghampiri Mark, ia menunjuk 

sebuah karung yang tertutup sedikit oleh tanah dan juga 

sedikit dedaunan. Alisya menghampiri karung tersebut lalu 

ia membersihkan tanah dan membuka karung tersebut 

“I – ini...” ucap Alisya dengan sedikit kekecewaan 



205 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

“dalamnya ada apa Alisya ?” tanya Senara 

“KITA MENEMUKAN TULANG 

BELULANGNYA!” jawab Jeno penuh semangat sambil 

menunjuk karung yang ditemukan oleh Alisya. 

Mereka semua gembira, akhirnya mereka menemukan 

tulang Seira. Alisya diam tidak bahagia, dia tahu jika dia 

sudah menemukan tulangnya Seira maka Seira akan kembali 

ke alamnya dan mereka tidak bisa bertemu kembali. 

“Alisya...” suara itu terdengar dari arah kanan. 

“huh?” Alisya mencari cari sumber suara itu tapi tidak 

ada siapa - siapa. 

“dit is Seira, Alisya bedankt dat je me hebt geholpen mijn 

botten te vinden, ik ben je veel verschuldigd. nu ben ik bovenop 

gekalmeerd. Ik hoop dat je altijd gelukkig bent, Alisya. laatste ik hou 

van je Alisya” 

(ini Seira, Alisya terima kasih telah membantuku 

menemukan tulang belulangku, aku banyak berhutang budi 

padamu. sekarang aku sudah tenang di atas. aku harap kamu 

bahagia selalu ya Alisya. terakhir aku mencintaimu Alisya)  

Alisya nangis sejadi - jadinya, kali ini dia benar - benar 

harus meninggalkan sahabat yang baru saja bertemu 

beberapa hari ini. Sedih, kesal, senang itu yang dirasakan 

Alisya, semuanya campur aduk. Semua teman - temannya 

kaget saat mendengar suara tangisan Alisya. Kini mereka 

menenangkan Alisya yang masih terisak. 

Seira? Ia sudah tidak terlihat. Ia sudah pergi ke 

alamnya kini dia sudah tenang di sana. Akhirnya mereka 

semua memutuskan untuk menguburkan tulang belulangnya 

di Desa Wandara. Lalu mereka pamit untuk kembali ke kota 

asal mereka semua. 
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 Tiga tahun berlalu, kini Alisya sudah memasuki masa 

masa kuliahnya. Alisya kini berjalan ke kampusnya di UGM, 

tapi ia berhenti di tengah taman air mancur di kampusnya. 

Ia melihat sesosok anak kecil sama persis seperti Seira. Alisya 

menghampiri sosok anak kecil tersebut dan benar saja itu 

adalah Seira. 

“S – Seira ??” 

“hallo, lang niet gezien Alisya” 

(halo, sudah lama tidak bertemu Alisya)  

Kini air mata Alisya kembali menetes satu persatu, ia 

sangat merindukan teman masa kecilnya dulu. 

“Alisya, je hoeft niet te huilen. nu ben ik gelukkig daarboven, 

de plaats is erg mooi echt perfect"  

(Alisya, kamu tidak perlu nangis. sekarang aku sudah 

bahagia di atas sana, tempatnya sangat indah benar benar 

perfect) 

Alisya menghapus air matanya yang mengalir itu, lalu 

ia tersenyum. 

 

“Seira, ik mis je zo erg. toen ik merkte dat Mark's broer je 

botten vond, huilde ik zo hard en sloot mezelf 3 dagen op in mijn 

kamer zonder te eten en te drinken. Ik was toen helemaal leeg” 

(Seira, aku sangat merindukanmu. ketika aku 

menemukan kakak Mark menemukan tulangmu saya 

menangis begitu keras dan mengunci diri di kamarku selama 

tiga hari tanpa makan dan minum aku benar-benar hampa 

saat itu) 

“Hei,Alisya, je kunt niet zo zijn, ik kan je vanaf daar zien” 

(Hei, Alisya kamu tidak boleh seperti itu, aku bisa 

melihatmu dari atas sana)  
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“Seira,Het spijt me echt, sorry dat ik niet voor altijd je beste 

vriend kan zijn"  

(Seira, aku benar benar minta maaf, maaf aku belum 

bisa jadi sahabat selamanya untukmu)  

"Het is oké Alisya, nu moet ik weer naar boven. Vergeet niet 

voor me te bidden, Alisya"  

(tidak apa - apa Alisya, sekarang aku harus kembali ke 

atas. jangan lupa doakan aku ya Alisya)  

"Ik hoop dat je altijd gelukkig bent daarboven Seira, ik hou 

van je"  

(semoga kau selalu bahagia di atas sana seira, aku 

menyayangimu) 

Seira menghilang dari hadapannya, Akhirnya rasa 

rindu terhadap Seira terobati meskipun dengan pertemuan 

yang sangat singkat. Kini Alisya memulai hidup barunya 

dengan berbagai kenangan yang begitu indah terukir di masa 

lalu. 
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h, gila! Masuk dong!” Ira, gadis berambut 

sebahu itu sejak tadi berteriak senang. Kali ini 

ia berhasil.  

 “Iyo, wes apik. Tapi cara kowe nendang bolane kurang apik, 

Ra,” Hasan memberikan dua jempolnya.  

 “Tapi sek sekali gol, toh? Ojo bahagia disek, Ra” Sandi 

melirik ke arah Ira, sedikit menambahkan tawa. Membuat Ira 

kesal meladeninya.  

 “Iya sih, tapi lumayan lah baru dua hari belajar”  

 “Iya, iya, baru dua hari belajar. Pokoke Ira the best!” 

Kali ini Hasan dan Sandi memberikan kedua jempolnya, 

mulai mengikuti gaya bicara Ira.  

 “Sek, emang nang Inggris, kowe gak dolan bola? Seilingku, 

bola yo dadi favorite wong Inggris” Hasan mulai bertanya, sambil 

meluruskan kedua kakinya diikuti Ira dan Sandi.  

 “Iya sih, emang. Sering kok pertandingan bola di 

sana. Aku sering terpesona sama cara bermain mereka. 

Sayangnya aja, di sana gak ada yang bisa menjadi pelatih yang 

“E 
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cocok buat aku. Untungnya ada kalian.” Hasan mendadak 

menghentikan tangannya yang sedari tadi memainkan bola.  

 “Kita?!” Ira mengangguk.  

 “Iya, kalian bisa mengajariku banyak hal di lapangan 

ini. Semenjak ayahku pindah ke sini, aku jadi tahu keseruan 

yang sebenarnya” Hasan dan Sandi mulai serius 

mendengarkan.Walau terkadang tak paham bahasa yang 

dibicarakan oleh Ira.  

 “Kalian baru saja mengajariku tiga skill dan itu 

lumayan hebat. Dan kemarin, kita bermain bola di bawah 

hujan yang deras. Feel di desa seperti ini akan menjadi suatu 

pengalaman baru. Berbeda dengan aku yang dulu. Hanya 

membuka layar hp yang tak ada apa-apanya, malas 

bersosialisasi di luaran” Serentak mereka berdua 

mengangguk-angguk.  

 “Juga mengajariku cara bermain bola dengan benar, 

tidak asal menendang agar mudah cedera. Ini puncak yang 

aku tunggu. Ahli dalam bermain sepak bola. Di mata orang, 

memang mudah saja hanya dengan menendang sebuah bola 

berbentuk lingkaran. Namun, nyatanya tak semudah itu”  

 “Kalian, sungguh hebat kalau sedang tanding sama 

SMA sana” Kali ini Ira yang memberikan jempol.  

 “Sek, matursuwun. Aku ambek Sandi yo seapik pemain 

bola nang Inggris. Ben ngerti ae,masalah ketampanan, kita paling 

tampan. Sek-sek, dipikir-pikir denger kisahmu kamu pingin banget 

yo pinter main bola?” Ira mengangguk dengan senyumnya yang 

manis.  

 “Hmm ngene, kita iki iso ae ngajari Ira, kalo Ira mau aja. 

Kayake semangatmu sungguh-sungguh,” Lanjut Hasan.  

 “Suatu hari, Ira sahabat kita iso dadi penerus bapakmu, 

sing Ira ceritakan wingi”  
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 Ira mengangguk cepat, senang.  

“Yawes, semangat latihan. Lek gelem, celuk aku dan Hasan 

nang gubuk kono. Sijine sing kanan, omahku. Sijine sing kiri, omahe 

Hasan. Gausa wedi, semangat Ira” Sandi dan Hasan 

memberikan senyuman sambil melambaikan tangan, akan 

pulang.  

 Begitulah, mereka bertiga sering menghabiskan 

waktu di lapangan bagian belakang pedesaan itu. Dipenuhi 

rerumputan hijau yang mulai memanjang, juga kedua 

gawang berkarat yang selalu siap menjadi pendamping. 

Ditemani sekumpulan kerbau di kandang yang meyaksikan 

permainan mereka. Apalagi bila senja datang, duduk manis 

meyaksikan indahnya senja.  

*** 
 “Ira, ayo makan malam dulu! Ayah masakin ayam 

kecap kesukaan nih”  

 Bukan main, ayam kecap buatan Ayah tak ada 

duanya bagi Ira. Setelah peninggalan ibunya yang tak jelas 

statusnya sekarang, kini ayah menjadi jago memasak. Apalagi 

ayam kecap yang menjadi masakan utama. Sekejap Ira 

langsung menuju ruang makan. Menarik kursi, dan langsung 

tercium aroma sedap masakan Ayah.  

 “Bagaimana sekolah tadi?” Ayah memulai 

pembicaraan dahulu, sebelum Ira menanyakan keberadaan 

Ibunya.  

 “Biasa saja sebenarnya. Menyenangkan juga iya,” Ira 

mengambil ayam kedua kalinya.  

 “Oh, baik-baik saja ya, kalau begitu”  

 “Iya. Oh iya, ada teman baru di dekat lapangan sini. 

Namnya Sandi dan Hasan. Orangnya menyenangkan, 
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mereka mengajariku cara bermain sepak bola,” Ira 

membuang empat tulang ayamnya.  

 “Oh, yang biasanya bermain bola di lapangan itu ya? 

Ayah sering lihat” Ayah memberikan sepotong ayam 

terakhir kepada Ira.  

 “Ah, iya betul!”  

 “Baguslah, kamu sudah mulai beradaptasi di sini. 

Ayah juga ikut senang. Sekarang langsung tidur, ya”  

 “Iya,”  

 Beberapa hari ini Ira merasa sangat senang. 

Keinginannya agar jago bermain bola akan ia capai. Selain 

berhobi sejak kecil, ketertarikannya di dunia sepak bola 

bermulai dari Ayahnya yang sering menjadi pemain bola 

sepuluh tahun silam. Yang disaksikan banyak orang dari 

berbagai kota, bahkan penjuru dunia. Ditampilkan di 

berbagai media agar semua orang bisa melihatnya. Apalagi 

mendapatkan semangat juga teriakan dari orang tersayang. 

Itu juga yang Ira angankan.  

 Namun, sekarang Ayahnya sudah berhenti. Tak lagi 

menjadi pemain bola seperti sepuluh tahun silam. Tak lagi 

membuat Ira bersorak-sorak meneriaki Ayah. Semenjak 

istrinya yang melarikan diri entah apa alasannya, Ayah 

menjadi kurang bersemangat. Itu membuat mereka kembali 

ke negara kelahiran. Memilih pedesaan yang membuat 

mereka nyaman. Jauh dari kerumunan orang. Ayah ingin 

mengembalikan diri. Tidak memikirkan masa lalu yang 

kelam. Biarkan semua pergi, Ayah ingin kehidupan yang 

cerah kembali.  

*** 
 Siang itu matahari terasa begitu terik. Membuat 

anak-anak pedesaan malas keluar. Memilih berdiam di 



212 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 rumah. Tak lagi bermain di lapangan yang kosong itu. 

Kepanasan. Beberapa warga menjemur kerupuk beralaskan 

koran di depan rumah. Ada juga yang duduk di kursi teras, 

dan beberapa membersihkan kotok di halaman depan.  

 Tepat di sebuah rumah panggung nan besar itu, Ira 

duduk menikmati pemandangan gunung di seberang. Lebih 

menikmati kehidupannya yang sekarang. Jauh berbeda 

dibanding negara queen elizabeth. Seketika ia menengok ke 

arah kanan, terlihat dua gubuk mungil dari kejauhan.  

 “Sandi dan Hasan, sedang apa kalian?” Ira tertawa 

kecil.  

 “Ah, membosankan. Tapi di luar panas sekali. Aku 

juga ingin berkunjung ke rumah mereka, sesekali aku yang 

datang” Ira berdiri, mulai membuka gerbang rumah.  

 “Ayah, Ira ke seberang ya, sebentar aja kok!” 

Pamitnya sambil melangkah agak cepat.  

 “Jangan pulang malam. Di sini bahaya!” Teriak Ayah 

dari dalam. 

 Perjalanan dari rumah panggung ke arah gubuk tak 

begitu jauh. Cukup melewati perkebunan pisang lantas 

menyebrangi sungai yang dangkal. Dan akhirnya sampai juga 

di depan gubuk itu. Di bagian kanan terdapat dua ruangan 

tertutup yang bertuliskan”bilik mungil”. Kedua gubuk itu 

saling berdekatan. Beratapan kumpulan jerami yang di susun 

rapi. Dindingnya terbuat dari bambu yang disusun rapi 

meninggi. Di sekeliling terdapat melukut yang berserakan. 

Lalu di depannya banyak tumpukan abnus yang dihinggapi 

agas.  

 Ira mulai mengucapkan salam. Mengetuki satu-

persatu pintu gubuk itu. Memanggil Sandi dan Hasan.  
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 “eh? Iki sopo toh?” Hasan kebingungan. Dengan 

pakaiannya yang kotor oleh tanah.  

 “Aku Ira. Lupa toh?” Ira bertanya balik, sambil 

tertawa kecil.  

 “Oalah, Ira” Hasan menggaruk kepalanya yang tidak 

gatal.  

 “Masuk yuk, kita bikin makanan nih” Hasan kaget. 

Perkatannya barusan benar-benar mengikuti gaya bahasa Ira. 

Membuat Ira tertawa geli.  

 “Ah, panganan opo?” Kali ini Ira membalas hal yang 

sama. Membuat Sandi yang sejak tadi di dalam ikut 

bergabung.  

 “Iki ono adap. Adap iku semacam nasi dicampur sama 

ketan. Makanan sehari-hari kami,” Hasan mengarahkan agar 

masuk.  

 Ira mengangguk pelan. Ia duduk beralaskan tikar. 

Memandangi isi gubuk di dalam. Gubuk itu sangat 

sederhana. Bukan main. Dindingnya banyak sekali tempelan 

foto keluarga. Juga hiasan dari kerajinan tangan. Hanya ada 

satu ruangan. Semuanya menjadi satu. Mulai ruang tidur, 

ruang makan, dapur, juga ruang tengah. Kasur juga 

beralaskan tikar yang diatasnya hanya ada bantal yang sudah 

kumuh. Ira sangat bersyukur bisa mengenal mereka. 

Mengartikan kesederhanaan juga bisa menumbuhkan 

kebahagiaan. Tak perlu bermewahan agar mendapatkan 

kesenangan duniawi. Diri ini hanya cukup untuk bersyukur 

pada Tuhan.  

 “Iki, dipangan ya Ira” Sandi memecah lamunan Ira 

yang sedari tadi tak mengatakan apapun.  
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  “Ah, iya iya. Makasih. Matursuwun” Ira mengambil 

salah satu mangkok berisi adap. Dengan sendok yang terbuat 

dari daun pisang.  

 Setelah semua selesai, Hasan dan Sandi ikut duduk 

di atas tikar. Membawa mangkok kayu itu, lantas makan 

bersama. Mereka sambil membahas hal seputar dunia bola. 

Atau bahkan pengalaman lucu yang pernah dialami masing-

masing. Membuat seisi gubuk itu penuh tawa. Jika hening 

sejenak, salah satu tertawa secara tiba-tiba. Entah yang lain 

menjadi ikut tertawa. Tak terhenti hingga datang waktu sore.  

 Pengalaman hari ini terasa begitu mengesankan. 

Sayangnya waktu pulang telah tiba. Setelah Ira membantu 

mencucikan mangkok juga membereskan beberapa 

peralatan, ia berpamitan. Sandi dan Hasan membantu untuk 

mengantarkan ke seberang. Langit sudah mulai terlihat 

gelap. Matahari tadi tak lagi panas. Jalanan yang gelap karena 

tak ada lampu yang dipasang. Juga suara kerbau rusuh yang 

membuat suasana tak lagi hening. Banyak kelelawar 

berterbangan ke sana kemari. Hingga setelah sepuluh 

menitan berjalan, mereka tepat di depan rumah panggung 

besar. Ayah terlihat menunggu lama di balik gerbang. 

Meletakkan kedua tangannya ke belakang. Matanya tertuju 

pada dua orang lelaki di belakang.  

 “Sudah mainnnya?” Suara berat itu membuat Ira 

tertunduk.  

 “Maaf, yah. Ira lama bermainnya. Tak tahu bila 

sampai malam seperti ini,” Ira memberanikan diri, 

mengangkat kepalanya. Matanya ketakutan menatap Ayah.  

 “Masuk!” Ayah menunjuk ke arah teras. Ira langsung 

mengangguk. Tanpa berpamitan kepada Sandi dan Hasan. 
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Saat di ujung teras, dirinya melambaikan tangan. Keduanya 

menjawab dengan anggukan dan senyuman.  

 “Kalian, yang diceritakan Ira? Tentang pemain-

pemain bola itu?” Ayah mendekati Sandi.  

 “Enggeh, pak. Sepurane,” Sandi berkata seadanya.  

 “Oh, baiklah” Ayah mengangguk.  

 Seketika diam sejenak. Hasan melirik Sandi yang 

sejak tadi menghadap tanah.  

 “ Di mana rumah kalian?” Kali ini Hasan yang 

ditanyai.  

 Hasan menunjuk ke arah seberang. Gelap. Dua 

gubuk itu benar-benar tak tampak.  

 “Ah, oke. Baiklah. Sebelumnya terimakasih. 

Matursuwun sudah menemani Ira ke rumah. Dengan suasana 

yang gelap seperti ini. Eh, kalian tidak mau menginap 

semalam di sini, kah. Ada satu kamar yang kosong penuh 

dengan fasilitasnya. Lihat, jalanan gelap. Yakin, bisa 

kembali?”  

 “Ah rapopo pak? Yawis gasss!” Hasan terlihat senang. 

Kali ini ia mengepalkan tangan. Menikmati rumah mewah di 

mata mereka.  

 Sandi menginjak kaki kanan Hasan. Membisikkan 

pelan”kon iku ga duwe adab. Lupa kon, opo wasiat mak bapak?”  

*** 
 Hari demi hari menjadi bulan, lalu berujung menjadi 

setahun. Kehidupan di pedesaan kini semakin membaik. 

Desa itu seakan penuh dengan hewan ternak. Apalagi 

kepodang, tak usah ditanyakan. Juga kepodang yang ditanam 

banyak. Sementara lapangan yang dulu penuh rerumputan, 

kini sudah dihiasi dengan tema kanak-kanak. Paving-paving 
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 sudah diwarnai oleh beberapa warga. Menjadikan desa itu 

penuh warna.  

 Di rumah panggung nan besar itu, tetiba datang dua 

mobil pickup yang terlihat kosong. Lalu keluar dua orang 

kernet menuju gerbang rumah. Membuat Ayah keluar dan 

menyambut mereka. Hasan yang tidak fokus bermain sejak 

tadi memperhatikan. Berdiam sejenak. Memilih duduk 

diantara Ira yang sedang berlatih ditemani Sandi. Matanya 

terlipat.  

 “Ira! Sopo iku? nggowo sepeda (masyarakat jawa 

biasanya menyebut mobil dengan sebutan sepeda) angkutan 

barang” Hasan berteriak, menunjuk ke arah rumah panggung.  

 “Hah? Sopo rek?” Ira ikut menoleh, memperhatikan.  

 “Ah, mungkin teman Ayah” Ira kembali 

membalikkan badan, meneruskan latihan dengan kedulnya.  

 “Ira balik nang Inggris maneh?” Sandi ikut bertanya.  

 “Tidak akan. Sandi, Hasan, kalaupun aku akan 

berpindah lagi, akan kemana? Sudah cukup. Kenyamanan 

sudah ada di desa ini”  

 “Temenan? Ora balik toh? kene ae yo” Ira menjawab 

dengan ancungan jempol.  

 Kejadian sore itu membuat Sandi dan Hasan 

berpikir keras. Mencoba memikirkan apa guna dari mobil 

pembawa barang itu. Sementara Ira tak sama sekali 

memikirkan hal tersebut.  

 Pukul sebelas malam, rembulan masih saja bersinar 

terang. Sendirian. Tak ada bintang yang berjanji akan 

menemaninya malam ini. Malam itu pintu utama rumah 

panggung terbuka lebar. Rupanya dua kernet dan Ayah yang 

sedang keluar-masuk. Memindahkan barang-barang ke 
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dalam mobil. Terlihat begitu sibuk satu sama lain. Ira lantas 

terbangun. Suara bising membangunkannya.  

 “Ayah? Kok dipindahkan semua?” Ira setengah 

sadar dari tidurnya, menggaruk kepalanya yang tidak gatal.  

 “Cepat berkemas, kita akan pindah ke kota. Supaya 

lebih dekat dengan kerabat”  

 “Hah? Bagaimana mungkin, Ayah sudah berjanji 

akan menetap di sini. Kalaupun benar, bagaimana teman-

temanku, sekolahanku, juga rumah ini? Bagaimana tetangga 

kita yang selalu ringan tangan. Sampai kita akan diberikan 

rumah gratis lagi,” Ira mulai berdiri.  

 Sementara Ayah tak terlalu mendengarkan. Sibuk 

dengan pemindahan barang. Selesai berkemas seluruhnya, 

Ira keluar rumah dengan langkah gontai. Dirinya masih 

belum menerima. Tak mengira jika akan meninggalkan desa 

kesayangannya. Pandangannya mengarah ke arah dua gubuk 

bambu itu. Meski dengan penerangan obor dan tak terlihat 

jelas. Dilambaikannya tangan ke arah gubuk. Selamat tinggal 

pelatih.  

*** 
 Tepat pukul enam. Matahari mulai menghangati 

bumi. Perumahan berbau elite dengan gaya minimalin itu 

sudah di depan mata. Ira memandangi rumah barunya. 

Berlantai dua juga tanaman anggrek yang menghiasi halaman 

depan. Pagar besi yang tak lagi berkarat. Juga lapangan bola 

yang lebih luas, dengan gawang yang masih baru. Sepertinya 

Ayah sengaja memfasilitasi sangat lengkap, agar Ira nyaman 

dengan suasana di kota.  

 “Ira, ayo bantu memindahkan barang-barang ini. 

Letakkan saja di dalam, nanti kita susun,” Pinta Ayah. 

 “Baik, Ayah” Ira bersigap.  
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  Cukup memakan waktu lama. Selesai sudah kegiatan 

berkemas. Kedua kernet berpamitan. Sementara Ira sudah 

masuk ke dalam, memilah barang miliknya yang akan di 

susun. Namun, ekor matanya tertuju pada sebuah kardus 

berlapis hijau tua. Cukup unik baginya. Yang berbeda dari 

kardus lainnya, polos tak berwarna. Ira mencoba mendekati 

kardus itu.  

 “Hah, Ira?” Bingung, diatas kardus itu bertuliskan 

namanya dan kata semangat di bawahnya.  

 “Dari siapa? Ayah?” Benaknya mulai dipenuhi 

pertanyaan.  

 Dengan penuh penasaran, Ira langsung membuka 

kardus itu. Merobek banyak lapisannya. Betapa terkejutnya 

saat kardus itu dibuka. Kaget bukan main. Sebuah bola sepak 

berwarna putih-hitam seperti biasanya, tapi kali ini terlihat 

lebih spesial. Bola itu dipenuhi tanda tangan para pemain 

yang telah mendunia. Juga lambang dari football club yang 

terkenal. Bersih. Mengkilat. 

 Ira masih terdiam. Terkejut. Bercampur aduk 

dengan rasa senang. Selama di desa hanya menggunakan 

kedul meski sudah hampir rusak. Kali ini ia mendapatkan 

yang baru. Dan jauh lebih spesial. Rupanya di dalamnya 

terdapat sebuah surat. Bagian pinggir kertas berwarna 

kecoklatan. Sepertinya Ira tahu siapa yang memberinya ini 

semua.  

 “Hai, Ira. Piye kabare? Baek lah pastine. Slamat yo, 

sahabat Ira, wis nduwe omah sing apik nang kota. Iki kami ada 

sedikit hadiah untuk Ira sing slama iki giat latihan bola nggawe 

kedule Sandi. Kami ndelok Ira gigih, niat arep dadi pemain bola sing 

kuat. Moga impian Ira tercapai. Iki hasil kerja kerasmu yo, sepurane 

lek cuman iki. Sempet dadi juara internasional, kami dapet iki. Tapi 
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kami ndelok wong sing semangate lebih iku, Ira.Untung ae, Hasan 

pinter titik. Jam delapan malem, Hasan ngajak ben takok tetangga 

dekat Ira si kebayan desa iku. Rupane betul, Ira arep pindah. 

Mungkin gak balik maneh, mustahil. Dadi, ojo lupakno Sandi dan 

Hasan di desa yo. Moga iso ketemu maneh suatu hari. Semangat Ira,”  

 Lenggang sejenak. Membiarkan tangisan haru itu 

terdengar. Ira menatap bola itu kembali. Pemberian yang tak 

akan disia-siakan. Bola itu akan terus terjaga sampai takdir 

mempertemukan mereka bertiga kembali.  

*** 
 Itu tepat kejadian setahun lalu. Aku membuka lagi, 

membaca lagi surat tersebut. Sekarang aku sudah bertemu 

mereka. Di antara kedua nisan batu yang bertuliskan nama 

mereka. Di bawah pohon kamboja yang melindungiku dari 

panasnya matahari. Ku taburkan bunga melati sekali lagi. 

Mengucapkan terimakasih, atas kenangan setahun lalu. 

Tentang makan bersama di atas tikar lebar, berebut siapakah 

yang paling tampan, berlatih bola hingga sore, serta banyak 

lagi memori yang susah dilupakan. Mereka mengajari bahwa 

kesederhanaan dapat lebih membawa kebahagiaan. Dan 

tentunya ketulusan seorang kawan.  

 Bik Sui, si kebayan desa tetanggaku dulu untungnya 

menghubungiku. Namun tak terpikir bila kabar buruk yang 

kudengar. Bersigap langsung menuju pedesaan tempat 

tinggalku dulu. Bik Sui bilang, mereka sempat pamit sebelum 

pergi ke kota. Tapi apalah daya, takdir sudah menentukan.  

 Dari kejauhan Ayah terlihat melambaikan tangan. 

Memanggilku unuk selesai, kembali pulang. Aku 

mengangguk, segera berdiri. Menatap lagi kedua nisan itu. 

Aku memang tak pernah tahu tentang bagian kehidupan 
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 mereka, yang kutahu Sandi si bijaksana dan Hasan yang 

keras kepala.  

 Penghuni gubuk bambu itu, sungguh telah berjasa.  
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inar matahari yang memancarkan cahaya teriknya pada 

wilayah Cats World. Mikimo yaitu nama genk dari 

Mimi, Kiki dan Momo. Mikimo terkenal mempunyai 

musuh bebuyutan yaitu, Greymo. Greymo terdiri dari 

Greya, Garfield dan Gerry. Setiap kali mereka bertemu, pasti 

akan terjadi pertengkaran yang sangat hebat. Mereka 

bermusuhan karena ada kesalahpahaman diantara mereka 

ber-enam, mereka saling mengira bahwa mereka 

menyembunyikan kunci kotak rahasia untuk membuka 

kotak yang berisi pedang kekuasaan. Mereka terus bertarung 

untuk mendapatkan kunci yang mereka cari, namun 

keberadaan kuncinya bukanlah ditangan salah satu dari 

mereka, melainkan ditangan salah satu anggota dari Wolfies, 

mereka adalah kawanan anjing dari wilayah seberang yang 

sangat licik, mereka ingin menguasai semua wilayah, mereka 

juga yang mengadu domba Mikimo dan Greymo. 

Tidak seperti biasanya, saat Mikimo sedang 

beristirahat siang, Mimi terbangun dengan gelisah, ia 

memimpikan mimpi yang sangat asing baginya, ia langsung 

S 
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 membangunkan tiga temannya yang lain.“Hey kalian! 

bangun doonggg! aku ketakutan niih!” kata Mimi yang 

sangat gelisah.”hoaaahm… hallo Mimi! selamat pagi xixixi! 

kamu kenapa gelisah begitu?” jawab Momo yang baru saja 

bangun dan masih mengantuk dan menjilati ekornya,”Ada 

Greymo datang? aku cek dulu ya Mi” lanjutnya, Momo yang 

masih mengantuk tetap mengecek keadaan diluar.“bukan 

Mo.. ih Momo ck” jawab Mimi. 

Momo tidak dengar apa yang Mimi katakan dan 

langsung menyelonong pergi kedepan untuk mengecek 

keadaan, betul saja Greymo tidak ada di depan markas 

mereka. Momo pun kembali ke dalam untuk memberitahu 

bahwa mereka aman dan akan melanjutkan tidur 

siangnya.”Gak ada apa apa kok Mi, kamu lanjut tidur aja ya, 

kita aman kok” kata Momo.”Sebenernya tidak begitu Mo..” 

Jawab Mimi. Momo mengangkat alisnya,“Aku tadi mimpi, 

mimpinya aneh banget, aku lihat aku berada di tempat yang 

gelap, lalu ada sudut yang ada cahayanya gitu, pas aku 

samperin, aku lihat kunci kotak rahasia itu.” katanya sembari 

menghela nafas,”tapi, pas aku mau ambil, aku dikejar oleh 

segerombolan binatang yang beda sama kita, mukanya aneh, 

seram kelihatanya, tidak berapa lama, aku langsung lari, lalu 

aku tersandung, dan tiba-tiba ada tangan yang aku lihat, dia 

ingin menolongku, namun belum sempat kulihat dia, aku 

mendengar suara kejaran hewan aneh itu, aku pun langsung 

kabur lagi tanpa menghiraukan siapa yang ingin 

menolongku, aku pun sampai dijalan buntu, itu seperti 

jurang! saat itu aku tidak tau harus kemana. 

Akhinya aku menjatuhkan diri ke jurang, tiba-tiba 

seperti ada yang mengangkatku yang membuatku tidak 

terjatuh kedalam jurang, lalu aku bangun dengan bulu yang 
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merinding. Aneh sekali kan Mo?” Lanjutnya.“Mo? Momo? 

Mo?! Momo?! Ih Momo” Mimi yang bingung melihat kearah 

Momo.”khuurrr, khurrrr” Ternyata Momo ketiduran saat 

mendengarkan cerita Mimi.“Ah! Momo gak asik! aku sedang 

cerita serius! bisa saja ini petunjuk untuk mendapatkan kunci 

itu!” Kata Mimi yang kesal. 

Mendengar kata”kunci” Kiki yang sedang terlelap pun 

sontak terbangun.”HAH APA? KUNCI?! Kamu bermimpi 

apa?! kunci??” kata dia yang bersemangat.“iya.. sudahlah, aku 

malas membahasnya, nanti kamu ikut ketiduran kayak si 

Momo.” kata Mimi.“iiih tidaklah Mi, emang kamu mimpi 

gimana? ayo kita coba kita pecahkan mimpi kamu!” ajak Kiki 

yang penuh semangat. Mimi pun menceritakan kembali 

mimpinya. Mereka bekerja keras untuk memecahkan isi dari 

mimpi itu. Tak terasa hari sudah sore, sampai sekarang 

mereka belum memecahkan mimpinya Mimi. Momo pun 

terbangun dan menuju ke ruang tengah dimana Kiki dan 

Mimi mencari tahu soal mimpi asing itu,”selamat malam 

teman-teman. serius sekali, ada apa? aku kok tidak diajak 

sih” katanya sambil mengeluarkan muka sedikit 

cemberut,”Ya ampun Momo! kamu tidur seharian kayak 

kerbau tau gak sih? tadi saat aku ceirta, kamu malah tidur, 

huh” kata Mimi yang kesal. Kiki tertawa dengan suara sedikit 

kencang.“haha iya iya maaf yaa Mi, tadi aku ngantuk 

sekali”kata Momo dengan senyum lebar.”Ya sudah, ayo kita 

jalan sore, dengar-dengar Bibi. Nila berjualan tuna salmon 

loh! siapa mau ikut Kiki?” ajak Kiki.”AYO!” jawab Momo 

dan Mimi. 

Mereka berjalan sore dengan hati yang gembira karena 

sudah membayangkan betapa enaknya mereka memakan 

tuna salmon bikinan Bibi. Nila sore-sore begini. Tuna 
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 salmon Bibi. Nila itu adalah tuna salmon terbaik dikota ini. 

Bahkan, Pembeli rela mengantri berjam-jam hanya untuk 

mendpatkan sebuah tuna salmon! wah! sangat enak dan 

keren sekali. Sesampainya di bazar mereka langsung 

menghampiri Bibi. Nila.”Sore Bibi. Nila! apa kabar?” Sapa 

Mikimo.“Sore Mikimo! Bibi baik, alhamdulillah, kalian 

sendiri bagaimana? Mimi, Momo dan Kiki sedang apa disini? 

pasti ingin makan tuna salmon buatan Bibi yaa?”jawab bibi. 

Nila yang sangat ramah.”Baiik bii, iya hehee tau aja si bibi” 

jawab Mikimo.“yasudah, tunggu di kursi saja ya, Bibi akan 

selipkan 3 kue untuk kalian” kata Bibi. Nila.”Terimakasih 

banyak Bibi. Nila!” Jawab Mikimo, mereka langsung mencari 

kursi kosong, mereka sempat kesusahan mencari kursi 

karena sangat ramai pengunjung. Tapi akhirnya mereka 

melihat kursi kosong yang terdiri atas 3 (Tiga) kursi.” wah 

cukup nih!” kata Mikimo. 

Mereka salin menatap dan pergi ke kursi itu. Tak 

disangka, Greymo ternyata juga mengincar kursi tersebut. 

Mereka pun sadar bahwa mereka mengincar kursi yang 

sama, mereka berlari menuju kursi tersebut dan mereka 

sampai dikursi itu bersamaan. Kemudian Mereka pun saling 

berpandangan dan bertengkar hebat sekali , sampai 

membuat semua pengunjung lain yanga ada di sekitarnya 

ketakutan. 

“Heh Mikimo! tadi Kami duluan yang sampai di kursi 

ini! pergi kalian!” kata Greymo sembari membentak.“Enak 

saja! kita dari tadi Kami sudah mengincar kursi ini ya! Kalian 

ngapain kesini hah?! mengikuti kami saja!” Jawab 

Kiki.“Mengikuti kamu bilang?! yang benar saja! sangat 

memuakkan sekali bertemu kalian! dasar pencuri!” Kata 

Garfield dengan nada yang tinggi.”Hey Garfield! Kamu 
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punya bukti tidak?! bukannya kamu dan sekelompokmu 

yang mencuri?! maling teriak maling! tidak jelas!” Momo 

membentak mereka.“Halah! mana ada maling yang 

mengaku? tidak ada kan! benar-benar memuakkan!” Jawab 

Greya. 

Saat mereka sedang puncak-puncaknya bertengkar, 

tiba-tiba datanglah tamu tak diundang yang membuat seisi 

bazar terdiam, yaitu, Wolfie.”hah? ada wolfie” semua 

pengunjung dibazar mengatakan hal yang sama. Wolfie itu 

terkenal sebagai kawanan anjing licik dan juga jahat. Mereka 

akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang 

mereka mau. Semua yang ada di bazar itu langsung 

mengamankan diri. Gerry langsung menanyakan maksud 

kedatangan Wolfie.”Heh kalian! sedang apa kalian kesini! ini 

bukan wilayah kalian! pergi!” Ucap Gerry.“Hallo Gerry 

sayang, kami datang sudah pasti untuk mengambil 

kekuasaan di wilayah ini, siap siap ya? kutunggu kau dan 

kawananmu yang tidak berguna itu besok di Taman Buah 

Apel! hahahaha!” Ucap salah satu member Wolfie yang 

mendekat ke arah Greymo sambil menunjuk-nunjuk 

Mereka. 

Seketika tubuh Greymo terdiam, Mereka tahu bahwa 

jika mereka melawan Wolfie sendirian, mereka pasti kalah. 

Secara, member Wolfie terdiri atas beberapa anjing dan 

mereka hanyalah bertiga. Lalu Wolfie dog mendekat kearah 

Mikimo.”Ini adalah musuh bebuyutannya Greymo ya? 

dilihat-lihat, kalian sama lemahnya ya sama Greymo, kalian 

boleh loh jika ingin bergabung dengan Greymo untuk 

melawan kami, kasian tuh Greymo sampai tegang begitu 

hahahaha” kata salah satu wolfie dog yang meremehkan 

mereka. Mereka sangat yakin bahwa Mikimo dan Greymo 
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 tidak akan pernah bersatu, makannya mereka berbicara 

seperti itu. Mikimo dan Greymo geram dan kesal, rasanya 

ingin sekali mencakar muka wolfie. Namun, mereka tidak 

berani karena tubuh Wolfie yang besar. Lalu Wolfie kembali 

ke wilayahnya. suasana di bazar saat itu cukup lebih tenang 

dibandingkan sebelumnya. Karena itu, Mikimo dan Greymo 

pulang ke markasnya masing-masing dengan 1 (Satu) tuna 

salmon buatan bibi. Nila. 

“Bibi, kenapa kita hanya dapat satu? kita kan ada 6 

(Enam) orang, markas kita juga berbeda” komplain 

Momo.“Maaf ya Mo, ternyata adonan tuna salmon nya 

habis, Bibi belum berani pergi kepasar, takut Wolfie masih 

berkeliaran disekitar sini.” kata Bibi. Nila menjelaskan.“iya 

Bibi tidak apa-apa, kita bagi rata saja , semangat ya Bibi 

jualannya!” ucap Gerry. Sontak saja, Mikimo, Bibi Nila, dan 

Greymo kecuali Gerry kaget melihat Gerry. ‘apa? dibagi rata 

dia bilang? haha apa aku tidak salah dengar’ kata Kiki dalam 

hati. Gerry mengambil tuna salmon lalu meminta pisau 

untuk memotong tuna salmon nya. Mereka semua semakin 

heran sama Gerry. Gerry yang tak menghiraukan mereka 

pun tetap memotong tuna salmon menjadi 6 bagian. Lalu, 

dimasukkan kedalam kotak yang disediakan Bibi. Nila.”Nih 

ambil, adil kan kalo begini?” ucap Gerry sembari 

memberikan ke mereka satu-satu. Bibi. Nila tersenyum 

karena sebenarnya ini rencana Bibi. Nila untuk 

mempersatukan mereka. Bibi. Nila bertanya.“kenapa kalian 

tidak coba bersatu lalu lawan Wolfie dog?” Bibi. Nila 

langsung menanyakan hal ini.“TIDAK AKAN!” jawab 

mereka dengan kompak.“loh kenapa? kalian sama-sama 

cerdas, juga kalo bersatu, jumlah kalian akan lebih banyak. 

Coba kalian renungkan, masih ada hari esok, jangan sampai 
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menyesal” saran Bibi. Nila. Mereka tidak menghirukan Bibi. 

Nila karena kesal dan pergi kembali ke markas masing-

masing. Sesampainya di markas. 

-sudut pandang Mikimo- (di markas Mikimo) 

mereka langsung menyantap tuna salmon mereka dengan 

lahap, lalu Momo bertanya.”hey teman- teman, menurut 

kalian, yang diomongin Bibi. Nila ada benernya gak sih?” 

Tanya Momo.“gak! inget, mereka yang mencuri kunci itu, 

kita jangan lengah.” jawab Kiki.“setuju aku sama Kiki.” 

lanjut Mimi.”ya Sudahlah, aku juga tidak mau” kata Momo. 

Mereka melanjutkan makan, lalu bersiap- siap untuk 

beristirahat. 

-sudut pandang Greymo- (di markas 

Greymo)”Gerry, kau tidak salah tadi? kau membagi jadi 6 

(Enam)?” tanya Garfield,”santai bro, lagian kalau tidak 

begitu, kita gak bakal dapat kan?” jawab Gerry.”kita kan bisa 

mengambil semuanya saja?!” kata Garfield yang 

kesal,“yasudahlah, sudah terjadi juga,kau mau aku 

bagaimana? ambil saja jatah ku, aku tidak akan makan, aku 

juga mengantuk, aku gak mau bertengkar” tanya Gerry yang 

sudah lelah.“hey, sudah sudah, kita harus memikirkan cara 

bagaimana agar kita menang besok” kata Greya sambil 

melerai mereka.”apa kalian setuju dengan omongan Bibi. 

Nila tadi?” lanjutnya.“TIDAK, tidak akan pernah ya! aku 

yakin kita pasti bisa melawan Wolfie sendirian!” jawanb 

Garfield yang kesal. Sepanjang malam mereka memikirkan 

strategi untuk menang besok. 

Pok pok petoookk… suara ayam berbunyi yang 

berarti hari sudah pagi, mereka terbangun 

dan langsung bergegas mempersiapkan peralatan 

mereka.” kau yakin kita akan menang?” tanya 
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  Gerry yang ragu.”Yakin! kita pasti menang. Kita harus yakin 

dan percaya diri! jangan ragu - ragu!” jawab Greya. Gerry 

mengangguk, Mereka berangkat ke Taman Buah Apel. 

Disana, mereka melihat sekawanan Anjing besar, yaps betul 

sekali, mereka Wolfie. seketika tubuh Mereka gemetar dan 

terlihat ketakutan sekali,tetapi Mereka tetap melanjutkan 

aksinya dengan pantang menyerah. Sampai pada saat mereka 

hampir kalah, Muka Garfield yang akan dicabik cabik oleh 

kuku tajamnya Wolfie, Garfield yang saat itu sudah lelah 

hanya bisa pasrah. Lalu, datanglah Mikimo dari jauh yang 

sudah membawa peralatan perang yang siap untuk melawan 

Geng Wolfie, Mereka melemparkan batu tepat di mata 

Wolfie yang ingin mencakar Garfield. Garfield kaget lalu 

bangkit dan melanjutkan peperangnya. Peperangan 

berlangsung dengan sangat cepat karena Gengs dari kubu 

Mikimo dan Gryemo bersatu,melawan Gengs wolfie 

mereka dan akhirnya Merekapun memenangkan peperangan 

tersebut. 

Pada saat Wolfie terpojokan dalam peperangan tersebut, 

memberitahu bahwa Gengs Wolfie lah yang 

menyembunyikan kuncinya yang selama ini Meraka cari – 

cari. Kemudian Wolfie memberikan Kunci Rahasia itu 

kepada mereka. Namun sebelum itu, Wolfie berkata.”kalian 

harus terus bersatu seperti ini, jika kalian bersatu seperti 

ini, kalian sangatlah kuat, kami mengaku kalah, dan ini kunci 

yang kalian cari selama ini” kata Wolfies. Sambil memberikan 

Kunci Rahasia tersebut. Akhirnya Merekapun mendapatkan 

kunci yang mereka cari – cari selama ini, lalu mereka saling 

menatap satu sama lain. 

Diawali dengan Garfield yang meminta maaf 

kepada Mimi dan akhirnya Mikimo dan Greymo saling 
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memaafkan dan mereka berjanji untuk menjadi sahabat 

Sejati selamanya. Suasana saat itu membuat semuanya 

terharu, hewan lain yang melihat mereka pun ikut terharu 

termasuk Bibi.Nila. Ia sudah menduga bahwa mereka pasti 

akan bersatu bersama - sama. Mereka akhirnya pulang 

dengan hati yang gembira dan mendapatkan apa yang 

mereka impikan selama ini, yaitu kunci kotak pedang. 

Di sore hari, Mikimo pergi ke markas Greymo, 

mereka berencana untuk membuka Kunci kotak pedang 

itu sekarang. Mereka berjalan bersama lalu bertemu dengan 

Bibi. Nila. Halo kawanan kucing hebat! sedang apaa kalian? 

pasti ingin membuka kotak pedang ya?” ucap Bibi. Nila.”iya 

Bibi, tapi kita kesusahan mencari tempat dimana kotak itu 

berada, apa Bibi tahu?” tanya Greya.“ayo sini Bibi antar..” 

kata Bibi. Nila. mereka kaget dan senang! lalu mereka 

mengikuti Bibi. Nila pergi. 

Sesampainya disana, mata mereka langsung tertuju 

pada Kotak Besar yang berdebu, tanpa berlama-lama, 

mereka langsung membuka kotak itu bersama-sama.”Ayo 

kita buka sekarang! 1 2 3 bukaaa! uuuwaaaah” ucap mereka 

sembari membuka kotak tersebut. Saat dibuka, terdapat 

cahaya yang sangatlah terang, kemudian Mereka mengambil 

pedang itu bersama-sama. Tiba-tiba, tanah bergerak,terbelah 

menjadi 2(Dua), Merekapun panik, lalu Mereka berlindung 

di dekat kotak tersebut, lalu mereka dikagetkan dengan hal 

yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu sebuah 

Istana megah dan mewah, terlihat lampu gemerlapan mengelilingi 

istana tersebut.” Wowww sebuah ISTANA TUMBUH 

DARI TANAH ???’ ucap Mereka bersamaan.”Selamat 

untuk kalian, istana, pedang dan kekuasaan, sekarang 

berada ditangan kalian, mohon untuk pergunakan ini dengan 
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 baik dan bijaksana, lakukanlah amanah dan tugas ini dengan 

sebaik baiknya ya Greymo dan Mikimo” ucap Bibi. Nila. 

Mereka baru tersadar bahwa setelah mendengar 

ucapan Bibi Nila tersebut, ternyata Bibi. Nila sudah tidak ada 

disekitar Mereka. Kemudian mereka kebingungan akan 

tetapi terlihat sangat bahagia dan senang. lalu tak lama 

kemudian datanglah Bibi. Nila menggunakan pakaian yang 

mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya, bahkan 

mereka melihat Bibi. Nila mempunyai sayap, iya sayap. Dan 

Bibi. Nila berkata”tugas Bibi sudah selesai, tolong dijaga 

baik-baik ya Mikimo dan Greymo, Bibi. Nila pamit dulu, 

sekali lagi Bibi. Nila ucapkam Selamat dan sukses dalam 

mengemban amanah ini, selamat tinggal kalian, Bibi tidak 

akan pernah melupakan kalian semua” ucap Bibi. Nila. 

Sungguh momen yang mengharukan, mereka semua 

bersedih tanpa terkecuali.  

Tanpa arahan dari Bibi. Nila, Merekapun melanjutkan 

untuk menjelajahi istana dengan hati riang gembira sambil 

menikmati indahnya pemandangan di Istana tersebut. 

Mereka sangat bahagia dan sekarang mereka menjadi 

sahabat sejati yang sangat dekat sekali, saling memahami dan 

membantu setiap kesusahan satu sama lain, dan Mereka 

menganggap sudah seperti keluarga sendiri. Merekapun 

berjanji akan selalu siap untuk melindungi semua wilayah 

kekuasaan mereka dari serangan manapun. 

  



231 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 

ia orangnya baik, lemah lembut, selalu ingetin aku 

kepada hal yang lebih baik, royal dan dia orangnya 

ceria banget, yaa walau kadang agak ngeselin sih 

he...he... Dia adalah TIARA AZELLINA, aku biasa 

memanggilnya Ara. 

 Tiara Azellina adalah sahabat terbaikku, dia selalu 

ada buatku, saat aku susah senang ,dia selalu dengerin 

curthatanku, pokoknya dia adalah sahabatku paling baik. 

Aku dan Ara adalah 2 orang sahabat yang sibuk mengejar 

dunia. Kami selalu mengikuti trend, terutama di dunia 

fashion. 

 Hari ini adalah anniversary persahabatan kami yang 

ke-2. 5 Agustus 2019 dan sekarang 5 Agustus 2021. Tidak 

terasa persahabatan kami sudah dua tahun, dan di hari yang 

spesial ini kami ingin merayakannya. Kami merayakannya di 

cafe terkenal di kota ini. 

 Aku dan Ara pergi ke cafe itu dengan berpakaian 

modis tentunya. Aku yang berpakaian bertemakan warna 

mocca sedangkan Ara bertemakan warna biru. 

D 
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 “Wuiih... cantik banget deh sahabatku ini,” Puji Tiara. 

 “He...he... bisa aja kamu, dah ayok masuk, Ra.” 

 “Ayok Fa.” 

 Kami masuk ke cafe itu dan memilih duduk di paling 

tepi, karena tempatnya yang aesthetic dan juga nyaman.  

 “Fa, kita duduknya di tepi aja yuk! Soalnya kek 

nyaman aja gitu,” saran Tiara. 

 “Nah, aku juga berpikir kayak gitu dan tempatnya 

juga aesthetic ala vintage gitu,” jawabku dengan semangat. 

 “Iya Fa, yoklah!” 

 “Ayok, Ra.” 

 Aku dan Ara pergi ke tempat itu, kemudian pesan 

makanan dan minuman yang ada di buku menu. Sambil 

menunggu pesanan kami, kami foto-foto dan buat story IG. 

 “Fa, sambil tunggu pesanannya foto-foto dulu yuk 

sama buat story IG, soalnya kalau pergi ke tempat yang bagus 

kalau gak ada foto-foto, serasa ada yang kurang he...he...,” 

saran Tiara. 

 “Hmmm iya siih, ayok, Ra.” 

 Setelah mengambil foto-foto yang bagus, pesanan 

kami sampai. 

 “Ini ya, pesanany,” ucap pelayan cafe. 

 “Terima kasih, ya,” ucap kami serentak. 

 “Waahh.... enak nih kayaknya, Fa, eh tapii ntar aku 

foto dulu hehehe” 

 “Oh ya, silakan, Ra. Udah kan?” 

 “Udah, Fa, ayok makan,” ucap Tiara sambil 

menawarkan makanan. 

 Aku dan Ara menikmati makanan dan minumam 

yang telah kami pesan tadi. 15 menit kemudian makanan 

kami pun habis. 
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 “Alhamdulillah habis juga akhirnya,”ucap Tiara. 

 “Gimana Ra, enak gak makanannya?” tanyaku. 

 “Enak banget Fa, pantesan cafe ini terkenal.” 

 “Iya Ra gak salah pilih kita.” 

 Setelah makanannya habis. Sekarang tiba saatnya 

tukaran kado. 

 “Oh ya, Ra jadi gak nih janji kita kemaren?” 

 “Hmmm, janji apa ya.” 

 “Itu lho tukaran kado, masak kamu lupa ih.” 

Jawabku dengan wajah cemberut. 

 “Oh, kado, gak mungkinlah aku lupa hehe, maaf ya 

aku tadi rada lemot hehe,” ucap Tiara ngeledek. 

 “Kamu ih kebiasaan, suka bikin aku kesal.”  

 “Hehehe soalnya kalau nggak bikin kamu kesal 

bukan aku siih.” 

 “Iya deh, Ara sahabataku paling cantik bagai 

rembulan ini.” 

 Yaa begitulah Ara, tiada hari tanpa membuatku 

kesal, tapi aku sayang sama dia hehehe. Setelah itu kami 

lanjut tukaran kado. 

 “Ayok tukaran kado. Siapa dulu niih?” tanyaku. 

 “Kamu aja dulu Fa kasi ke aku.” 

 “Oke bentar ya aku ambil dulu kadonya. Ini kadonya 

special untuk Ara, bungkusannya cantik kek kamu,” ucapku 

sambil puji Tiara. 

 “Waaaahhh bagus bangeet, makasii Fa,” ucap Tiara 

kesenanangan. 

 “Iya sama-sama, silahkan buka kadonya.” 

  “Okee Fa, aku buka ya.” Waah tas dong bagus 

banget...., Makasih, Fa suka banget sama tasnya,’’ ucap Tiara 

dengan senang. 
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  “Iya, sama-sama, Ra, saoalnya aku liat-liat kamu lagi 

ngincar tas itu, jadi aku beliin aja deh kado tuk kamu.” 

 “Wah, iyakah? Makasi ya, Fa, kamu sahabat yang 

paling ngertiin aku,” ucap Tiara dengan haru. 

 “Hehehe, gilaran aku ni kan buka kadonya?” 

 “Iya, Fa, silakan dibuka.” 

 “Oke, aku buka ya. Waah bantal dong dengan custom 

foto kita berdua lucu banget hihi... Makasi, Ra, suka banget 

aku,” ucapku dengan senang. 

 “Sama-sama, Fa. Hehehe aku custom foto kita berdua. 

Supaya kamu selalu ingat sama aku, trus kalau tidur kamu 

mimpiin aku, hehe.” 

 “Aaa, Ara, gak mungkin lah aku lupain kamu, kamu 

tetap jadi sahabat terbaikku, bagaimanapun keadann kamu 

aku setia kok.” 

 “Hehe, makasih, Fa, sahabatku paling cantik bagai 

rembulan ini.” 

 Selesai dari tukaran kado, kamu pun foto-foto biar 

jadi kenangan indah. 

 “Wa, bagus-bagus ya, Ra, fotonya.” 

 “Bagus banget...” 

 “oh ya, Ara makasi ya kamu selalu ada untukku, pas 

aku lagi terpuruk kamu gak ninggalin aku. Kamu selalu 

dengerin curhatku dan selalu kasih aku saran-saran yang 

baik,” ucapku dengan haru. 

 “Iya, Fa, aku juga makasi sama kamu, kamu selalu 

ada untukku dan sekarang persahabatan kita udah 2 tahun 

aja,” ucap Tiara haru. 

 “Ara, semoga persahabatan kita langgeng ya.” 

 “Aamiin, semoga ya.” 
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 “Happy anniversary persahabatan kita bestiku,” ucap 

kami serentak. 

 “Jadi terharu deh,” ucap Tiara haru. 

 “Aaa sini peluk.” 

 Setelah mengobrol, kami memutuskan untuk 

berencana pergi ke tempat wisata lain. 

 “Udah, Ra, ayok pergi ke tempat lain, udah lama juga 

kita di sini,” saranku. 

 “Ayok, Fa, tapi kemana, ya?” tanya Tiara. 

 “Bagaimana kalau ke taman aja?” saranku. 

 “Ide bagus, ayok.” 

 Setelah dari cafe tersebut, kami memutuskan untuk 

ke taman udah lama juga kita gak ke taman itu. Kami berjalan 

kaki ke taman itu karena jaraknya juga gak begitu jauh. 

Setelah berjalan akhirnya kami pun sampai di taman 

tersebut. 

 “Yes, akhirnya sampai juga,” ucapku lega. 

 “Iya, Fa, ayo duduk di kursi itu,” saran Tiara. 

 “Kursi yang mana?” tanyaku heran. 

 “Itu, yang dekat kolam.” 

 “Oh yang itu, ayok, Ra.” 

 “Ayok.” 

 Kami pergi ke kursi itu untuk duduk santai sambil 

menikmati pemandangan yang ada di sekitar taman, juga 

mengobrol membahas tentang hasil ulangan harian 

kemaren. 

 “Waw, bagus ya pemandanganya hijau-hijau gitu,” 

ucap Tiara terpesona. 

 “Iya, Ra, bagus banget, cocoklah untuk kita cuci 

mata dari soal ulangan kemaren.” 



236 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

  “Nah, bener banget, soal uh kemaren bikin pusing 

gak sih, soalnnya banyak menjebal gitu, terus aku juga duduk 

paling depan lagi, gak bisa nyontek soalnya guru liatin aku 

terus,” ucap tiara dengan kesal. 

 “Iya ih, kesal kali aku, habis itu yang aku hafal malah 

gak masuk soal lagi,” ucapku kesal. 

 “Sabar aja, Fa, belum rezeki kali.” 

 “Iya...... eh tapi kamu tau gaksih?” 

 “apatuh?’’ potong Tiara 

 “Si Putri, ketika UH dia liat buku.” 

 “Hah, serius, Fa?” 

 “Iya, serius tanya aja sama teman kelas kita yang 

lain!” 

 “Ih, pantas aja nilai nya tinggi, serasa gak adil ih,” 

ucap Tiara kesal. 

 “Benar, gak terima aku, padahal teman kelas kita 

remedial, sedangkan dia nggak,” ucapku kesal. 

 “Curang, ya, si Putri itu.” 

 “Iya. Dah ah biarin aja dia yang curang, kalau kita 

omongin dia, jadi gibah dong, ntar kita yang berdosa.” 

 “He..he..,iya sih Fa biarin aja.” 

 “Iya Ra.” 

 Sedikit kesal dengan salah satu teman kami yang 

berbuat curang ketika UH. Setelah membhasa hasil UH 

kemaren, kami lanjut mengobrol dengan topik lain. Ketika 

kami mengobrol, lewat rombongan orang lain yang 

berpakaian syar’i, tertutup, sehinggta membuat kita 

terpesona dengan hal itu. 

 “Masya Allah, bagus banget,” ucap Tiara terpesona 

 “Apanya Ra ?”tanyaku heran. 
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 “Itu, tu rombongan itu.. Masya Allah pakaianya 

bagus-bagus tertutup, syar’i, tidak ketat, terus bersama 

teman-temannya juga, Adem banget aku liatnya”ucap Tiara 

haru” 

 “Iya Ra bagus banget adem liatnya.” 

“Nah benerkan fa.” 

Tiara terpesona melihat pertemanan orang yang lewat 

tadi, sehingga membuat hati  

Tiara tersentuh dan mengajakku untuk seperti itu. 

“Hmm... fa?” 

“Iya, Ra ada apa ?” 

“Hijrah yuk, dengan berpakaian lebih syar’i 

dan tertutup gitu?”Ajak Tiara. 

“Aku mau sih Ra, tapi...” 

“Kenapa ? tanya Tiara heran. 

“Kalau berpakaian seperti itu, entar kita 

dibilang seperti ibu-ibu atau gak kuno gitu.” 

“Ah, enggak kok, buktinya kita lihat tadi 

malam bagus kan?” 

“Iya Ra, tapi kan kalau berpakaian syar’i gitu jilbab 

dalam dalam apa gak panas, trus nanti kita ketinggalan trend 

gitu, gak bisa ootd an” 

“Gak panas kok fa, trus berpakaian syar’i gitu njuga 

gak ninggalin trend kok. Yok Fa,Hijrah yuk dengan 

berpakaian syar’i gitu?” paksa Tiara. 

“Hmm, nanti deh aku pikirin, aku pulang dulu 

ya, Bye!” 

“Agh, jangan pulang dulu Fa. Yah.. dah pulang aja dia. 

Susul aja deh kerumahnya,” ucap Tiara dengan kesal. 
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  Setelah dari perdebatan itu aku pulang dengan 

perasaan yang kesal. Tiba-tiba ada yang pencet bel, ternyata 

itu Tiara yang menyusul aku dari taman tadi. 

“Assalamu’alaikum Fa.” 

“Wa’alaikumsalam, Iya ada apa?” tanyaku 

sambil buka pintu 

“Gini ya fa...” 

“Ngobrol di dalam, gak enak di dengar tetangga,” 

ucapku yang memotong pembicaraan Tiara.” 

Kemudian Ara masuk ke rumah ku dan 

kemudian duduk di sofa ruang tamu. 

“Fa, kamu marah ya sama aku ?” 

“Enggak kok, ada apa? To the point aja!” 

“Gini ya fa, aku ingin kita dua orang sahabat yang 

berpakaian syar’i gitu. Aku tau ini berat bagimu , tapi 

perlahan-lahan kita bisa kok,” ucap Tiara dengan rayuan. 

“Tapi Ra, kalau aku pakaian kayak gitu ntar 

kayak ibu-ibu.” 

“Engga kok Fa, tenang aja lagipun kamu sadar ga sih 

kita ini hanya sibuk mengejar dunia, tapi lupa akhirat ?” 

“Apaan dah, sok suci banget...” 

“Bukan sok suci Fa! Aku ini sahabatmu, orang 

terdekatmu, mengingatkanmu itu kewajibanku!” 

“Iya Ra, aku paham kok. Tapi... kalau kita berpakaian 

syar’i kayak gitu apa gak panas Ra, gak gerah kah ?” 

“Panas iya panas, gerah iya gerah, tapi panasnya di 

dunia ini tak sebanding dengan panasnya api neraka. Sadar 

gak sih,” ucap Tiara sedikit emosi 

Karena kata Tiara yang panasnya di dunia tak 

sebanding dengan panasnya api neraka aku langsung terharu 

dan termenung, yang diucapin Tiara itu benar. Aku seakan-
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akan merasa bersalah sama Allah yang tidak patuh dengan 

aturannya. 

“Fa...?” Tanya Tiara dengan heran 

“Ara...” Aku memeluk Tiara 

“Eh kenapa ni?” 

“Ara...maafin aku ya, tadi gak dengerin kata-

katamu,” ucapku sambil nangis tersedu-sedu. 

“Iya gapapa kok.” 

“Aku langsung sadar, setelah kamu ngomong bahwa 

panasnya dunia tak sebanding dengan panasnya api neraka. 

Makasih ya udah ingetin aku” 

“Iya, sama-sama, udah sekarang jangan nangis 

lagi.” 

“Iya Ra,” jawabku sambil usap air mata. 

“Nah gitu dong, udah sekarang kamu mandi, habis itu 

shalat Ashar. Aku pulang dulunya, oh ya besok kita ke 

Taman itu lagi jangan lupa pakai baju syar’i nya. Bye 

Assalamu’alaikum,” ucap Tiara sambil melambaikan tangan. 

“Iya Ara, dadah wa’alaikumsalam.” 

Tiara pulang kerumahnya setelah perdebatan itu 

selesai, dan berakhir dengan damai. Kemudian aku 

melanjutkan aktivitasku. 

*** 
Besoknya di siang yang cerah aku pergi ke Taman itu 

kembali, dengan berpakaian syar’i, tertutup. Terlihat dari 

kejauhan Ara nampaknya sudah menungguku dikursi taman, 

kemudian aku pergi menuju kursi itu. 

“Fa... disini,” teriak Tiara. 

“Oke,” sambil berjalan ke arah Tiara. 

“Waw, Masya Allah... bagus kali pakaianmu fa, 

gak mirip-mirip ibu-ibu kok,” puji Tiara. 
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 “Alhamdulillah, soalnya aku cari gitu ootd syar’i di hp 

ku, ternyata banyak lho mana bagus –bagus lagi.” 

“Nah apa aku bilang, pakaian syar’i gak buat 

ketinggalan zaman atau trend.” 

“Iya, Ra, he..he..” 

“Gimana panas gak, pakai baju kayak gitu?” Tanya 

Tiara 

“Enggak Ra, malah adem gitu dan aku ngerasa baju ini 

ngelindungin aku dari panas terik matahari atau sinar uv 

matahari.” 

“Alhamdulillah.” 

Setelah mengobrol begitu panjang di taman itu, dan 

waktu terus berjalan, sekarang sudah menunjukan pukul 

12.00 WIB, dimana sebentar lagi memasuki waktu Dzuhur. 

“Duh gak kerasa ya udah mau Dzuhur aja,” ucapku 

sambil melihat jam tangan. 

“Iya Fa, siap-siap yok ke Masjid!” 

“Ayok!” 

Allahu akbar, Allahu akbar... Suara adzan terdengar dari 

Masjid. 

“Eh, dah adzan, yok cepat, Ra!” 

“Iya, Fa.” 

Setelah berjalan ke Masjid, kami langsung cari tempat 

berwudhu, setelah itu pergi ke Masjid untuk melaksanakan 

shalat Dzuhur. Setelah melaksanakan shalat Dzuhur, kami 

lanjut dengan zikir, berdo’a dan baca Al-Quran. 

“Alhamdulillah,” ucap kami serentak. 

“Fa, yok baca Al-Quran!” ajak Tiara. 

“Surat Al-Mulk aja yuk, soalnya manfaatnya banyak 

banget salah satunya terhindar dari siksa kubur,” penjelasan 

Tiara 
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“MasyaAllah, ayok.” 

Kami membaca surat Al-Mlulk hingga selesai. Setelah 

selesai  

“MasyaAllah, ayok.” 

Kami membaca surat Al-Mlulk hingga selesai. Setelah 

selesai membaca Al-Quran, kami membereskan tempat 

shalat. 

“Alhamdulillah selesai.” 

“Iya, Fa. Yok beres-beres lagi,” ucap Tiara sambil 

melipat mukena 

“oke.” 

 Kami membereskan tempat shalat. 

“Ara ternyata nyaman dan adem banget ya kalau 

temenan kayak gini.” 

“MasyaAllah, iya, Fa, benar kan apa kata aku.” 

“He..he.., iya maaf kemaren aku gak dengerin katamu.’ 

“Iya, gapapa santai aja, Fa.” 

“Kalau tau aku enaknya kaya gini, dari dulu kita kek 

gini,” ujarku  

“Lupain, kita mulai dari sekarang aja. Semoga kita 

istiqamah ya.” 

“Aamiin. Semoga persahabatan kita UNTIL 

JANNAH ya.” 

“Aamiin YRA,” ucap kami serentak. 

Terima kasih Ya Allah engkau telah datangkan sahabat 

yang baik seperti Tiara yang telah mengajakku kepada 

kebaikan. Terima kasih Tiara, engkau adalah hal yang 

beharga bagiku, karena aku memiliki sahabat yang senantiasa 

mengingatkanku kepada kebaikan, bukan hanya sekedar 

mengajakku bersenang senang. 
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 Semoga kita terus bersama, saling mengingatkan ke 

jalan yang benar dan mengingatkan dalam kebaikan yang 

berpegang teguh pada Al-Quran dan Assunah 

Sahabat yang baik itu anugrah, tak perlu yang 

bersebran maupun berpudrah, cukuplah yang selalu 

membimbing kita ke jalan Allah. 
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 “Aaaaaaaa! Aku ga tahu! Aku ga tahu!” 

pa yang tidak kau tahu?” Tanya pria yang 

sedang sibuk dengan secangkir tehnya. Aku 

mendengus kesal melihatnya yang tampak tak 

peduli denganku, dia bahkan tidak menoleh padaku. Aku 

yakin pertanyaannya tadi hanya sebatas basa-basi. Aku 

menarik napas panjang lalu menyandarkan kepalaku ke atas 

meja. Henry menyeruput cangkir tehnya sebelum bertanya 

kembali”Aku tanya, apa yang tidak kau ketahui?” 

 “Huh, kau ini sebenarnya peduli tidak sih?” Henry 

menoleh kearahku sebagai jawaban dari pertanyaanku tadi. 

Aku menatap wajah menyebalkannya sebentar lalu meraih 

ponselku yang masih menyala. Aku menunjukan email yang 

baru saja aku dapat.”Lalu apa masalahnya?” tanyanya setelah 

melihat isi surat itu.  

 “Aku juga ga tahu! Aku ga bisa menulis genre seperti 

ini!” 

 “Kau hanya perlu menulis cerita manis tentang 

persahabatan seperti anak TK yang menuliskan kisah 

“A 
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 temannya.” Kok aku kesal ya? Kesannya dia seperti 

meremehkanku.”Maksudmu aku kalah dengan anak TK?”  

Pria jangkung itu mengedikkan bahunya,”Tapi 

kenyataannya itu tugas yang selalu di berikan kepada anak 

TK.” 

 Aku beranjak dari bangku menuju sofa tempat 

Henry menghabiskan tehnya, mengambil salah satu bantal 

lalu memukulnya pada kepala orang itu.”Tentu saja berbeda! 

Kau pikir menulis novel selevel dengan karangan balita!” 

Henry buru-buru meletakkan cangkirnya di meja sebelum 

menghalau seranganku. 

 “Kau ini kenapa sih? Seperti tidak punya sahabat 

saja.” Rasanya pertakaannya itu seperti sebilah pedang yang 

ditancapkan tepat di jantungku. Aku terdiam, rasa kesalku 

padanya bertambah dalam sesaat. Sangat kesal karena yang 

dia katakan itu benar.”Kau benar-benar tidak punya teman 

selain aku bukan?” Aku tersenyum miris mendengarnya. Ku 

baringkan tubuhku di bagian sofa yang kosong. 

 “Bagaimana rasanya punya sahabat? Apa itu 

persahabatan? Siapapun tolong beri tahu sosok 

menyedihkan ini!” Ucapku sedramatis mungkin. 

Henry menatapku dengan wajah datarnya yang 

menyebalkan. Saking datarnya sulit menebak apa yang 

pemuda Finn ini pikirkan. Tapi aku yakin dia tengah 

menaruh kasihan padaku. Baru saja aku membuka aplikasi 

pencarian sebelum suara berat itu membuatku 

menghentikan aktivitasku.”Kau terlihat seperti orang bodoh 

yang teramat menyedihkan yang akan mencari tahu apa itu 

persahabatan di internet.” Aku membesarkan mataku 

mendengarnya. Dia cenayang ya? Ah! Lebih penting lagi dia 

sudah mengataiku bodoh dan menyedihkan. 
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 “Hei! Perhatikan yang kau katakan! Kau–” 

 “Sudah waktunya shalat dzuhur, kau mau aku 

menjadi imam atau hanya kau?” Ucapnya menghentikan 

perkataanku. Aku melihat jam di ponselku, memang ini 

sudah tengah hari itu berarti waktunya shalat. Jangan heran, 

di Inggris memang jarang ada masjid yang 

mengumandangkan adzan.”Mungkin maksudmu ‘mau 

berjama’ah atau munfarid’” Henry mengangguk 

mengiyakan. Mungkin dia malas berbicara. 

*** 
 Mari aku perkenalkan siapa diriku. Namaku Arosa 

Bellia, seorang mahasiswa asal Bandung yang beruntung 

mendapat kesempatan belajar ke negeri yang dijuluki The 

Black Country. Kau tahu universitas Oxford? Aku adalah salah 

satu dari ribuan orang beruntung yang dapat mencari ilmu di 

universitas tertua itu.  

 Uang yang setiap bulan dikirimkan keluargaku dari 

Indonesia begitu pas-pasan disini –padahal di negara asalku 

itu adalah jumlah yang besar. Tentu untuk bertahan hidup 

aku harus mencari pencaharian lain bukan? Untuknya aku 

menulis beberapa kisah pendek dan mengirimnya ke 

beberapa penerbit. Aku sangat beruntung ketika salah satu 

penerbit besar mau memberikan kontrak kepadaku. Hanya 

orang bodoh yang menolaknya dan aku bukan bagian dari 

orang-orang bodoh itu. 

 Kelas akan dimulai siang nanti, sekitar pukul dua 

siang. Aku membuka ponselku saat merasa ada getaran 

singkat disusul bunyi notifikasi. Di aplikasi pesan ku melihat 

editor Egbert baru saja mengirimku pesan yang tentu 

menggunakan bahasa Inggris yang bila di terjemahkan 

menjadi; Penulis Rose, aku menyukai manuskrip yang kau 
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 kirimkan melalui email kemarin. Tapi saat membacanya aku merasa 

kurang mendapat perasaannya. Kau harus lebih menjabarkan tentang 

perasaan sahabat antara satu sama lain. Bisa kau memperbaikinya 

lagi? 

 Aku mengela napas sembari berjalan di sekitar 

taman. Editor Egbert itu sangat baik dan ramah, walaupun 

dia bertanya pada akhir pesannya sebenarnya aku tidak 

punya pilihan selain merevisi atau lebih tepatnya merombak 

manuskripku. Aku memang tidak tahu bagaimana rasanya 

punya sahabat. Satu-satunya teman yang ku miliki hanya 

Henry, Henry Finn. Kami bukan sahabat, kami juga tidak 

memiliki hubungan lebih. Orang tua kami bersahabat itu 

saja.  

 Aku melamun saat berjalan sampai tidak sadar 

menabrak seseorang –bukan, lebih tepatnya dua orang. 

Sialnya lagi kerudung yang kukenakan tidak sengaja tertarik 

membuatnya lepas. Aku buru meminta maaf lalu berusaha 

menutupi rambutku. Sial! Ini benar-benar memalukan! 

Kedua wanita yang ku tabrak saling bertatapan lalu mereka 

mendekat kearahku berusaha menutupiku dari pandangan 

siapapun yang mungkin melihat. 

 “Maafkan aku, aku tidak memperhatikan jalanan.” 

Ucapku ketika sudah memakaikan kain lembut itu ke seluruh 

kepalaku.”Dan terima kasih, kupikir kalian akan merasa aneh 

melihat orang berpenampilan sepertiku” 

 Wanita berambut cokelat menggelengkan kepalanya 

sembari membantuku berdiri.”Tidak. Kau cantik 

mengenakannya.” Beralih pada wanita berambut pirang. Dia 

tampak khawatir sembari menepuk-nepuk beberapa bagian 

bajuku yang kotor.”Kau tidak apa-apa? Apa ada yang sakit?” 

Oh ya ampun! Wajahnya ini sangat manis!  
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“Tidak, aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah 

mengkhawatirkanku.” 

 “Kau bukan orang sini ya?” Tanya Si rambut cokelat. 

Tentu saja, ketika kalian berbicara seperti ini otakku harus 

menerjemahkannya dulu! Batinku. Kau tahu? Semua dialog 

disini menggunakan bahasa Inggris, tapi aku akan 

menerjemahkannya untuk kallian.  

“Aku dari Asia, Indonesia tepatnya.” Jawabku. 

 “Oh! Aku tahu! Aku pernah menghadiri festifal 

bunga disana! Lili juga pernah mengadakan pameran seni 

diasana!” Mata biru gadis pirang itu membesar saat 

mengatakannya. Terlihat sangat menggemaskan dengan 

muka manisnya.”Benarkah? Kau pernah kesana?” Tanyaku 

yang mulai antusias.”Iya! Aku menyukai bunga melati putih 

mereka. Sangat harum. Aku juga menyukai makanan manis 

yang seperti pancake hanya saja lebih bertekstur.” Oh, 

mungkin maksudnnya martabak manis. Ah aku jadi rindu 

rumah. 

 Selanjutnya kami saling menukar nomor ponsel dan 

saling berjanji akan bertemu lagi. Apa aku baru saja 

mendapat teman? Tidak. Ini belum pantas untuk dibilang 

pertemanan. Si manis berrambur pirang bernama Catherine 

Dean dan temannya yang terlihat dingin bernama Lillian 

O’Malley. Kalau tidak salah Dean adalah nama keluarga yang 

memiliki butik besar dan O’Malley adalah keluarga yang 

banyak menghasilkan pelukis terkenal. Dan aku baru saja 

menabrak masing-masing salah satu anggota keluarganya?! 

Lucunya lagi kami sama-sama mahasiswa Oxford. 

 “Jadi kalian berteman?” 
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  “Ya begitulah.” Aku berada didalam mobil Henry. 

Dia bilang Tuan Finn –ayahnya–menyuruhnya untuk 

menjemputku setelah kelas siang selesai. 

“Aku takjub, kau bisa memiliki teman setelah satu 

setengah semester disini.” Lihat! Menyebalkan sekali dia 

ini.”Sudah mengejekku-nya?” tanyaku sewot yang dia jawab 

dengan diam. Seterusnya kami tetap diam sampai setengah 

perjalanan dan aku bertanya padanya. 

 “Kau kenal Catherine?” Tanyaku. Henry terdiam 

beberapa saat.”Kenapa kau bertanya padaku?” Dia malah 

balik bertanya. 

 “Keluargamu kan selalu membuat baju dari butik 

keluarga Dean.” Mengingat Tuan Finn memiliki perusahaan 

yang besar, tentu bukan hal besar bagi mereka untuk 

memesan baju yang di desain khusus dari butik 

ternama.”Bukan berarti aku mengenal seluruh silsilah 

keluarga mereka.”“Jadi kau ga kenal?” Pria yang tengah 

sibuk mengemudi itu menggelengkan kepalanya. 

 Sepi melanda perjalanan kami selanjutnya sampai 

Henry berkata”Tapi ini menguntungkan bagimu, Arosa. 

Kau bisa memanfaatkan mereka untuk menulis ceritamu.” 

Aku menatap Henry. Yang diucapkannya itu benar tapi itu 

terlalu kejam. Mana mungkin aku tega memanfaatkan orang 

yang tulus berteman denganku.”Sambil menyelam minum 

air. Jika kau juga menerima persahabatan mereka dan 

membalas dengan hal sama itu bukan masalah.” 

*** 
 Sudah sekitar setengah semester sejak aku bertemu 

dengan Catherine dan Lili. Kami benar-benar bersahabat. 

Dan novelku sudah lima puluh persen terselesaikan. Banyak 

yang kami lalui, seperti pergi ke galeri seni dan pameran yang 
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di sponsori keluarga O’Malley, mengunjungi taman bunga 

yang super luas milik Catherine, melukis, merancang baju 

bersama, merangkai bunga. Catherine dan Lili membawaku 

kedunia mereka. Mengenalkanku kepada hal-hal yang 

mereka suka dan tidak suka. Catherine selalu antusias dan 

Lillian yang dingin harus selalu di bujuk oleh Catherine agar 

mengizinkan kami untuk mengenal dunia seorang gadis 

O’Malley. 

 “Kau belum pernah mengajak kami ke rumahmu.” 

Ucap Lillian. 

“Iya, aku belum pernah ke rumah Rose. Kau hanya 

mengajak kami ke apartemenmu atau rumah keluarga Finn.”  

 “Kalian tahu, aku juga ingin pulang. Tapi aku baru 

bisa pulang saat libur akhir semester nanti.” Kini kami 

berada di perpustakaan keluarga Finn yang dibuatkan Tuan 

Finn untukku. Awalnya aku merasa sangat tidak enak karena 

aku bukan bagian dari keluarga Finn, tapi beliau dan anggota 

keluarga yang lain bersikeras. Sepertinya seluruh keluarga 

Finn sudah menganggapku bagian dari mereka.  

 “Kau harus berjanji mengajak kami ke rumahmu!” 

Titah Catherine. Aku tersenyum membayangkan kami 

menghabiskan waktu di perpustakaan pribadiku, atau 

mencoba kuliner Kota Bandung, atau mengerjakan skripsi 

bersama di kamarku, atau mencicipi masakan Mama di ruang 

makan. Aku benar-benar ingin mengadakan tour menjelajahi 

rumahku yang mugkin tak sebesar rumah mereka, tapi 

sangat besar bila dibandingkan rumah pada umunya.”Iya, 

ayo kapan-kapan kita menginap di rumahku!” 

 Kami kembali pada dunia bacaan kami. Kupikir 

mereka akan jenuh ku ajak ke perpustakaan ini, tapi 

sepertinya mereka juga suka membaca. 



250 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

  “Cerita mana yang kalian sukai?” Tanya Catherine 

memecah sunyi. Kami berdua menoleh padanya.”Aku 

menyukai Daddy Long Legs.” Katanya sambil memandang 

novel tebal di atas mejanya.”Saat masih kecil aku mendengar 

dongengnya, tapi ternyata novelnya lebih bagus.” Lanjutnya. 

 “Aku tidak tahu. Aku suka semuanya, terutama karya 

William Shakespeare dan Jane Austin!”“Kau suka akhir yang 

bahagia ya?” Tanya Lillian yang kembali memandangi 

bacaannya. Aku tersenyum”Bagaimana denganmu?” 

Tanyaku.”Entahlah, aku tertarik pada Wuthering Heights 

dan… The Scarlate Latter” Kami terdiam mendengar 

jawabannya.”Whuthering Heights ya..?” Novel tentang kisah 

cinta yang terhalang oleh kasta dan juga pembalasan dendam 

yang mengerikan. Kisah yang mengubah dunia persastraan. 

Kisah yang bernuansa gelap dan kelam. Dan The Scarlate 

Latter kisah yang mencetak heroin pertama dalam sejarah. 

Kisah yang memperlakukan pemeran utamanya dengan 

kejam. Sepertinya dia suka kisah tragis. 

 “Lili, hidupmu akan kelam jika membaca cerita 

seperti itu! Ayo baca buku ini, kisah klasik terindah sepanjang 

sejarah!” ucap Catherine sembari menyodorkan buku tebal 

pada Lillian. Melihat mereka aku tersenyum sendiri. 

 Kini hanya aku, Lillian, dan Henry –yang entah 

kapan masuk– di dalam perpustakaan. Catherine izin pergi 

ke kamar kecil tadi.”Bagaimana novelmu?” Aku terdiam saat 

Lillian berkata seperti itu. Terkejut tentu saia, pasalnya 

bagaimana dia bisa tahu sedangkan aku tak pernah 

menceritakannya?”Jangan kau pikir aku tidak tahu kau 

menggunakanku dan Catherine untuk novelmu.” Rasanya 

seperti pedang yang begitu tajam mengoyak jantungku. Aku 
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tahu Henry juga memerhatikanku dan Lillian dibalik buku 

yang dia baca.”A-aku…” 

 “Aku tentu kecewa padamu, Rose. Tapi aku tidak 

bisa membencimu.” Ucapnya. 

 Aku terdiam, kakiku bergetar, dadaku 

sesak”Kenapa..? Padahal aku… memanfaatkanmu”  

Aku bisa mendengar Lillian menghela napas 

panjang.”Karena kau sahabatku. Aku harap kau tidak 

mengecewakan Catherine juga. Dia terlalu naif dan...”  

Kenapa rasanya aku menjadi orang jahat ya? 

 Setelah pembicaraan yang sangat mendadak di 

perpustakaan, aku menjadi canggung dengan Lillian dan 

mulai membuat jarak dengan dia dan Catherine. Tapi Lilian 

bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dihadapanku dan 

Catherine. Juga sejak saat itu aku mendapat jalan buntu 

dengan novelku. Apa yang harus aku tulis selanjutnya? Kisah 

seperti apa yang harus ku tulis? 

 Aku agak terpuruk beberapa waktu terakhir. Dari 

mulai tugasku yang menumpuk, keuanganku yang menurun, 

dosen yang terus menyuruhku merevisi skripsi, penerbit 

yang terus menerorku, ditambah rasa bersalahku pada Lillian 

dan Catherine –terutama pada Catherine. Itu membuat 

kesehatanku menurun. Dua hari lalu aku dilarikan kerumah 

sakit karena pingsan. Aku juga jadi sering mimisan. Orang 

tuaku terus menghubungiku untuk memastikan kabarku, 

keluarga Finn lebih protektif terhadapku, mereka 

menyuruhku tinggal di rumah mereka. Meskipun tetap 

tenang tapi Henry juga mengkhawatirkanku, dia 

menunjukannya dengan memastikanku makan, minum obat, 

dan membantuku saat shalat. Biasanya Henry akan ikut 

shalat berjama’ah di mushala bersama keluarganya, tapi 
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 akhir-akhir ini dia memastikanku dulu lalu menyusul 

keluarganya di mushala atau bahkan mengimamiku. 

 Terdengar berlebihan jika hanya kecapekan. Ini 

bertambah buruk karena anemia yang aku idap. Ini 

membuatku jarang bertemu Lillian dan Catherine. Denga 

rasa bersalah aku merindukan mereka. Rasanya menjadi sepi 

tanpa adanya mereka. Padahal dulu aku yakin aku terbiasa 

dengan kesepian ini, tapi sekarang justru aku merasa janggal 

dengan sepi ini. Awal-awal sakit, Catherine sering 

mengirimku bunga, tapi entah sejak kapan dia berhenti 

mengirimkan bunga. Kami berbicara di aplikasi pesan juga 

hanya sewajarnya. 

 Aku mendengar ponselku berdering. Ku alihkan 

pandanganku dari jendela kearah meja kecil disamping 

tempat tidur. Ku lihat nama yang tertera di layar ponsel; 

Lillian O’Malley. Aku menaruh novel yang ku pegang 

kepangkuanku lalu mengangkat panggilan itu. 

 “Rose” Sapanya saat panggilan terhubung. 

 “Lili… sudah lama ya…” Suaraku terdengar parau.  

“Rose, bagaimana keadaanmu?” tanyanya diseberang 

sana.  

“Setidaknya aku masih mampu berdiri dengan kedua 

kakiku.” Walau aku sangat kesusahan melakukannya. Tentu aku 

tak akan mengatakannya.  

“Rose…begini, Catherine…” 

 Rasanya dunia berhenti begitu saja. Aku menatap 

lurus kedepan entah apa yang aku lihat sebenarnya. Aku 

sudah tidak bisa mendengar Lillian di telepon. Aku tak bisa 

mencerna perkataannya, dia seperti berbicara dengan bahasa 

asing yang tidak aku mengerti. Aku mencoba berdiri namun 

kakiku tak kuat menahan tubuhku. Henry datang dengan 
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wajah yang aneh saat aku jatuh. Aku memaksakan tubuhku 

untuk bangun dan berjalan keluar. Walau terus jatuh ketika 

aku mencoba menopang tubuhku dengan kedua kakiku, aku 

terus memaksakannya. Aku bisa mendengar Henry dan 

beberapa pelayan meneriakiku, tapi aku tidak mengerti yang 

mereka coba katakan. Henry menahan tubuhku yang selalu 

jatuh. 

 Penglihatanku memburam seiring dengan air yang 

jatuh dari mataku. Aku teringat pembicaraan dengan Lillian 

di perpustakaan.”Karena kau sahabatku. Aku harap kau tidak 

mengecewakan Catherine juga. Dia terlalu naif dan…” Aku ingat 

Lillian memasang wajah dengan berat hati saat meneruskan 

perkataannya.”Kau tahu, penyakit kanker otak yang dia derita…” 

Ya, aku tahu itu. Satu bulan setelah kita bertemu aku tahu 

fakta penyakit yang bersarang di tubuh Catherine 

tapi…”Dokter, Catherine divonis tak akan bertahan lama.” 

 Aku menangis sejadi-jadinya saat mengingat itu. 

Setelahnya ingatan yang lainnya muncul berputar begitu saja 

dalam kepalaku. Saat bertemu di kelas pagi, saat merangkai 

bunga, saat melukis, saat menginap di rumah Catherine, saat 

membuat baju, saat-saat menyenangkan yang terasa singkat. 

Mengapa Catherine pergi? Padahal kami berjanji akan 

menginap di rumahku bukan? Kenapa Catherine 

mengingkarinya? Dia harusnya bisa bertahan! Setidaknya 

tidak sampai sekarang. Setidaknya sampai janji itu ditepati. 

Atau mungkin… aku yang tidak menepati janji? Aku yang 

memberi jarak ketika kami sudah sangat dekat. 

 “Henry biarkan aku menemuinya! Dia pasti bisa 

bertahan jika aku disana! Henry! Antar aku kerumah sakit!” 

Henry mengerutkan dahinya.”Sadar, Arosa! Lihat 

kondisimu!” pelayan wanita menutup wajah mereka dengan 
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 kerudung yang mereka kenakan sembari menangis karena 

tidak tega melihat keadaanku. Nyonya Finn datang dengan 

wajah kelewat panik lalu berjalan kearahku dan ikut 

menahanku seperti yang Henry lakukan.”Astagfirullah, Rose 

sayang…” 

 “Mum! Kumohon… biarkan aku menemuinya!” 

Aku meraung didekapan Nyonya Finn yang sudah 

menganggapku anaknya.”Mum… kumohon… 

Henry…kumohon…Catherine…” 

 “Astagfirullah hal’azim sayang… Catherine sudah 

tidak ada. Istigfar sayang…” Nyonya Finn ikut menangis 

sembari mendekapku.”Nggak, Mum… Catherine bakal 

menungguku! Biarkan aku menemuinya…” 

Ketika aku sudah kelelahan dan tidak memberontak 

lagi dalam pelukan Nyonya Finn, Henry memerintahkan 

pelayan untuk meninggalkan kami. Air mataku membuat 

kerudung Nyonya Finn basah. Aku jadi teringat pertemuan 

pertamaku dengan Catherine, dan itu membuatku makin 

terisak. Aku berteriak dalam tangisku, Nyonya Finn 

mengeratkan dekapannya, dan Henry menundukkan 

kepalanya menatap lantai. Hanya ada suara tangisku 

diruangan ini. 

 

*** 
 Aku tidak datang saat dia dikebumikan karena 

kepercayaannya berbeda dengan kepercayaanku. Tapi aku 

sudah menitipkan buket bunga mawar berwarna chrimson 

kepada Lillian. Kini sehari setelah pemakamannya barulah 

aku datang. Hanya ada aku, Lillian, dan Henry yang 

mendorong kursi rodaku di depan nisan Catherine. 

Kondisiku belum memulih tapi lebih baik dari beberapa hari 
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yang lalu. Tubuhku lemas membuatku harus menggunakan 

kursi roda. Aku melihat sekitar pemakaman. Agak aneh 

karena semua nisannya berbeda dengan nisan yang sering 

aku ziarahi. 

 “Catherine. Catherine Dean.” 

 “Aku tahu akan sulit memaafkanku. Aku merasa aku 

tidak pantas mendapatkannya.” Aku menjeda kalimatku 

dalam hening. 

 “Aku… aku… maafkan aku… aku membuatmu 

kecewa.” Dadaku sesak, mataku memanas, rahangku 

mengeras. Aku menelan salivaku lalu mencoba mengatur 

napasku.  

“Aku mengecewakanmu, aku mengingkari janji kita, 

dan aku…” aku kembali menjeda ucapanku.”Aku sahabat 

yang buruk.” Air mata yang sedari tadi kutahan terjatuh saat 

aku mengatakannya. 

 “Maafkan aku…” 

 Apa ini yang dinamakan persahabatan? Apa ini 

rasanya kehilangan sahabat yang begitu berharga? Sekarang 

sepertinya aku mengerti tentang persahabatan. Tentang 

sahabat yang begitu berharga. Aku tersenyum sendu. 

Sekarang apa yang akan ku lakukan? Apa yang akan ku tulis 

di novelku? Apa kisah selanjutnya yang akan ku tulis di 

novelku? Apa aku harus menulis kisah tentang kita? Kisah 

tentang Arosa Bellia, Lillian O’Malley, dan Catherine Dean. 

Apa kau mengizinkanku menulis kisah kita, Catherine? 
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Bangau, Pelangi, Sahabat, Kita 

da orang yang bilang seseorang yang bersamamu 

saat merayakan tahun baru, dia juga akan 

bersamamu pada tahun baru berikutnya. Awalnya 

aku mempercayainya. Namun, kepercayaan itu kian luntur 

pada sebuah kejadian 3 tahun lalu. Dimana, untuk terakhir 

kalinya aku merayakan tahun baru bersamanya, bersama 

sahabatku yang sudah ku anggap seperti saudara.Aku tak tau 

ini berawal dari mana dan berakhir bagaimana.Namun pada 

akhirnya aku mengerti,bahwa ini berawal dari sebuah 

pertemuan yang berakhir dengan sebuah 

perpisahan.Mencoba untuk mengiklaskan, tapi serasa berat 

untuk melepaskan.semua kenangan masih belum dapat 

dihilangkan.Bagaimana candanya,tawanya,nasihat nya masih 

menjadi kenangan.  

Kesya Senja Nayara namanya. Biasa dipanggil Senja. 

Dia sahabatku yang sudah bersamaku dari kecil. Sudah 

seperti seorang kakak bagiku. Begitu banyak impian yang 

ingin ku buat bersamanya. Juga begitu banyak kenangan 

A 
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yang ingin kusimpan untuknya. Namun, semua sudah sirna 

karna sebuah bukti nyata. Bukti nyata dimana dia sudah 

tiada. Meninggalkanku selamanya untuk menghadap sang 

pencipta. 

Senja tak akan berjanji untuk selalu menetap, tapi senja 

berjanji akan kembali lagi setelah dia pergi. Sangat berbeda 

dengan Kesya Senja Nayara. Dia benar-benar menjadi pergi 

yang tak akan pernah pulang, hilang yang tak akan pernah 

kembali dan tidur yang tak akan pernah bangun. Ini 

merupakan sebuah awal bahagia yang berakhir duka. 

Hanya satu kata yang dapat mewakilkan 

segalanya”Rindu”. Aku sangat merindukannya. Merindukan 

pelukan hangatnya, Merindukan semangatnya dan 

merindukan tawanya. Dia pernah bilang padaku kalau dia 

ingin kami lulus bersama, masuk sekolah yang sama, sukses 

sama-sama dan ingin bersama sampai besar nanti. 

Pada saat itu kami masih kelas 5 SD. Dia berjanji akan 

terus bersamaku. Aku sangat bahagia mempunyai sahabat 

seperti Senja. Namun kebahagiaan itu kian luntur pada suatu 

peristiwa, dimana peristiwa itu merupakan saat-saat paling 

buruk dalam hidupku. 

 

Flashback On 

11 Mei 2018 

Aku terdiam disamping brankar. Duduk mengamati 

wajah yang tenang dan damai itu, yang masih enggan 

membuka matanya untuk bangun. Sudah 3 hari Senja 

dirawat dirumah sakit. Sakit jantungnya, kambuh saat berada 

di sekolah. Aku tak tau penyebab pastinya. Orang tua Senja 

hanya menyuruh ku untuk menemani dan berdo’a agar Senja 
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 baik-baik saja. Sedari tadi aku sudah mengajak Senja 

berbicara, namun tak ada respon darinya. 

Entah kenapa hatiku terasa sakit saat melihat 

sahabatku terbaring lemah dengan berbagai macam alat di 

tubuhnya. Aku memegang tangan yang tertancap infuse itu. 

Memandang wajah yang tenang itu,Tanpa sadar air mataku 

menetes melihat wajah pucat Senja. Aku melihat tak ada 

semangat di sana. 

“jaa,ayo bangun…,kamu udah 3 hari loh nggak 

makan,aku bawain ayam kecap nih,buat kamu aku relain 

ayam kecap aku…kamu biasa mnya selalu minta kan?ini aku 

bawain tanpa kamu minta,aku ikhlas kok ngasih nya,jaa 

bangun jaa…”tak ada respon dari senja .Aku menundukkan 

kepala mengusap air mataku ,senja sangat tidak suka air 

mata,aku harus semangat demi senja. 

“ja..tadi disekolah aku di ketawain Nisa lagi, dia bilang 

aku pendek, terus tadi pas olahraga aku baris di belakang 

sendirian, biasanya kamu yang belain dan nemanin aku, tapi 

kamu lagi sakit….” Lirihku,masih tak ada respon dari Senja, 

aku pun tersenyum dan kembali mengajaknya bicara. 

“tahun baru kemarin, kamu bilang pengen lulus SD 

sama-sama, terus masuk SMP yang sama, terus ngerayain 

tahun baru berikutnya sama-sama, kamu harus bangun Jaa.. 

tepatin ucapan kamu sama aku…” lirih ku lagi. 

“Jaa.. rambut kamu udah 3 hari gak di cuci, kamu kan 

anti banget sama rambut lepek, bangun yaa.. cuci rambut 

dulu, abis itu baru tidur lagi” ujar ku sedikit bercanda. 

Masih tak ada respon dari Senja, aku lelah, sedari tadi 

dia hanya diam. Aku melihat ke mesin SKG yang entah 

mengapa semakin lama garis gelombangnya semakin 

mengecil. 
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“huft.. aku keluar dulu ya, panggil Mama Papa dulu” 

ucapku. 

Saat aku akan berbalik, aku melihat mata Senja 

bergerak, aku sangat senang. Ini respon pertamanya setelah 

3 hari. 

“jaaa.. ayo bangun.. aku kangen..” ucap ku pelan 

sambil mengenggam tangan dingin Senja. 

Perlahan mata indah itu terbuka, menampilkan manik 

kecoklatan yang redup. Dia menatapku, binar tatapan yang 

sangat kurindukan, tapi entah kenapa tak ada semangat 

seperti dulu didalamnya, tapi aku sangat senang dia 

membuka matanya. 

“jaa.. akhirnya kamu bangun juga, hiks.. aku kangen 

banget sama kamu. Hiks.. aku panggil Mama Papa sama 

Dokter dulu yaa..” ucapku tersedu-sedu. Saat aku akan 

berbalik, Senja memegang ujung bajuku. Tatapan matanya 

selah mengatakan agar aku tetap disini. Aku tidak jadi pergi, 

kembali duduk di samping brankar Senja. 

Di balik alat bantu pernapasannya kulihat dia 

tersenyum. 

“jaa.. kamu tau selama kamu gak bangun aku kesepian 

tau, Nisa bully aku, gak ada yang nemanin aku main, kamu 

lama banget sih bangunnya” ucapku cemberut. 

“aku juga udah nambah buat 50 bangau” ujarku 

sambil menunjukkan bangau origami berwarna-warni, dari 

kecil aku dan Senja sangat suka membuat bangau dari 

origami. Senja suka warna-warni. Oleh karena itu, aku 

membuat bangau berbagai macam warna untuknya. 

“aku kurang tidur loh 3 hari ini, Cuma buat bangau ini, 

dibangau ini aku buat harapan semoga Senja cepat bangun. 
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 Akhirnya terkabul juga” ucapku. Senja hanya tersenyum 

menanggapinya. 

“oh ya, aku juga buat gambar pelangi loh, kamu suka 

pelangi kan?, ini disini juga ada nama kamu ditengah-

tengahnya, baguskan?” tanyaku semangat. Sambil 

menunjukkan gambar yang ku buat. Senja mengangguk 

pelan lalu kembali tersenyum. 

“aku juga udah buat 500 bangau, kamu berapa? Udah 

nyampe l000?” tanyaku pada senja. Senja mengangguk. 

Dulu aku dan Senja berinisiatif membuat 1000 

bangau, entah untuk apa. Namun, disetiap bangau kami 

menulis impian-impian yang ingin kami raih dimasa depan. 

Begitu dengan 50 bangau yang ku buat selama 3 hai ini, 

didalamnya ku tulis harapan agar Senja cepat bangun dan 

sekarang itu terwujud. 

“jaaa.. nanti kalau bangau origami ini udah nyampe 

1000, aku bakal kasih ke kamu, biar kamu baca semua impian 

yang aku tulis di sini.” Senja mengangguk pelan. 

“jaa.. jangan tidur lagi ya.. aku kesepian kalau gak ada 

kamu. Aku gak punya teman selain kamu..” ujar ku dengan 

suara yang bergetar. Senja tidak menjawab, dia maupun aku 

terdiam beberapa saat. 

Lalu aku dapat merasakan tangan dingin senja 

mengenggam tanganku. Aku melihat mulutnya bergerak 

ingin mengutarakan sesuatu. Suaranya sangat pelan nyaris 

tak terdengar. Namun, melihat gerak bibirnyaaku yakin Senja 

berkata” Saa… Bangau.. Pelangi...Sahabat…Kita...” itu yang 

terdengar dan kulihat saat Senja mengucapkannya. Aku tak 

mengerti apa yang Senja katakan. Apa maksud perkataanya. 

Saat aku masih sibuk dengan pemikiranku. Tiba-tiba aku 

terkejut mendengar suara pecahan yang sangat keras dari 
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luar ruangan Senja. Aku melihat kearah pintu dan berniat 

hendak melihat apa yang terjadi diluar. Namun, saat aku 

berbalik menatap Senja, aku terkejut melihat Senja kejang-

kejang. Aku bingung, panik dan tak tau harus bagaimana. 

Aku pun berlari keluar dan mencari Mama-Papa nya Senja. 

Aku mengatakan kondisi Senja tidak baik. Papa Senja 

memanggil Dokter untuk menangani Senja. Aku ingin 

masuk ke ruangan Senja namun tidak diperbolehkan. Aku 

hanya berdo’a dari luar, semoga Senja baik-baik saja. Aku 

dapat melihat Mama-Papa senja sangat cemas. 

Dari kaca ruangan Senja aku dapat melihat Dokter 

sedang menangani Senja. Aku melihat Dokter memberikan 

Senja alat kejut jantung. Aku tak tau apa namanya. Air 

mataku jatuh melihat Senja di dalam sana. Tak sengaja ku 

alihkan pandangan ku pada mesin SKG. Gelombang jantung 

Senja semakin melemah, hingga pada saat aku melihat garis 

gelombang itu menjadi lurus tak bergelombang lagi, ku 

dengar bunyi mesin SKG memekakkan telingaku, walau 

bunyinya kecil, entah kenapa begitu berdampak besar 

bagiku. Aku tak bodoh untuk mengetahui ini. kulihat dokter 

dan para perawat mengangkat tangan dan melepaskan alat 

medis mereka. 

Tak mungkin, ini tidak mungkin, aku mencoba 

menyangkalnya. Senja hanya tertidur seperti 3 hari yang lalu. 

Namun, saat dokter keluar. Dia menggeleng pada Papa 

Senja.Aku menjadi yakin ini nyata. 

Tangisku pecah seketika.Ku lihat papa senja berjalan 

kearah ku dengan tatapan sendunya dia mengatakan sesuatu 

padaku. 

“Saaaa,hidup itu perihal menyambut dan 

kehilangan,kamu tau alasan kenapa manusia punya 
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 perasaan?itu adalah satu-satunya cara kamu mengingat 

dengan kesan yang tak habis-habis.Jadi jangan terlalu sedih 

jika menemukan kehilangan-kehilangan lainnya.Sedihlah 

seperlunya,lalu ingat bahwa sebenarnya kamu tidak benar-

benar kehilangan.Sesuatu itu akan abadi dalam kenang yang 

kamu rasakan.Terkadang manusia memang selalu punya 

keinginan,tapi tuhan juga selalu punya kenyataan.”ucap papa 

senja dengan suara yang bergetar. 

“Ikhlaskan senja ya naak,Papa tau ini berat tapi 

cobalah untuk melepaskan,keluarkan lah sesak didadamu 

hanya untuk hari ini,jangan sisakan untuk hari-hari 

esok..”ujar papa senja ,menenangkan ku.Aku mengangguk 

mengerti. 

 Aku sadar,Senja sudah tiada,Dia tak akan membuka 

matanya lagi. Kini Senja tak lagi dapat ku rengkuh. 

Celotehannya itu hanya menjadi kenangan, semangatnya kini 

telah padam, sakitnya menghilang. Senja pergi dengan sejuta 

harap yang ia lenyapkan. 

Sore itu langit menumpahkan tangisnya, tepat setelah 

denting kematian dikumandangkan dengan lirih. 

 

Flashback Off 

28 Desember 2019 

Sore ini aku sedang berada di pemakaman umum. Aku 

menatap batu nisan yang bertuliskan nama Senja. Dia benar-

benar sudah pergi dan tak akan kembali. 

“jaa..ini 1000 bangau yang aku janjikan, semua ini 

harapan tentang kamu, ini hadiah dari aku buat kamu, aku 

bakal simpan ini di kamar kamu tapi mau aku tunjukin dulu 

sama kamu….” 
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“ini bangau terakhir aku jaa, setelah ini mungkin aku 

gak akan buat lagi. Aku ingin mengubur semua kenangan 

yang menimbulkan kesedihan”. Ujarku sambil tersenyum. 

“semua bangau ini bakal aku gantung di kamar kamu” 

“bahagia di sana ya ja.. jangan pernah lupain aku. 

Kamu sahabat terbaik aku..” ucapku. 

Aku bangkit lalu pergi membawa 1000 harapan yang 

sudah ku buat. Aku menengadahkan melihat langit. Senja 

sore ini sangat indah, namun keindahan itu akan hilang saat 

malam datang, tapi akan kembali pada sore mendatang. Aku 

tersenyum sebentar dan kembali melanjutkan langkahku. 

Senja mengajarkan bahwa hal yang indah itu hanya 

datang sekejab, meski hanya singgah sebentar tapi begitu 

membekas. 

Sekarang aku mengerti, apa maksud ucapan Senja. 

“Bangau.. Pelangi…Sahabat, Kita..” 

Bangau adalah Harapan. Pelangi adalah kebahagiaan. 

Sahabat adalah aku dan Senja. Kita adalah kenangannya dan 

luka adalah akhir kisahnya. 

Senja di penghujung tahun 2019 ini begitu indah dan 

tak terlupakan. Dia hadir membawa beribu harapan dan 

pergi dengan beribu penyesalan. 

*** 
“Yang pergi biarlah pergi,yang tinggal sudah seharusnya 

dijaga. 

Kalau nggak ada yg abadi dalam bahagia,berarti nggak ada 

yang abadi 

juga dalam sedih”…  

sejuta sayang untuk senja~ 

  



264 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 

anik mata yang berbinar melihat pantulan 

matahari terbit yang menerawang masuk ke 

dalam air laut yang dihiasi sang mentari yang 

mulai terbenam di ufuk barat. Sejak lama manik mata yang 

memandang teater dalam buku, kini bisa menapakkan 

kakinya di pasir pantai tempat sang pendialog menulis 

naskah teaternya. Senyumnya mengembang semanis roti 

yang baru di panggang, tangannya ia rentangkan menikmati 

bagai silir angin yang memasuki paru-parunya. Perlahan bulu 

mata yang lentik itu mulai menurun, matanya ditutup untuk 

menikmati laut lebih dalam, sedalam laut itu sendiri. 

 Suara laut yang menggema di telinga, sama seperti apa 

yang ku dengar saat membaca bukunya. Sang pendialog 

adalah penulis yang jenius, membuat beribu orang jatuh hati 

ke dalam tulisannya. Remang-remang bulan mulai terlihat, 

tangan ini di letakan di atas alis dengan mata yang menyipit 

melihat ke kejauhan. Sinar orange yang mulai tenggelam 

M 
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menandakan bahwa waktunya untuk pulang sudah dekat, ia 

membalikan badan dan berjalan di atas pasir yang menyusuri 

sela-sela jari kaki. Rencana untuk pulang tiba-tiba tercegat, 

pandanganku menangkap adanya toko pernak pernik, 

terdengar suara gantungan angin yang lembut masuk ke 

telinga yang membuat siapa saja ingin mendekat. 

 Gadis dengan rambut teurai mendongakkan 

kepalanya, melihat dari dekat gantungan angin dari kaca laut 

yang didililit dengan kawat yang sudah sedikit berkarat, yang 

membuatnya tampak antik. Ia hendak membuka pintu toko, 

namun tampaknya sang pemilik toko tidak ada di dalam 

sana. Gagang pintu itu di tarik, namun nihil, dikunci. Sayang 

sekali, rasa penasaran yang menggebu di dalam dirinya harus 

ditarik kembali, setidaknya sampai esok hari saat sang fajar 

kembali. Ia akan kembali lagi, untuk menyusuri pinggir 

lautan. 

Langkah jejak kaki itu sudah mulai terhapus oleh air 

laut yang menyapu pantai, ia sudah pergi sejak lama dari 

sana. Perhatiannya terlalu terpusat pada toko kecil itu, 

sampai-sampai ia pergi terlalu cepat sehingga tidak melihat 

bahwa ada seseorang yang ia nanti, sedang berdiri di atas 

batu di pinggir pesisir laut yang tengah memandangi laut 

sejauh dan sedalam dirinya.  

Bulan purnama sudah berlalu. Dengan tumpukan 

buku yang ia ambil dari rak-rak yang berjajar di sekeliling 

purpustakaan yang lumayan besar di tengah kota. Gadis 

dengan rambut hitam pekat yang disanggul atas dan sedikit 

berantakan. Dua buku tebal sudah berada di tangannya, 

namun ia masih sibuk menyusuri rak bagian atas dengan 

tangan yang menunjuk membaca judul buku. Ia duduk di 

pojok ruangan, kursi paling nyaman baginya adalah yang 
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 paling dekat dengan sinar matahari. Fajar yang cerah 

ditemani oleh kumpulan paragraf bisa menenangkannya dari 

segala pikiran yang berlalu lalang menghantui dirinya. 

Sudah biasa, setiap paginya ditemani oleh buku-buku 

yang dipenuhi paragraf. Memindahkan semua kejadian yang 

tidak ingin diingat, digantikan dengan berselancar di atas 

imajinasi yang di bentuk dari kumpulan kata. Ipod dengan 

buku sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Ia biasa menikmati lagu-lagu klasik, yang 

membuatnya serasa terbang ke tempat paling nyaman di 

sudut khayalannya. Pagi yang sunyi, di mana biasanya di pagi 

hari seperti ini orang sedang memanggang telur mata sapi 

ditemani nasi putih hangat baru keluar dari penanak nasi.  

 Kaca besar di depannya membuatnya bisa melihat 

burung-burung putih berterbangan, mengepakkan sayap 

indah melesat mengikuti angin. Senyum itu kembali 

mengembang, jika burung sudah mulai muncul dan 

berterbangan itu menandakan hari yang ramai sudah 

dimulai. Ia mengambil tas serut kecilnya dan berjalan keluar 

dari bangunan beribu buku itu.  

Perjalananya ditemani oleh kaki mungil miliknya, dan 

tangan lentik yang memegang buku tak lepas dari matanya. 

Gadis itu menyusuri bukit yang asri bak diselimuti karpet 

hijau, pandangnya teralihkan saat beberapa orang mulai lalu 

lalang dengan sepedah mereka. Di depannya terdapat palang 

tempat penungguan bis, namun ini masih terlalu pagi untuk 

bis sudah memutari kota.  

Bau asin laut dan merdunya ombak mulai terasa 

kembali olehnya, saat ia membuka buku itu, ia akan merasa 

hanyut di dalamnya. Gemercik air yang saling bertabrakan, 

bersama dengan bau garam laut yang menyengat di hidung. 
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Membuatnya kembali ke tempat yang sama, laut tempat 

dimana sang nelayan membuat puisi bersama para rasi 

bintang, dan siulan merdu dari ikan, seperti di dalam buku 

ini. Ahh sungguh beruntung! Ada orang yang hendak pergi 

searah dengannya, yang menawarkan tumpangan. Sayang 

sekali, walau ia tidak bisa berjalan melalui ladang bunga, ia 

bisa mencapat laut dengan sekian menit. 

Kini debur ombak itu sudah benar terasa lebih nyata 

dan hidup, ketika kita memperhatikan alam kita akan merasa 

lebih hidup bersama mereka. Ini adalah kesempatan emas 

untuk kembali melihat ke toko tua itu, ia mendorong pintu 

toko dan berhasil berbuka. Seorang kakek tua tersenyum 

kepadanya”Silahkan dilihat-lihat terlebih dahulu..” ucapnya 

ramah. Ia membalas senyuman itu dengan senyuman yang 

tidak kalah hangat, kakek itu tampak seperti orang yang 

ramah. Bola mata di kepalaku langsung dimanjakan dengan 

barang-barang antik dan tak kalah cantik seperti gantungan 

di depan toko. 

Ia bisa melihat adanya gantungan penangkap cahaya 

matahari dari kaca, yang memantulkan sinar matahari yang 

masuk dari etalase toko. Beberapa kincir angin yang 

berbentuk seperti orbit dari kumpulan planet, terbuat dari 

besi yang kokoh dan kuat membuatnya seperti barang mahal 

dan langka. Ia juga melihat banyak barang-barang unik 

lainnya, dan paling mengejutkan adalah ia menemukan buku 

catatan buatan tangan dengan sampul yang sederhana 

namun memuaskan.  

Rak yang penuh buku terdapat tepat di sebelahnya, ia 

bisa mendengar seseorang sedang membaca salah satu bait 

yang terdapat dalam buku kesukaannya.  
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 “Berenanglah, berenanglah, berenanglah sampai 

engkau dapat menyelam.. Menyelami”  

“Menyelami dalamnya lautan,” lanjutnya saat gadis itu 

tidak menyeselaikan kalimat indah yang ia baca. Gadis cantik 

dengan wajah puttih kemerahan, bertambah dengan rambut 

berwarna hitam kecokelatan yang dikepang dua, 

membuatnya seperti gadis pantai yang manis. Wajahnya 

menampakan kata tanya atas kehadirannya disana, dan 

melengkapi sisa puisi yang ia baca. 

“Berenanglah, berenanglah. Berenanglah sampai engkau dapat 

menyelam. Menyelami dalamnya lautan.” 

Itu adalah potongan puisi dari beribu puisi dalam buku 

terbitan lama, yang sudah tidak nampak di toko buku 

manapun. Ia melihat buku di tangannya, begitu terkejutnya 

saat melihat bahwa sampul buku di tangannya, adalah 

sampul buku terbitan pertama. Buku yang ia punya adalah 

sambul terbiatan ketiga, dan sangat susah untuk 

mendapatkan sampul pertama karena jumlahnya yang 

terbatas. Tanpa sepatah kata apapun, dia langsung berjalan 

keluar toko tanpa mempedulikan antusias besarnya. Ia 

melihat gadis itu merogoh kantong celana pendek warna 

putih tulang yang ia kenakan, lalu mengeluarkan kamera film 

dan mulai memotret seluk peluk laut. 

Ia berjalan perlahan menghampiri gadis itu, 

mengamati betapa detil objek yang gadis itu tangkap 

menggunakan kameranya. Ia asal menebak saja, gadis itu 

adalah orang yang sangat rapih dan terperinci jika ia menjadi 

seorang penulis, ataupun lebih cocok untuk menjadi 

wartawan terkemuka. Tiba-tiba saja punggung itu berbalik, 

tampaknya gadis itu kebigungan dan tidak nyaman akan 

kehadarian-nya. 
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“Sedang apa kau ini, membuntuti ku seperti seekor 

kucing.” Ucap gadis itu. 

Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, kemudia 

tersenyum dan menunjuk ke arah kamera di 

tanganya”Kamera dan tanganmu, tampak menjadi tim yang 

menangkap jepretan detil menjadi sebuah kisah! Rasa kagum 

muncul saat melihat mu yang sangat fokus. Terlebih kau 

tertarik pada buku itu.” 

Buku yang di maksud adalah buku yang tadi gadis itu 

bacakan di toko, ia adalah penggemar berat sang penulis, dan 

ia tau pula bahwa ini adalah kota lahir sang penulis. Di mana 

ia pasti menjadi orang yang dikenal. 

Gadis itu terdiam sejenak, dan di dalam sejenak itu ia 

berubah. Entah ombak apa yang datang terciprat mengenai 

dirinya, lalu membalas senyumnya dengan hangat. Warna 

rambut yang sedikit kecokelatan, tampaknya karena sering 

terkena sinar matahari yang menyelekit di tubuh. Namun itu 

membuat gadis itu sangat cantik, seperti gadis pantai yang 

menyusuri laut dengan kapal memotret pemandangan 

surgawi untuk dijual menjadi kartu pos.  

“Buku ini?” tanya gadis itu sambil menunjukan buku 

di tangannya, kemudian gadis itu menyadari bahwa di 

tangannya juga terdapat buku yang sama dan hanya berbeda 

sampul. Anggukan mengiringi arah pandangan gadis itu 

sambil ikut mengangkat buku di tangannya. 

Jari yang lentik itu kembali menunjuk ke arah buku 

yang dipegang sang gadis pantai. Mata yang berbinar terlihat 

saat menatap buku itu.”Itu, sampul terbitan pertama! 

Bagaimana kau bisa mendapatkan buku yang hanya 

berjumlah sepuluh ribu cetakan?” Dilihat dari sampulnya, 

kesan kuno dan antik masih terlekat kuat pada cetakan 



270 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 pertama. Tetapi sungguh disayangkan, sebelum buku kedua 

terbit, sang penulis dikabarkan menghilang. Tidak banyak 

orang yang tau, mungkin ia adalah gadis paling beruntung 

bisa menjumpai penggemar buku yang sama dengannya.  

“ Sungguh sulit dimengerti mengapa kalian semua bisa 

suka dengan buku ini. Yang membuat buku ini terlihat 

nemawan hanya pemilihan kata dan sampul yang terkesan 

berlebihan. Ya.. tidak seburuk itu, namun kau bisa 

mengambil buku ini jika mau.” 

Balasan dari gadis itu membuat mulutnya terbuka, 

kata-kata yang dilontarkan olehnya membuat dirinya tidak 

bisa percaya. Pertama kata”kalian semua” apakah dia tau 

penggemar yang berselara baik di penjuru negara ini? 

Mengesankan. Kedua adalah kata”bisa suka dengan buku ini“ 

apa katanya? Ini adalah buku yang fantastis! Oh tidak bisa di 

percaya sekali bukan. Jenis manusia apa dia ini. Kembali 

fokus ke pertanyaan-nya semula.”Oh ya.., jadi dari mana kau 

bisa mendapat buku dengan sampul pertama?” 

Pertanyaan itu tidak dibalas, ia ingin heran namun 

gadis itu terlihat seperti gadis yang bersikap apa adanya. 

Gadis itu berjalan ke arah laut, menaiki batu yang besar dan 

berpijak dengan kokoh disana. Rambut yang dikepang 

berhembus cantik. Ia mencoba menaiki batu itu juga, gadis 

itu membantuku naik karna permukaan batu yang licin. 

“Mama,” sepatah kata keluar dari mulut gadis itu saat 

melihat ia yang menatap penuh dengan keingin 

tahuan”Mama yang membuat, ia memberika cetakan paling 

pertamanya untuk anaknya. Jadi katakan, kenapa kau 

bertanya?” 

“Buku ini sangat indah, awal tujuan datang kesini 

karena ingin menapak tilas tempat lahir Mama mu. Sayang 
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sekali jika buku sebagus itu tidak dilanjutkan.” Ucapnya 

sambil melihat ke arah yang sangat jauh dan dalam” Kinanti, 

semoga kita bisa berteman.”  

Tangan putih yang jauh lebih putih dari tangan nya itu 

mengulurkan tangan, dengan senang hati gadis itu 

membalasnya menjadi sebuah jabatan”Ambar.” 

Mulai dari saat itu lah kita berteman baik, mungkin 

untuk saat ini telah menjadi sahabat dekat. Nama Ambar 

yang artinya semerbak harum, benar-benar menggambarkan 

dirinya. Baunya seperti air laut, namun tetap manis. Walau 

kami telah berteman baik, ia masih tetap memanggilnya si 

gadis laut karena itu lebih cocok untuknya.  

Awal kedekatan kami yang sudah seperti Kakak Adik 

ini bermula saat itu, ia memberanikan diri untuk 

mengajaknya meneruskan cerita buku kedua yang terhenti. 

Ambar yang bilang bahwa dirinya tidak menyukai sastra, tapi 

ternyata memiliki kemampuan-nya bak sang ibu. Jarinya 

dengan lincah menuliskan bait-bait indah, seperti pelaut 

yang gemar menulis puisi dibawah rasi bintang. Namun 

menyusun alur bukan lah kemampuannya, maka ia akan 

membantunya dalam hal itu. Terlebih ia sudah berulang kali 

membaca buku itu, dan ia merasa lebih memahaminya. 

Semua berjalan mulus, seperti jalanan bukit tanpa 

batu. Namun suatu hari, sepeda yang biasanya kami naiki 

terkena sebuah batu yang memisahkan kami. Seperti ia yang 

tidak bisa menggapai uluran tangan, dan tidak bisa naik ke 

atas batu berpermukaan licin di laut. Hari itu, kami berdua 

sedang berada dalam api yang besar, wajah kami merah 

padam. Terutama wajah Ambar yang dari awal berwarna 

kemerahan, kini terlihat lebih merah padam. 
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 Kami, mempermasalahkan alur cerita. Sejak awal 

Ambar punya alasan sendiri mengapa dirinya tidak menyukai 

buku buatan Mamanya, sedangkan ia hanya berusaha 

meyakinkan Ambar bahwa mereka bisa mengembalikan 

cerita yang tersapu ombak itu.”Percayalah bahwa Wala tidak 

meninggalkan kakak semata wayangnya!” saut Kinanti saat 

Ambar membantah bahwa anak laki-laki bernama Cakrawala 

yang dipanggil Wala, tidak benar-benar meninggalkan 

Kakaknya yaitu Dita. Buku bercerita, bahwa Kakak Adik 

tersebut mengalami pertengkaran yang hebat layaknya 

mereka saat ini. Wala yang rindu akan sosok orang tuanya, ia 

pergi membawa perahu ke tengah laut. Orang tua mereka 

dahulu dikabarkan ditenggelamkan oleh ganasnya ombak, 

dari cerita yang ia bedah dengan rinci, Wala tidak mungkin 

bisa meninggalkan sang Kakak begitu saja. Ia tidak 

mempunyai siapapun dalam kepompong masa kecilnya 

selain Kakaknya, begitupun dengan Dita. 

Ambar berjalan menjauh dari sosok gadis berambut 

hitam digerai itu. Gadis itu tidak ingin berdebat lebih jauh, 

namun tangannya dicegat oleh tangannya.”Kinanti.. kita 

selesaikan nanti. Lagi pula Cakrawala adalah seorang 

pengingkar janji.“ ucap Ambar lemah sambil melepas 

tangan-nya. Ini hanya sebuah alur buku, mengapa Ambar 

terdengar seolah ia lah Kakak yang ditinggal oleh Adik Dita, 

ia merasa bahwa nasibnya sama. Gadis itu berjalan semakin 

menjauh dan menutup telinganya dengan ipod yang 

diberikan Kinanti saat hari ulang tahun Ambar. 

Di depannya, terdapat hamparan laut yang bisa dilihat 

lebih luas. Ia lebih menyukai melihat laut dari perbukitan, 

oleh karena itu pamannya membelikan sebuah sepedah kecil 

berwarna putih. Rambut Kinanti yang diikat menjadi sedikit 
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berantakan, helai rambut yang keluar dari kepangan yang ia 

biarkan saja terhembus oleh angin. Biasanya Ambar 

menemaninya melihat laut dari sisi tebing, sambil 

memainkan lagu dari sebuah gitar kayu. Tidak ada yang 

mengiri deru ombak, terasa sangat lowong. Kinanti menaruh 

dagunya pada lengan yang ditekuk di atas lutut, merenungi 

kesunyian ini yang membuat kepalanya berpikir jernih.  

Buku yang dibuat Mama Ambar yang ia taruh di 

rerumputan di sebelahnya terbuka begitu saja, 

menampakkan sebuah halaman. Ia bergegas mengambil 

buku itu, ia hendak menutupnya kembali namun tangannya 

berhenti saat melihat isi halaman itu yang membuatnya 

tersentak. 

“Wala yang tengah dipenuhi sekumpulan awan yang 

mendung, kini melihat sekumpulan air yang jernih di 

bawahnya, bersama dengan para ikan berwarna kuning, biru, 

dan orange menjadikan laut tampak hidup. Ia bertanya-

tanya, apakah di bawah sana jauh lebih indah atau tidak. Ia 

tidak ingin terus menerus kalut dan membuat gaduh dengan 

Kakaknya sendiri. Lelaki itu membuka bajunya, meluncur ke 

dalam kumpulan ikan dan benerang bersama mereka. Ia 

menyadari bahwa ikan-ikan itu tampak lebih indah dan 

besar.” Ia beralih pada paragraf selanjutnya, yang membuat 

aliran jernih yang deras keluar dari matik mata 

kepalanya,”Laut tampak tenang, dan isinya tampak lebih 

jelas. Bagaimana sejiwa Adik seperti Cakrawala hanyut dalam 

kemarahannya? Dirinya tidak benar-benar marah, dirinya 

tidak benar-benar kecewa. Ia baru saja kembali ke masa, di 

mana kemarahan itu kembali membara.” 

Aliran itu menandakan bahwa ada sebuah penyesalan, 

ia tidak sepenuhnya membenci mereka yang tidak terpaku 



274 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 oleh perpisahan. Namun ia menyadari, bahwa yang telah 

pergi memang telah diputuskan untuk pergi. Siapapun tidak 

bisa menyalahkan siapapun layaknya seorang yang berada 

pada singgasana takdir. Amarah itu padam dan menghilang, 

sama hal nya dengan awan mendung yang kemudian 

menurunkan hujan, dan kembali cerah. Jiwa ini memang tak 

bisa mengendalikan takdir, namun bisa pemikiran. Roda 

sepedah putih milik Kinanti berputar menyusuri bukit 

dengan rasa bersalahnya kepada Ambar karena terlalu 

memaksa gadis itu, pikirannya telah memusat pada jalan 

keluar di masa kini. Semua memiliki kesalahan, semua orang 

akan merasakannya secara berkala. 

Ia berhenti tepat di depan laut, ia turun di atas 

hamparan pasir melihat seorang gadis yang ingin ia temui 

sedang duduk termenung di bibir pantai. Kinanti berjalan 

mendekat, dan gadis itu menyadari kehadirannya. Wajah itu 

sama sembabnya dengan wajahnya, dalam diam mereka 

berpelukan dan telah mengetahui apa yang selama ini mereka 

cari, dan apa yang telah mereka salah pahami. Tidak semua 

itu baik, maupun buruk. Kita semua memiliki pendapat, kita 

tidak perlu bersikeras menjadi yang paling benar, kita hanya 

perlu menghargai dan merenungi apa yang ada dalam diri 

kita, yang sebenarnya. Supaya tampak jelas, dan tenang. 

Suara merdu dari lonceng angin telah terdengar 

kembali, pena yang digoreskan pada kertas membuat bunyi 

yang indah, sama seperti deburan ombak di depan mereka. 

Cerita yang telah lama di sapu oleh ombak, kini bisa kembali. 

Mereka berhasil melanjutkan buku kedua bersama, dengan 

semua kenangan dalam kepala mereka, mereka belajar. Dan 

dari semua semua kenangan, orang itulah yang paling 

berharga, karena mereka saling memberi pelajaran baru.  
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Sebuah bab yang janggal karena hilangnya orang yang 

tidak diketahui, tersapu oleh ombak dan ditenggelamkan 

melihat dalamnya laut. Ketika ia kembali, ia sudah 

menemukan apa sebenarnya yang di cari, dan disalahpahami. 

Ambar dan Kinanti, mereka sudah mengalaminya sendiri, 

dan sesuatu yang lowong itu telah terisi kembali. Kini cerita 

yang dulu tersapu ombak, telah lahir kembali menjadi cerita 

yang kembali bersama ombak. Di mana apa yang kembali, 

adalah sebuah kesempatan di mana kita memperbaiki, apa 

yang harus diperbaiki.  
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usim panas sebentar lagi berakhir. Zaewa 

menutup buku hariannya dilanjutkan dengan 

menikamti marsmellow favoritnya sambil 

mendengarkan musik dari radio dan memandang cerahnya 

matahari dari jendela kamarnya. 

“Apapun musimnya, aku hanya berhaap persahabatan 

kita tetap bertahan sampai akhir hayat nanti.” Zaewa 

tersenyum simpul dan melahap marsmellow dengan perasaa 

senangnya. Ia sudah siap menghadapi tangis dari mendung 

yang telah menahan amarahnya kepada langit dan matahari. 

“Zaewa! Cepat turunlah, Ayah sudah siap untuk 

mengantarmu ketempat les” Teriak ibu Zaewa dari lantai 

bawah. 

“Iya Bu!” Zaewa membalas teriakan ibunya. 

“Padahal aku sudah ingin berhenti dari les biola itu.” 

Zaewa menghea nafas jengah. Ia merasa sudah bisa 

menguasai semua yang ada didalam senar dan dan juga 

bentuk biola. Zaewa menggendong tas berisi biolanya lalu 

turun kebawah. 

M 
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“Aku datang Bu!”Ucap Zaewa sambil menuruni 

tangga. 

*** 
Ini adalah secarik kisah tentang persahabatan kami 

berenam. Zaewa, Andien, Neyvi, Kevin, Alsen, dan Frank. 

Saat ini usia kami menginjak 11 sampai 12 tahun. Kami 

memiliki sebuah markas, yaitu pondok kecil yang didirikan 

oleh kami pada dua tahun yang lalu ditepi hutan Fresht. 

Hutan tersebut tidak dikenal berbahaya ataupun angker oleh 

masyarakat karena sedikit atau bahkan tidak ada satwa liar 

apapun disana. Akan tetapi kami harus tetap berhati-hati 

apabila bermain disana. Sekitar 40meter dari tempat markas 

kami bediri ada sebuh jurang yang terjal sedalam 10meter 

dan didasar jurang terdapat danau yang tidak terlalu luas 

tetapi dalam. 

Pukul 12.00 

Sepulang sekolah, seperti biasa kami mengganti baju 

dan makan siang dirumah kemudian pergi kemarkas untuk 

bermain. Kami tidak ingin melewatkan masa kecil kami 

dalam sebuah kesenangan yang pasti akan terjadi satu kali 

dalam seumur hidup 

Rencana kami pada hari ini adalah bermain kejar-

kejaran polisi pencuri dan juga bermain kelereng. Meskipun 

kami berbeda gender tetapi kami bisa menghargai permainan 

satu sama lain. 

“Kevin! Aku sudah menyentuhmu.” Teriak Andien 

tidak terima saat Andien sudah menyentuh Kevin dan Kevin 

masih tetap berlari dengan alasan Pencuri itu ditangkap, bukan 

disentuh. Andienpn menangis. 
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 “Sudah-sudah.. Jangan menangis Andien, ini hanya 

permainan.” Ucap Zaewa sambil menepuk-nepuk bahu 

Andien. 

“Kevin curang!” Ucap Andien sambil menunjuk-

nunjuk Kevin 

“Kevin, minta maaf pada Andien!” Perintah Zaewa 

tegas. Dengan berat hati Kevin menjabat tangan Andie dan 

mengucapkan maaf. Zaewa tersenyum kecil. Diantara kami, 

hanya Zaewa yang memiliki sifat paling dewasa padahal ia 

yang paling muda diantara kami. 

Setelah puas bermain. Ketika kami semua hendak 

pulang Alsen memberhentikan langkah kami kecuali Zaewa. 

Zaewa yang tidak menyadari akan hal tersebut maka ia 

meneruskan langkahnya dan langsung pulang. 

“Zaewa!” Panggil Kevin dari dalam hutan sambil 

berlari mengejar langkah Zaewa. Zaewa yang baru beberapa 

langkah keluar dari hutanpun menoleh. 

Kevin berhasil menyusul langkah Zaewa lalu Kevin 

memberi sepasang jepit rambut bermotif bunga berwarna 

pink kepada Zaewa. Kevin merasa Zaewa sangat cocok 

mengenakan jepit rambut tersebut karena terkesan 

ceria.Namun, Zaewa menolaknya dengan halus. 

“Lebih baik baik kau memberikan jepit rambut ini 

kepada Andien sebagai permintaan maafmu karena kau 

sudah membuatnya menangis lagian jepit rambutku 

sebenarnya masih ada. Hanya saja akhir-akhir ini aku suka 

memakai yang ini.” Jelas Zaewa sambil menunjuk jepit 

rambut berwarna hitam merah yang terpasang dikepalanya. 

“Aku mohon Zaewa... Terimalah.” Kevin mulai 

memohon. 
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“Baiklah, tetapi aku menerimanya satu. Satunya kau 

berikan pada Andien atau kau simpan, terima kasih 

Kevin.”Zaewa menerima dengan berat hati. 

Senyumanpun secara perlahan-lahan merekah dibibir 

Kevin. 

“Heheh, terima kasih kembali karena kau sudah mau 

menerimanya.Sampai jumpa besok!” Ucap Kevin lalu berlari 

masuk kedalam hutan. 

Alsen memiliki sebuah ide. Besok malam kami 

kembali kemarkas untuk bermain. Banyak dari kami yang 

menolak dengan alasan tidak mendapat izin dari orang tua, 

takut gelap, dan taku ada hantu. 

Akhirnya, Alsen mengubah acara bermain menjadi 

piknik malam untuk merayakan ulang tahun Zaewa besok. 

Alsen ingin memberikan kejutan kepada Zaewa untuk ulang 

tahunnya yang kedua belas. 

Alsen juga memiliki solusi dari semua permasalahan 

yang diutarakan oleh para sahabatnya. Memasang obor 

disepanjang jalan dihutanmenuju markas.membeli kembang 

api,membeli marshmellow untuk dibakar diatas api 

unggun.mengajak orang tua kami,dan menyiapkan beberapa 

batang kayu yang agak besar di sekeliling api unggun untuk 

dijadikan tempat duduk. 

Kami semua setuju dengan solusi yang diberikan oleh 

Alsen. Neyvi menawarkan diri membuat kue tart untuk acara 

ulang tahun Zaewa .Setelah semua sudah disepakati,kami 

pun pulang ke rumah masing-masing. 

Malam esoknya... 

Semua berjalan sesusai dengan rencana. Alsen 

menyuruh Frank untuk menjemput Zaewa bersama kedua 

orangtuanya dirumah Zaewa. Sesampainya dihutan, kami 
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 semua menyambut Zaewa dengan riang. Lagu selamat ulang 

tahun menjadi pengiring malam yang diterangi bulan dan 

ribuan bintang dilangit. 

Neyvi menyalakan lilin diatas kue tart yang ia buat 

bersama ibunya kemudian menyuguhkan nampan kue 

tersebut kepada Zaewa. 

Sebelum meniup lilin, Zaewa menggenggam erat 

tangannya dan memejamkan mata kemudian ia berdoa 

dalam hati. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, semoga 

persahabatan kita tetap bertahan hingga akhir hayat nanti,dan 

semoga kebahagiaan selalu mengiringi disetiap hari kami, Amin. 

Zaewa meniup lilin kue ulang tahunnya kemudian tepuk 

tangan meriah dari semua yang hadir pada malam itu. Zaewa 

memotong kue tartnya dan ia bagikan kepada kami. 

“Terima kasih untuk semuanya. Maafkan aku, aku 

hanya bisa membalas kebaikan kalian dengan gesekan dari 

biolaku ini.” Zaewa sengaja membawa biola kesayangannya 

pada malam itu. Zaewa menginstrumentalkan lagu My Heart 

Will Go On sebagai peneman para sahabat juga orang tua 

yang sedang menikamati makanan mereka. 

Seusai bermain biola, Zaewa melanjutkan kegiatannya 

dengan bermain kembang api bersama kami. Kami berlarian 

kesana kemari dengan gelak tawa yang menggelegar disegala 

sisi, sangat menyenangkan. 

“Hei teman-teman, Lihat kesini!” Panggil Zaewa 

kepada kami dan seketika pandangan kami terpusat kepada 

Zaewa yang sedang membuat sebuah gambar dengan 

kembang api yang dipegangya. 

“Kalian tahu apa maksud dari gambar ini?” Zaewa 

mengulang-ulang gerakannya supaya gambar yang 
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diciptakan oleh percikan kembang api tersebut terlihat lebih 

jelas. 

Kami semua menggeleng tidak mengerti. 

“Ini artinya adalah simbol tak terbatas. Artinya, 

persahabatan kita tidak akan terpisah meskipun salah satu 

dari kita ada yang pergi ataupun menghilang. Karena 

persahabatan itu tidak ada batasnya. Tidak ada kan yang 

dinamakan dengan mantan sahabat? Ya, itulah makna dari 

persahabatan kita. 

Kami tersenyum simpul mendengar penjelasan dari 

Zaewa. 

“Dia anak yang baik.” Puji Ibu Neyvi 

“Ya, Zaewa adalah anak yang sangat baik” Sambung 

Neyvi 

*** 
Pukul 23.15 

Hujan turun dengan derasnya mengguyur kota kami. 

Beuntung sebelum waktu tersebut kami sudah kembali 

dikediaman masing-masing. Zaewa sempat mengambil foto 

bersama Alsen dipinggiran api unggun juga mengambil foto 

bersama kami yang hadir pada malam itu. Alsen 

mengabadikan foto tersebut disebuah figura kecil dan 

dipajang dimeja kamarnya. 

Zaewa menatap langit-langit kamarnya sambil 

membayangkan apakah hal yang akan terjadi apabila 

matahari masih bisa terbit pada hari esok. Apakah dirinya 

masih bisa bertemu dengan para sahabatnya, bermain 

bersama dimarkas, dan melihat bagaimana cara semesta 

mempermaikan dirinya. 
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 Zaewa menarik selimut tebalnya kemudian memeluk 

Wawan-boneka greezly We Bare Bear kesayangannya dan 

memulai perjalanan berlayarnya Zaewa dialam mimpi. 

*** 
Lima hari berturut turut hujan deras disertai angin 

turun tiada henti. Seakan menumpahkan semua luruh 

tangisnya kepada bumi yang mungkin hampir tandur karena 

musim panas selama enam bulan terkhir. 

Hari ini matahari menampakkan sinar terangnya untuk 

menghangatkan hari yang telah dingin suhu karena suhu 

ketika hujan. Kami berangkat menuju markas dengan 

perasaan khawatir. Setibanya disana, markas kami telah 

roboh terserang angin dan hujan. Kayu sebagai dinding 

pondokpun terlihat rapuh termakan suhu. 

Kami memutuskan untuk merenovasi ulang markas 

kami pada esok hari. Hari ini yang awal niat kami datang 

kemarkas adalah bermain untuk menyambut matahari yang 

tengah bersinar terang, diganti dengn kembali kerumah 

masing-masing untuk menyiapkan barang-barang yang 

dibutuhkan untuk keperluan renovasi. 

Kami bersepakat untuk membawa barang-barang 

yang telah ditentukan oleh Frank, karena kami bingung 

tentang apa saja yang harus dibawa dan dibutuhkan dalam 

membangun sebuah pondok. Kami sudah lupa dengan 

pebangunan pondok pada dua tahun yang lalu. 

Neyvi membawa peralatan untuk bersih-bersih, 

Andien membawa plitur, Zaewa membawa makanan untuk 

cemilan ketika kami penat sewaktu membangun pondok, 

Alsen membawa papan kayu jati sebagai dinding dan juga 

pintu, Kevin membawa kayu jati yang sudah dipotong 

panjang-panjang dan juga beberapa tandan daun kelapa 
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untuk dijadikan kerangka dan atap pondok, dan Frank 

membawa peralatan berkakas, tali, dan juga tangga. 

Mungkin ini merupakan pekerjaan yang berat untuk 

anak seusia kami, tetapi kami sudah mendapat bimbingan 

dari ayah kami tentang bagaimana cara membangun pondok 

dengan mudah, kokoh dan benar. Kami tidak ingin 

merepotkan tenaga pembangunan ini dengan tenaga ayah 

kami, maka kami mengurusi pembangunan pondok untuk 

tempat bermain kami sendiri. Hanya meminta bimbingan 

cara membangun dan bahan-bahan. 

*** 
Pondok kecil kami berdiri dengan kokoh pada 

semingggu berikutnya. Dengan proses pembangunan yang 

lumayan lama, kami yakin pondok itu tidak akan roboh 

meski diterjang badai sekalipun. 

Hari ini kami mulai bermain seperti biasanya. 

Menyambut sinar matahari yang mengepakkan sinar 

terangnya. Frank mengajak kami untuk berburu belalang, 

karena pada waktu musim hujan seperti ini, belalang juga 

ikut bermusim. Siapa yang berburu belalang paling banyak 

maka akan dihadiahi satu bungkus marsmellow besar dari 

pihak masing-masing, dan siapa yang berburu belalang 

paling sedikit, maka kami akan menggoreng belalangnya 

untuk dimakan besama. Sedangkan siapa yang berburu tidak 

sedikit juga tidak banyak, maka ia boleh menjual belalang 

hasil tangkapannya, dimakan sendiri, atau terserah pihak 

tersebut. 

Semua setuju dan mulai mencari tongkat untuk 

memukul belalang supaya belalang yang kami buru jatuh dan 

tidak bisa terbang dan juga botol sebagai wadah hasil 
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 tangkapan. Kami berpencar disegala penjuru hutan namun 

kami tetap berhati-hati dengan suasana hutan tersebut. 

Entah pemikiran dari mana Zaewa mencari belalang 

dibagian pohon besar yang berada didekat jurang. Ia merasa 

disana akan banyak sekali belalang karena disebuah pohon 

besar sudah pasti terdapat daun yang banyak untuk menjadi 

santapan para belalang. 

Selang beberapa menit kami berburu, kami 

mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Sekita 60 sampai 

80. 

“AAAKH!!!” Terdengar suara teriakan seorang 

perempuan dari tengah hutan. Kami semua bergegas 

menghampiri sumber suara tersebut, takut apabila terjadi 

suatu hal yang tidak diinginkan kepada salah satu anggota 

dari kami. 

Alsen tiba paling dahulu diantara kami. Kami melihat 

Alsen dari kejauhan, Alsen sedang tengkurap sambil 

menangis dibibir jurang. Kami semua bingung melihat Alsen 

yang sedang menangis. 

“Zaewa....” Ucap Alsen, suaranya terengar parau. 

“Apa yang terjadi?!” Tanya Kevin pnik 

“Kalian tahu siapa pemilik jepit rambut berwarna 

merah hitam diantara kita?” Ucap Alsen ditengah isakannya. 

“Zaewa..” Lirih Neyvi. 

 Kami semua melihat kearah jurang dan secara tiba-

tiba hati kami terasa ditusuk oleh ribuan pedang kenyataan. 

Zaewa terjatuh dijurang dan tenggelam didanau yang dalam 

itu. Kami melihat jepit rambut berwarna hitam merah yang 

menjadi ciri khas seorang Zaewa terapung diatas danau. Air 

mata kami tidak bisa berhenti mengalir, kami tidak percaya 
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seorang perempuan yang paling baik diatara kami dan yang 

menjadi pemersatu persahabatan kami telah pergi. 

Zaewa telah pergi selamanya meninggalkan kami 

dikala matahari tengah bersinar dengan cerahnya untuk 

menyambut kesenangan kami. Namun, untuk saat ini, esok, 

dan selamanya. Matahari akan kami jadikan pengering air 

mata kami dikala kami merindukan Zaewa nanti. 

*** 
7 Tahun kemudian. 

Semenjak kepergian Zaewa. Persahabatan kami 

terpisah, terpecah belah, dan tercerai berai. Banyak sekali 

konflik yang timbul dan menyebabkan pertengkaran 

diantara kami. Andai kata Zaewa tidak pergi, ia akan menjadi 

penengah dan penasihat untuk menyelesaikan berbagai 

macam konflik itu. 

Markas kamipun tak pernah digunakan untuk bermain 

atau bahkan dikunjungi. Mungkin saat ini pondok itu sudah 

rusak dan hancur terserang badai, bencana alam akibat 

cuaca, dan gempa disetiap tahunnya 

Alsen merasa 7 tahun terasa sangat singkat. Akan 

tetapi ia masih bisa mendengar suara gelak tawa ceria dari 

para sahabat kecilnya walaupun saat ini ia sedang duduk 

dibalkon rumahnya. 

Tanpa harus ada Zaewa pun sebenarnya kami masih 

bisa bersatu. Alsen beranjak dari tempat duduknya lalu peri 

kerumah Kevin yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. 

Alsen mengajak Kevin kerumah Frank kemudian 

kerumah Andien dan Neyvi. Kami berempat diajak oleh 

Alsen menuju kemarkas yang mungkin sudah hancur itu. 

Awalnya kami merasa apakah markas itu masih ada?. Namun 

pada akhirnya kami pun setuju. 
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 Sesampainya disana, pendapat kami semua salah. 

Markas kami masih terlihat layak untuk ditempati walaupun 

ada beberapa sisi bagian kayunya terlihat lapuk termakan 

suhu. 

“Kalian ingat? Dulu kita pernah meyakini bahwa 

markas kita tidak akan roboh meski diterjang badai 

sekalipun. Seperti apa yang kita lihat sekarang, hanya sedikit 

luka yang menghiasi markas kita” Ucap Alsen panjang 

“Tanpa harus adanya Zaewa, sebenarnya kita masih 

bisa bersatu.” Sambung Andien 

“Benar! Jangan terlalu berlarut dalam kesedihan atas 

kepergian Zaewa. Kita tidak bisa menyalahkan Zaewa 

sepenuhnya. Ini juga salah kita, karena pada saat itu kita 

masih belum bisa berpikir dewasa.” Ujar Alsen. 

Kamipun masuk kedalam markas dan mulai memutar 

jutaan memori yang kami ukir bersama pada 7 tahun yang 

lalu. 

Frank melihat sebuah tulisan didinding pondok dan 

mengajak kami untuk melihatnya bersama. Dinding tersebut 

bertuliskan 

 //Alsen, Zaewa ada disini  

 //Kevin, Maafin Zaewa ya? 

 //Frank, kamu tidak bersalah 

 //Andien, jangan membakar kertas kebencianmu itu 

 //Neyvi, jangan suka melukai dirimu sendiri. 

Kapan Zaewa menulis disana? Apakah ia akan kembali 

setelah 7 tahun ia pergi? Sepertiny itu hanyalah sebuah 

wacana yang tak mungkin terwujudkan. 

“Zaewa... Kami merindukanmu” Secara bersamaan, 

air mata kami perlahan-lahanpun terbit. 

*** 
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Alsen duduk dibibir tempat tidur dikamarnya sambil 

memandangi foto masa kecil Zaewa bersama dirinya. Zaewa 

tampak tersenyum lebar sambil membawa biola kecil 

berwarna cokelat. Alsen ingat, foto itu adalah foto diwaktu 

piknik malam saat ulang tahun Zaewa yang ke12. 

“Zaewa...” Lirih Alsen sambil tersenyum pedih. 

“Ada yang bisa kubantu Alsen?” Tanya seorang 

perempuan yang secara tiba-tiba duduk disamping Alsen 

tanpa seberkas suarapun. 

Jantung Alsen serasa ingin meloncat dari tempatnya. 

Karena tidak bisa, maka dirinyalah yang melompat dari atas 

tempat tidur. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 

“Z-ZZA-ZAEWA?!” Ucap Alsen tak percaya. 

“Aku tidak bermimpi kan? Apa aku harus kekamar 

mandi untuk mengguyur tubuhku dengan setimba air supaya 

aku bisa terbangun dari tidur ini?” Alsen hendak berlari 

menuju kekamarmandi namun dicegah oleh Zaewa. 

“Ini aku Alsen. Kau tidak bermimpi, kau tidak perlu 

mengguyur tubuhmu dengan setimba air. Ini aku, Zaewa 

teman masa kecilmu.” Zaewa meyakinkan dirinya. 

Alsen menatap Zaewa tidak percaya. Zaewa kembali 

dalam wujud manusia seumuran dengan dirinya, sangat 

cantik. Namun Alsen paham, ia dan Zaewa berbeda dunia. 

Tanpa berpikir panjang ,Alsen memeluk Zaewa erat. 

“Kami merindukanmu.. Kenapa kau tidak pernah 

datang kedalam mimpi kami? Kemana saja kau selama ini, 

Zaewa..” Tangis Alsenpun pecah. 

“Kau ini, lelaki masa nangis sih?” Zaewa melepas 

pelukannya dan mengusap air mata Alsen yang tengah 

mengalir 
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 “Sejak dulu aku itu ada, aku selalu mengawasi hari-hari 

kalian yang bersedih karenaku. Namun, aku baru datang 

sekarang. Ini menyakitkan Alsen, kalian masih belum bisa 

mengikhlaskanku.” Jelas Zaewa 

“Tujuanku kembali adalah, menyelesaikan Things to do 

yang dulu belum sempat kuselesaikan ketika aku masih 

bernafas” Sambung Zaewa 

“Haha, alasan yag menarik. Apa aku boleh 

membantumu dalam proses menyelesaikan itu?” Alsen 

menawarkan diri. 

“Tentu saja! Aku sangat merindukan kalian tetapi aku 

baru bisa menampakkan diri sekarang. Ini kertasnya” Zaewa 

menyondorkan secarik kertas kepada Alsen 

  

Hanya ini?” Alsen meyakinkan permintaan Zaewa. 

Zaewa menjawab dengan anggukan mantap. 

“Iya, itu saja lebih dari cukup. Lagian aku sudah 

menambahkannya beberapa. Aku hanya ingin tenang pergi 

kealamku yang baru. Aku tidak ingin kalian berlarut-larut 

dalam kesedihan hanya karena kepergianku.” Zaewa 

menundukkan kepalanya sedih. 

“Maafkan kami. Sebagai gantinya, aku akan menuruti 

semua permintaanmu” 

*** 
Keesokan harinya 

Alsen membawa masakan ibunya hari ini yang 

menurut Alsen enak dan pantas untuk diberikan kepada 

orang lain. Alsen mewadahi beberapa makanan tersebut lalu 

Alsen membonceng Zaewa dengan sepeda yang dimilikinya. 

Alsen mengantar Zaewa kerumah orangtua Zaewa untuk 

mengambil jepit rambut yang diberi oleh Kevin 
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Sesampainya dirumah Zaewa, Alsen memberikan 

kotak makanan tersebut kepada ibu Zaewa dan Alsen 

meminta izin kepada ibu Zaewa untuk melihat kamar Zaewa 

yang telah ditinggalkan oleh Zaewa sangat lama. Ibu Zaewa 

mengizinkan Alsen masuk karena Ibu Zaewa adalah teman 

dekat ibu Alsen juga, maka Ibu Zaewa tidak segan-segan 

membiarkan Alsen masuk kedalam rumahnya. Ibu Zaewa 

sudah mengangggap Alsen seperti saudara dari Zaewa. 

Alsen memasangkan jepit rambut berwarna pink itu 

kekepala Zaewa kemudian ia pamit kepada Ibu Zaewa lalu 

melanjutkan membonceng Zaewa berkeliling desa dan 

berhenti dimarkas mereka. Things to do nomor satu dan dua 

terlaksanakan 

 Setibanya di markas, Alsen berlari masuk kedalam 

markas dengan penuh semangat. Zaewa mengikuti langkah 

Alsen sambil berjalan pelan. Alsen memberi kabar gembira 

kepada kami, namun kami tidak menanggapinya. Kami 

berpikir bahwa ucapan Alsen ngelatur. 

“Teman-teman, aku membawa Zaewa kemari!” Ucap 

Alsen dengan penuh semangat. 

“Jangan mengada-ngada. Zaewa telah pergi 7 tahun 

yng lalu” Ucap Frank datar. 

“Cukup, aku tidak ingin kita gila hanya karena tidak 

bisa mengikhlaskan Zaewa.” Neyvi memijat pelipisnya. 

“Kevin, Frank, Andien, Neyvi.. Kalian tidak bisa 

melihatku?” Zaewa menundukkan kepalanya sedih. 

“Jangan menangis Zaewa. Hei kalian, masa kalian 

tidak percaya bahwa disampingku saat ini ada seorang 

Zaewa? Zaewa ingin dihargai kehadirannya.” Dengan sigap 

Alsen mencegah Zaewa supaya tidak bersedih. 
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 “Kami bukan anak kecil lagi Alsen, kami tidak bisa kau 

boho” Ucapan Andien terpotong 

“Ya! Selamat datang Zaewa, maaf kami tidak bisa 

menghargai kehadiranmu” Ucap Kevin secara tiba-tiba. 

Diantara kami, hanya Alsen yang bisa melihat Zaewa 

secara nyata. Alsen menceritakan tentang Zaewa, mulai dari 

mereka bertemu sampai menginjakkan kaki dilantai markas 

ini. Alsen menjelaskan bahwa Zaewa ingin mengulang 

kenangannya pada 7 tahun yang lalu disaat ulang tahunnya 

yang ke-12. Zaewa ingin bermain kembang api, Zaewa ingin 

bermain biolanya, dan Zaewa ingin berdamai dengan 

masalalunya. 

“Kevin, Zaewa sekarang mengenakan jepit rambut 

yang kau beri pada 7 tahun yang lalu” 

“Benarkah? Terima kasih karena telah 

mengenakannya,Zaewa” Ucapan Kevin terdengar seperti 

berbohong. 

Zaewa yang tahu akan hal tersebut hanya bisa 

tersenyum tipis. Ia tidak mengerti kenapa wujud seorang 

diriya sangat sulit diperlihatkan kepada para sahabatnya. 

Semakin hari semakin hari. Sifat Alsen semakin aneh 

dan berubah. Alsen sering tertawa sendiri tanpa ada apapun 

yang lucu atau siapapun yang menghiburnya. Alsen selalu 

saja menceritakan tentang Zaewa, Zaewa, Zaewa, dan 

Zaewa. Semuanya Zaewa. Zaewa terus yang dia ceritakan. 

Lama kelamaan kami muak dengan Alsen 

Untuk hari ini kami terpaksa menerima cerita dari 

Alsen karena menyangkut dengan tulisan yang ada didinding 

pondok. Kami yang penasaranpun mendengarkan ucapan 

Alsen dengan antusias. 
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Zaewa menulis didinding pondok pada waktu sehari 

sebelum kami mengunjungi markas setelah 7 tahun kami 

tinggalkan. 

//Alsen, Zaewa ada disini : Seakan akan Zaewa hanya 

ingin menampakkan dirinya didepan Alsen saja 

//Kevin, Maafin Zaewa ya? : 7 tahun yang lalu, Zaewa 

menolak jepit rambut dari Kevin dan Zaewa belum sempat 

mengenakannya sewaktu ia masih bernafas 

//Frank, kamu tidak bersalah : Frank sering 

menyalahkan dirinya atas kepergian zaewa. Seandainya 

Frank tidak mengajak berburu belalang, pasti seumua ini 

tidak akan terjadi. Tidak, Frank tidak bersalah. Ini adalah 

salah Zaewa yang mencari belalang disana dan juga kurang 

berhati-hati 

//Andien, jangan membakar kertas kebencianmu itu. ; 

Andien selalu menuliskan semua masalah dan keluh 

kesahnya pada secarik kertas kemudian membakarnya 

sambil menangis semenjak Zaewa pergi. Andien merasa 

hanya Zaewa tempat yang paling tepat untuk bercerita 

dikarenakan Andien sedikit merasa tidak enak dengan Neyvi 

apabila diajak bercerita, Neyvi cenderung anak yang cuek 

dan pendiam 

//Neyvi, jangan suka melukai dirimu sendiri : Neyvi 

ditekan oleh kedua orangtuanya tentang sesuatu yang 

bersangkutan dengan sekolah yang ditempuhnya. Ia penat 

menghadapi kedua orangtuanya yang selalu ingin Neyvi 

mendapat nilai A disetiap harinya. Jika ia tidak mendapat A 

maka ia tidak akan mendapat uang jajan selama satu minggu 

atau tidak boleh makan selama beberapa hari. Neyvi sering 

melukai dirinya karena itu, jika saja Zaewa masih ada, maka 
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 Zaewalah yang membantu Neyvi dalam mengurus nilainya 

ataupun membelanya. 

Untuk kali ini kami ingin marah, menangis, berteriak, 

benci, PRUSTASEE. Intinya kami bertanya-tanya. Kenapa 

Zaaewa hanya menampakkan dirinya didepan Alsen saja? 

Kami semua salah apa kepada Zaewa sampai-sampai kami 

tidak bisa melihat dirinya. Atau semua ini hanya bualan 

Alsen saja? 

BUGHH 

Dengan penuh amarah, Kevin memukul wajah Alsen 

dengan kepalan tangannya yang sudah mengeras. Kevin 

berteriak sangat kencang untuk melampiaskan semua 

amarahnya kepada Alsen. 

Alsen meringis kesakitan sambil memegang 

hidungnya yang secara perlahan-lahan mengeluarkan darah. 

Frank yang melihat hal tersebut tidak bisa tinggal 

diam. Frank mencegah Kevin supaya tidak melanjutkan 

pelampiasan amarahnya kepada Alsen. 

“Vin, tenang Vin! Gak semua masalah bisa 

diselesaikan dengan main fisik. Aku tahu kita semua rindu 

sama Zaewa, tapi gak gini juga cara ngelampiasinnya.” Frank 

mengguncang tubuh Kevin kuat. 

“Kamu juga Al. Cukup! Cukup Al cukup. Kami semua 

muak dengan segala macam bualanmu itu.” 

Alsen tertunduk diam. Ia hanya bisa menahan rasa 

sakit akibat satu pukulan dari sahabatnya sendiri. Benar apa 

yang dikatakan oleh Frank, seharusnya Alsen tidak 

menceritakan tentang Zaewa secara berlebihan. Jika saja ia 

menjadi Kevin, pasti ia akan memiliki isi hati yang sama. 
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Neyvi membantu Alsen mengobati sedikit lukanya 

dengan P3K yang telah disiapkan dari rumah untuk 

keperluan markas. 

“Aku membencimu, Alsen” Lirih Neyvi sambil 

memasukkan kapas kedalam kotak obat. Neyvi menutup 

kotak obat tersebut dengan penuh kebencian sehingga 

menimbulkan suara yang nyaring. Tanpa sepatah katapun 

Neyvi pergi meninggalkan Alsen dengan perasaan marah. 

“Padahal aku sedang berusaha menyatukan 

persahabatan kita, tapi kenapa sampai saat ini masih belum 

ada perubahan?.” Alsen mengacak rambutnya frustasi. 

*** 
“Alsen, maafkan aku..” Zaewa merasa bersalah 

melihat keadaan Alsen saat ini 

Alsen menahan amarahnya . Walau sebenarnya ia 

sangat ingin membentak Zaewa sekeras-kerasnya, 

menampar, atau bahkan mengusirnya. Namun, Alsen 

mengurungkan niat. Kemarahan bukanlah sebuah solusi 

dalam menyelesaikan konflik melainkan pemicu sebuah 

konflik. 

Sudah delapan hari ini kami semua tidak mengunjungi 

markas sejak kejadian saat itu. Frank secara tiba-tia teringat 

tentang keinginan Zaewa yang pernah diucapkan oleh Alsen 

pada hari itu. Karena bersangkutan dengan biola dan 

kembang api, Frank menyimpulkan bahwa pasti Zaewa 

menginginkan piknik malam. 

Frank tidak ingin memperkeruh suasana dan 

memperbanyak konflik diantara kami setelah 7 tahun 

terlampaui kami terpisah. Frank hanya berharap, tanpa 

adanya Zaewapun sebenarnya kami baik-baik saja. 
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 Tergantung pribadi kami saja yang masih belum bisa 

menghargai dan memahami satu sama lain. 

Frank pergi kerumah Andien dan Neyvi untuk 

mempersiapkan piknik malam dimarkas. Dengan berat hati 

Andien dan Neyvi mengiyakan ajakan tersebut dengan 

alasan yang sama, Demi Zaewa. 

Obor, api unggun, marsmellow, kembang api, biola 

milik zaewa, dan beberapa batang kayu untuk dijadikan 

tempat duduk. Semua telah dipersiapkan dengan matang 

oleh Frank, Andien, dan Neyvi. Frank sedikit ragu untuk 

mengajak Kevin bersiap-siap karena Frank takut apabila 

Kevin masih marah kepada Alsen dan melampiaskan semua 

kepada diriya. 

Setelah semua selesai. Pada malam harinya, Frank 

menjemput Alsen dan Kevin dirumah mereka. 

“Ajak Zaewa. Aku, Andien, dan Neyvi memiliki 

kejutan besar untuknya” Ucap frank kepada alsen. Alsen 

menjawab dengan anggukan paham. Frank pergi terlebih 

dahulu meninggalkan Alsen menuju markas. 

“Zaewa, teman-teman memiliki kejutan besar 

untukmu” Alsen masuk kembali kedalam rumah dan melihat 

Zaewa yang sedang bersandar lemah diatas sofa ruang 

keluarganya. 

“ZAEWA!” Alsen panik kemudian berlari menuju 

Zaewa. Alsen mengguncan tubuh Zawa pelan. 

Zaewa mengerjapkan matanya lemah 

“Aku sudah lelah Alsen..” Lirih Zaewa. Ia sudah lelah 

menampakkan dirinya kedalam alam manusia. 

“Aku hanya ingin pergi kemarkas saat ini” Pinta 

Zaewa 
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Dengan sigap Alsen menggendong Zaea 

dipunggungnya lalu berlari menuju markas. Dengan lemah 

Zaewa menuruti semua yang dilakukan oleh Alsen kepada 

dirinya 

Sesampainya dihutan, dibagian jalan yang dipagari 

oleh obor. Zaewa meminta ia diturunkan dari gendongan 

Alsen. Alsen menuruti apa yang diminta oleh Zaewa. Zaewa 

berdiri tegap di belakang Alsen lalu berjalan mundur secara 

perlahan lahan. Alsen melihat hal itupun bingung. 

“Titip salam untuk teman-teman dimarkas..” Ucap 

Zaewa lalu bayangannyapun memudar 

“ZAEWA!!” Teriak Alsen. Ia hendak mengejar 

bayangan Zaewa namun tak sempat. Alsen sudah tidak bisa 

melihat bayangan Zaewa. 

“Apa yang terjadi?!” Neyvi mendengar teriakan Alsen 

dan langsung menyusul yang jaraknya tidak jauh dari markas. 

“Zaewa....” Suara Alsen nyaris tidak bisa didengar 

“Apa maksudmu!?” Tanya Neyvi panik. 

“Aku sudah tidak bisa melihat Zaewa lagi..” Alsen 

menundukkan kepalanya dalam. 

PLAK!!  

Sebuah tamparan keras mendarat mulus dipipi kiri 

Alsen. Neyfi sudah tidak bisa menahan amarahnya. 

“PUAS KAU HAH?! Puas kau dengan semua 

bualanmu itu!” Neyvi meninggikan nada suaranya 

“Neyvi, tenanglah..” Andien menarik tangan Neyvi 

dari belakang. 

“Apa kalian tidak muak dengan si PEMBOHONG 

ini? Barusan dia berkata bahwa dia tidak bisa melihat Zaewa 

lagi.” Ucap Neyvi sambil menunjuk-nunjuk Alsen. 
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 “Kami tidak mengerti apa yang selama ini kau maksud 

Alsen.” Frank menggelengkan kepalanya lelah. 

“Kami penat Alsen dengan semua ini 

Alsen.”Sambung Andien 

“Kami hanya ingin memberikan kejutan kepada 

Zaewa tentang permintaan Zaewa yang pernah kau katakan 

hari itu. Tapi ternyata kau memupuskan harapan kami.” 

Ucap Frank kecewa. 

Grusak-grusakk 

Sebuah bayangan putih masuk kedalam semak-semak. 

Alsen yakin bahwa itu adalah Zaewa. 

“Itu pasti Zaewa!” Alsen mengejar bayangan tersebut 

Kami semua mengikuti langkah Alsen. Frank lebih 

cepat mengejar bayangan putih tersebut dan berhasil 

menangkapnya. Frank menghembuskan nafasnya keras, ia 

sangat berharap bahwa seseorang dibalik kain putih yang 

ditangkapnya adalah zaewa. Frank membuka kain putih 

tersebut. 

“KEVIN?!” Kami semua tersontak kaget melihat 

Kevin yang menutupi dirinya dengan sehelai kein putih. 

“Jelaskan Kevin” Pinta Frank datar. Kami berjalan 

mengerumuni Kevin 

“Maaafkan aku. Aku ingin melihat zaewa dengan cara 

memancing pandangannya dengan kain putih ini. Mungkin 

dia akan mengira bahwa aku siapa dan dia akan penasaran 

lalu dia akan menampakkan bayangan dirinya dihadapanku. 

Ternyata aku salah, kalianlah yang terpancing karena ulah 

bodohku.” Jujur Kevin. 

“Kevin, sekarang kau sudah dewasa. Kau bukan 

Kevin yang ada disaat kita masih bermain kelereng kan?” 

Tanya Andien 
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“Ya, aku tahu bahwa itu bukan diriku. Maafkan 

kesalahan bodohku ini.” Kevin menutup mulut dan 

hidungnya dengan sepasang telapak tangannya. Ia 

mengelengkan kepalanya pelan. 

“Intinya kita semua merindukan Zaewa. Kita semua 

ingin melihat Zaewa. Kita ingin Zaewa hadir dan kembali 

menjadi bagian dari kita lagi.” Ucap Frank 

Terdengar suara lantunan biola dari arah markas 

secara tiba-tiba. Kami langsung beranggapan bahwa 

lantunan tersebut berasal dari gesekan suara biola milik 

Zaewa. Akan tetapi kami sedikit ragu bahwa seseorang yang 

memainkan biola tersebut adalah Zaewa. Kami mengatasi 

kebimbangan tersebut dengan bergegas berlari menuju 

markas. 

Sesampainya disana, suara tersebut terdengar lebih 

keras tetapi kami tidak bisa menemukan sumber suaranya. 

Kami pun terdiam dan mendengarkan setiap nada yang 

keluar dari biola tersebut. 

Setelah instrumen yang indah itu habis, kami 

menyimpulkan bahwa dia sedang menginstrumentalkan lagu 

My Heart Will Go On seperti yang dipersembahkannya pada 

7 tahun silam. Akhirnya kami yakin. Suara lantunan biola 

tersebut berasal dari Zaewa bersama biola kesayangannya 

karena disaat Frank masuk kedalam markas, Frank tidak 

melihat biola Zaewa yang ia sandarkan dipinggir pintu. 

Sesaat kemudian kami melihat sebuah percikan 

kembang api yang secara tiba-tiba bersinar disamping Alsen. 

Alsen yang melihat pecikan tersebut pun terkejut. Kami 

mengamati dengan seksama sebatang kembang api terbang 

itu membentuk sebuah gambar yang diulang ulang supaya 

gambar yang dibuatnya terlihat lebih jelas. 
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 Kembang api tesebut membentuk sebuah simbol Tak 

Tebatas. Seketika kami memutar memori kami pada 7 tahun 

yang lalu tentang Zaewa yang mempersembahkan gambar 

percikan yang sama dan penjelasan tentang gambar tersebut. 

Ya. Zaewa memang berada disana. Ia yang mengambil 

biola dibelakang pintu markas kemudian memainkannya 

untuk mempesembahkan lagu istimwanya kepada kami. 

Zaewa yang memegang kembang api yang sedang melayang 

itu. Ya, itu adalah Zaewa. Zaewa, teman kecil kami. 

“Zaewa.. Bisakah kau menghentikan permainanmu 

ini? Kami tidak mengerti dengan apa yang kau maksud 

Zaewa” Pinta Frank dan seketika kembang api terbang 

tersebut bergerak menuju pohon besar tempat Zaewa 

mencari belalang pada 7 tahun yang lalu. Kami berjalan 

mengikuti kembang api terbang itu. 

Sesampaiya dipohon. Kembang api tersebut mati. 

Kami benar benar bingung. Apa Zaewa benar benar ada 

disana? Atau ini hanya sebuah ilusi yang kebetulan melewati 

mata kami secara bersamaan. 

Kami semua menghembuskan nafas penat. Kami 

sudah lelah dengan semua permainan ini. Kami ingin segera 

menemukan jawabannya. 

“Zaewa... Berapa belalang yang kau dapat disana? 

Kami yakin kau adalah pemenang diantara kami karena kami 

masih belum bisa menemukan pemenangnya sampai saat 

ini.. Berapa Zaewa?” Tanya Alsen meski ia tidak bisa melihat 

Zaewa. Saat ini jarak kami dengan pohon sekitar 5 meter. 

“Berapa Zaewa!?” Alsen meninggikan suaranya. 

“Berapa Zaewa!?” Ulang Alsen sekali lagi. Isakan 

Alsenpun mulai terdengar. 
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Kami tidak kuat harus menahan tangis dari segala asa 

yang belum usai ini.Kami sama sama ingin mendengar 

jawaban Zaewa untuk saat ini. Kami lelah harus mencari 

Zaewa dimana lagi. Kami hanya ingin Zaewa kembali dan 

menampakkan dirinya dihadapan kami lagi. 

“BERAPA ZAEWA!?” Teriak kami serempak disertai 

isak tangis seakan auman raja hutan. 

“BERAPA?!” Teriak kami sekali lagi. 

Ternyata Zaewa sedang duduk bersandar disamping 

pohon dengan lemah. Ia sama lelahnya seperti kami, selama 

ini ia berusaha menghibur kami tetapi kami tidak bisa 

melihat kehadirannya. Zaewa juga menangis terisak dibawah 

pohon tersebut. 

“Seratus enam..” Lirih Zaewa dikala isakannya. 

Bayangan dirinyapun secara perlahan lahan bisa dilihat oleh 

kami. Kami melihat Zaewa yang sedang bersandar 

disamping pohon besar tersebut sambil menghadap kearah 

kami. 

“Kau adalah pemenangnya Zaewa..” Ucap Kevin. 

Kamipun tersenyum haru. Setelah sekian lama akhirnya 

kami bisa melihat Zaewa walaupun didalam gelapnya hutan 

Fresht. 

“Kami akan memberikan semua yang kau mau. Bukan 

hanya sebungkus marsmellow besar yang kita janjikan saat 

itu saja, tetapi semua. Semua yang kauminta akan kami 

kabulkan” Ujar Alsen. Kami mengangguk mengiyakan 

perkataan Alsen. 

“Lepaskan aku, relakan aku, ikhlaskan kepergianku. 

Aku tidak ingin kalian bersedih karenaku. Aku ingin tenang 

dialamku yang baru. Bersatulah kalian para sahabatku. aku 

tahu, kalian pasti bisa bersatu walau tanpa kehadiranku. 
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 Karena aku yakin persahabatan kita itu tak terbatas..” Pinta 

Zaewa. 

“Aku mohon jangan berpisah lagi.. Damaikan 

persahabatan ini. Dan, aku minta maaf atas kecerobohanku. 

Hanya itu permintaanku.” Sambung Zaewa. 

Kami tersenyum simpul. Kami senang, akhirnya 

setelah sekian lama kami menunggu, kami mendapat 

jawaban beserta penjelasan dari Zaewa. Kami akan berusaha 

mengikhlaskan kepergian Zaewa untuk saat ini, esok, dan 

nanti. Kami pasti akan bertemu Zaeewa lagi suatu saat di 

surga. 

“Terima kasih Zaewa.. Maaf, kami selalu mengabaikan 

kehadiranmu. Sekarang, Kami akan berusaha merelakan 

kepergianmu” Ucap Andien. 

“Iya.. Terima kasih juga.. Selamat tinggal teman-

teman, semoga kebahagiaan selalu mengiringi hari-hari 

kalian. Aku pamit” Pamit Zaewa, bayangan dirinyapun 

berangsur-angsur memudar dari samping pohon tersebut. 

Kami berpelukan erat dan menumpahkan semua 

luruh tangis kami yang sudah tak bisa dibendung lagi. 

Selamat tinggal Zaewa, kehadiranmu akan menjadi sebuah 

keajaiban terbesar bagi kami dan jangan segan-segan mampir 

kedalam mimpi kami. Semoga kau tenang dialam sana.  
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Suara langkah kaki terdengar di sebuah halaman 

sekolah, semua murid berhamburan keluar untuk kembali 

menuju kediaman masing-masing, ya walaupun beberapa 

mungkin akan pergi entah kemana. Dua orang siswi SMA 

terlihat sedang bercanda gurau menuju tempat parkir. 

Mereka membuat janji temu malam ini di sebuah café milik 

sepupu salah satu dari mereka. Keduanya akan menghibur 

para pengunjung yang datang dengan suara merdu. 

Siswi yang dipanggil dengan sebutan Sha itu pun 

mengeluarkan motor miliknya dari tempat parkir. Kemudian 

siswi yang satunya pun duduk di bagian belakang motor 

tersebut. Mereka melaju kencang menuju jalanan yang ramai 

pengendara. 

Café hari ini sangat padat pengunjung bagaikan pasar 

malam, mungkin karena faktor ‘malam minggu’ yang 

membuat mereka ingin berkunjung kemari. Esha terlihat 

sedang mengutak-atik gitar miliknya, mengecek apakah ada 

senar yang kendur atau tidak. Sementara Rhea sedang 
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 membantu sepupunya melayani para pelanggan yang datang 

ke café.  

Tiba waktunya untuk kedua sahabat ini menghibur 

para pengunjung yang datang.  

“Selamat malam semuanya,” sapa Rhea ramah 

kepada para pengunjung. 

Mereka berdua membawakan berbagai lagu, salah 

satunya adalah lagu Sahabat Kecil. Rhea menyanyikan lagu 

dengan penuh penghayatan. Esha yang mengiringi suara 

Rhea menggunakan gitarnya pun tak kalah menghayati. 

Mereka senada dalam irama. 

*** 
Jam alarm milik Esha menjerit sedari tadi. Jam 

menunjukkan pukul 07.05., Esha mematikan alarmnya 

kemudian kembali tidur. Ia berpikir bahwa hari ini adalah 

hari Minggu, tak usah bangun terlalu pagi. Padahal mentari 

sedari tadi sudah menunggu Esha bangun agar bisa melihat 

dirinya yang bersinar terang hari ini.  

“Sha, bangun, katanya mau take video sama Rhea,” 

teriak mamanya dari dapur. 

Esha yang sedang bermimpi indah langsung 

terbangun. Gadis itu lupa jika hari ini ia ada janji dengan 

Rhea. Esha bergegas menuju kamar mandi dan mengganti 

pakaian miliknya. Esha turun ke dapur menuju meja makan. 

Ia mengambil roti yang sudah tersedia di atas meja. Gadis 

berlesung pipi itu langsung melahap roti sampai tak tersisa. 

Esha menggendong tas gitar dan mengambil motor yang 

berada di dalam garasi, tak lupa juga ia berpamitan kepada 

mamanya. 

“Assalamu’alaikum, Rhea,” teriak Esha dari 

depan rumah Rhea. 
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“Wa’alaikumsalam, masuk aja Sha, pintunya 

ngga dikunci,” sambut Bunda Rhea dari dalam 

rumah. 

Esha langsung masuk ke dalam rumah. Ia menyapa 

Bunda Rhea terlebih dahulu sebelum menuju kamar Rhea. 

Setelah menyapa, ia langsung menemui Rhea yang berada di 

atas.  

Terlihat Rhea sedang mengatur lighting dan kamera 

untuk membuat video. Mereka berdua akan membuat video 

cover lagu Laskar Pelangi milik Nidji. Video itu mereka 

gunakan untuk lomba menyanyi yang mereka ikuti. Mereka 

mulai merekam video cover mereka. Kata demi kata Rhea 

lantunkan, suaranya begitu indah. Iringan nada dari gitar 

Esha membuat lagu yang mereka bawakan menjadi lebih 

indah. 

Setelah mereka selesai merekam video, mereka 

mengedit tiap scene agar menjadi lebih menarik. Selesai 

mengedit, video tersebut mereka unggah dalam akun 

Instagram milik mereka berdua yang digunakan khusus untuk 

lomba ini. 

*** 
Hari Senin yang cerah, sang mentari terlihat sangat 

bahagia, sepertinya tak akan ada masalah apa pun hari ini. 

Esha sudah tiba di sekolah sejak pukul 06.20 tadi, tetapi 

Rhea belum tampak sama sekali pagi ini. Entah pergi 

kemana, Rhea selalu datang bersamaan dengan Esha datang. 

Esha tak terlalu memikirkan itu, mungkin Rhea sedang 

melakukan panggilan alam pagi ini. 

Pukul 07.50, Rhea baru tiba di Sekolah, raut wajahnya 

tampak tak ceria hari ini. 
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 Esha menghampiri Rhea,”Kamu baik-baik saja ‘kan, 

Rey?” 

Rhea tak menjawab. Aneh. Ada apa dengannya hari 

ini? Pikiran Esha dipenuhi beragam pertanyaan tentang 

Rhea. Esha tetap membujuk Rhea untuk berbicara, tetapi 

nihil. Rhea tetap tak ingin berbicara. 

Dengan tiba-tiba Rhea berkata,”I will tell you something, 

later.” 

Bel jam pelajaran pertama berbunyi, para murid 

memasuki kelasnya masing-masing, tapi walaupun begitu 

akan ada yang menetap di kantin atau bolos ke warung 

sebelah. Lintang, sang sekretaris sedang menuliskan sesuatu 

di papan tulis.”Tanggal 21 November akan ada Ujian Akhir 

Semester” seperti itulah kalimat yang ia tulis. 

Sepanjang jam pelajaran berlangsung Rhea hanya 

terdiam, mendengarkan apa yang guru jelaskan. Namun, 

Esha yakin jika Rhea tak benar-benar mendengarkan. Ia 

hanya melamun. Jam istirahat pertama tiba, Rhea 

menghampiri Esha, 

“Sha, ikut aku ke rooftop sebentar,” ajak Rhea. 

Esha tak menjawab apapun, ia langsung mengikuti 

Rhea. 

“Bulan depan aku mau pindah sekolah,” ungkap Rhea 

sesampainya di rooftop. 

Esha terkejut mendengar perkataan Rhea, 

“Kamu bercanda kan, Rey?” sangkal Esha tak percaya. 

“Aku serius, Sha…” Rhea menjawab dengan suara 

lirih. 

“Selesai Ujian Akhir Semester aku bakal pindah, jadi 

masih ada waktu satu bulan kita bareng,” sambung Rhea. 
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Esha pikir hari ini akan ada sesuatu yang 

menyenangkan, ternyata ekspektasinya tak menjadi nyata. 

Seminggu, dua minggu, dan tiga minggu berlalu. 

Mereka menjalani dua minggu itu seperti biasa, sekolah 

seperti biasa, setiap malam minggu di café, belajar bersama, 

dan banyak hal lain yang dilakukan bersama-sama. Seakan 

salah satu dari mereka tak akan ada yang akan pergi. Malam 

ini mereka berencana belajar bersama untuk menghadapi 

Ujian Ahir Semester. Mereka sepakat belajar di rumah Esha.  

“Sha, I’m coming,” sapa Rhea di depan pintu kamar 

Esha. 

Esha membukakan pintu kamarnya. Ia mempersilakan 

Rhea untuk masuk ke dalam kamarnya. Mereka belajar 

seperti anak-anak pada umumnya. Membaca, menulis 

rangkuman, dan lima menit kemudian lupakan, terdengar 

lucu. Tak sampai satu jam mereka belajar, mereka sudah 

sibuk dengan handphone masing-masing. 

Ujian Akhir Semester pun tiba, Esha dan Rhea 

mengerjakan dengan sungguh-sungguh agar mendapat nilai 

yang memuaskan. Hari demi hari mereka jalani dengan ujian, 

tibalah saatnya untuk mereka melihat hasil yang mereka 

peroleh. Keduanya membuka lembar demi lembar rapor 

dengan pelan. Keduanya berteriak histeris ketika melihat 

deretan angka yang berbaris rapi sesuai daftar mata 

pelajaran. Hasil nilai yang mereka peroleh tidak terlalu 

memuaskan dan tidak juga mengecewakan. Nilai keduanya 

sama, nilai pas-pasan.  

*** 
Hari ini, hari di mana Rhea akan pergi, Esha berada di 

bandara untuk berpamitan kepada Rhea dan orang tuanya. 

Esha dan Rhea berbincang cukup lama sembari menunggu 
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 jadwal penerbangan Rhea. Pukul 13.00, sudah waktunya 

Rhea untuk pergi. Mereka berpelukan cukup lama. 

Walaupun berat, mereka tetap saling merelakan 

persahabatannya berpisah. Rhea sudah memasuki pesawat 

yang ia tumpangi. Pesawat pun lepas landas, sementara Esha 

melambaikan tangan kepada Rhea dari balik jendela. 

Esha kembali ke rumahnya. Sambil terdiam, ia 

merebahkan dirinya di atas kasur yang empuk, gadis yang 

hatinya telah rapuh itu pun akhirnya terlelap. Hampir lebih 

dari dua jam Esha tertidur. Setelah puas menyimpan 

sedihnya dalam mimpi, Esha pun terbangun dan bergegas 

mandi. Tak berapa lama kemudian, gadis itu pun 

menyalakan televisi yang berada di ruang keluarga. Layar 

televisi yang menyala menampilkan sebuah berita kecelakaan 

pesawat. Awalnya ia tak memperhatikan isi berita itu, tetapi 

saat ia mendengar nama pesawat itu disebut berulang kali 

oleh reporter, seketika ia teringat dengan Rhea. Esha baru 

sadar Rhea juga menumpangi maskapai penerbangan yang 

sama. Ia buru-buru mengambil handphone miliknya dan 

mencari kontak Rhea. Esha menekan nomor telepon Rhea, 

tetapi tak ada jawaban darinya. Kecemasan tergambar jelas 

pada raut wajah cantiknya. Gadis itu mondar-mandir sambil 

berulang kali menatap layar handphone yang selalu muncul 

tulisan berdering. Namun, kekhawatirannya berangsur-angsur 

pudar saat Rhea mulai menjawab telponnya.  

“Halo, Sha, kenapa?” suara Rhea terdengar dari 

seberang. 

“Rey, kamu ngga kenapa-kenapa ‘kan?” tanya Esha 

“Ngga papa, aku baik-baik aja, emang kenapa?” jawab 

Rhea, ia terheran-heran kenapa sahabatnya tiba-tiba 

menelponnya dengan nada khawatir. 
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Esha pun menjelaskan semuanya. Rhea tertawa 

mendengar penjelasan Esha.  

“Esha-Esha, ada-ada saja.” Ucap Rhea sambil tertawa 

lepas. 

Bulan yang memancarkan cahaya indah membersamai 

Esha dan Rhea yang sedang berbincang melalui telepon. 

Mereka membicarakan banyak hal, salah satunya tentang 

rencana hang out bersama. Hari libur mereka masih lama 

berakhir, mereka tak ingin menghabiskan waktu libur 

dengan sia-sia. Esha dan Rhea menentukan hari di mana 

mereka akan menghabiskan waktu bersama. Dan hari itu 

tertuju pada hari Sabtu, masih ada sisa waktu empat hari lagi 

jika dihitung dari hari ini. Mungkin karena terlalu asyik 

berbincang, mereka tak sadar jika jarum jam sudah 

menunjukkan pukul 00.02. dini hari. 

*** 
Hari dimana mereka akan menghabiskan waktu 

bersama pun tiba. Esha sudah tiba di tempat yang mereka 

tuju, Place of Hope namanya. Sepuluh menit kemudian Rhea 

pun datang. Keduanya langsung membeli tiket masuk dan 

masuk ke dalam tempat itu. 

Esha dan Rhea berswafoto di berbagai tempat. 

Mereka mampir ke kedai makanan dan minuman sebentar 

untuk menghilangkan rasa penat. Seperti biasa, Rhea 

langsung menuju kedai boba, minuman favoritnya. 

“Udah ketagihan sama rasa cheesy milky, Rey?” tanya 

Esha, 

“Padahal dulu kamu bilang ngga bakal berpaling dari 

cookies and cream,” goda Esha sambil tersenyum. 

“Cookies and cream di hati, tapi emang lagi oleng aja sih, 

hehe.” 
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 Mereka pun melanjutkan berjalan-jalan. Dua gadis 

petualang itu menemukan the real of the Place of Hope. Tempat 

itu berisi harapan-harapan dari orang yang pernah mampir 

kemari. Di tempat itu ada beberapa spot untuk menaruh 

harapan, ada guci harapan, gembok harapan, pesawat 

harapan, dan tembok harapan.  

Esha dan Rhea menuju semua spot untuk menulis 

harapan mereka. Di guci harapan, Esha menulis harapan 

miliknya, 

“Semoga pershabatanku dengan Rhea selamanya hingga 

dewasa nanti.” 

Rhea juga menulis harapannya. Ia menulis harapan 

sampai satu kertas penuh, entah apa saja yang ia tulis, 

“Nulis apa sih, Rey, kok panjang banget?” 

Rhea hanya menggeleng, masih fokus dengan 

tulisannya. Setelah menulis harapan, mereka memasukkan 

kertas tersebut ke dalam guci raksasa itu. 

Jam sudah menunjukkan pukul 14.50, Rhea harus 

segera pulang agar tiba di rumah tak terlalu malam. Ia pun 

berpamitan kepada Esha, mereka juga berpelukan dan 

berfoto untuk terakhir kalinya sebelum Rhea pergi. Tak lupa 

juga, Esha melambaikan tangan kepada Rhea. 

Rhea memasuki kereta, ia duduk di bangku sebelah 

jendela. Kereta pun melaju dengan kencang. Rhea 

menikmati pemandangan yang indah saat perjalanan pulang 

menuju rumahnya. Saat sedang menikmati perjalanan, tiba-

tiba kereta yang Rhea tumpangi keluar dari jalur, Keretanya 

pun jatuh terguling. Semua orang yang berada di dalam 

gerbong kereta berteriak, cairan berwarna merah bercucuran 

di segala tempat. 
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Tubuh Rhea terhimpit bagian bawah bangku, 

membuatnya tak bisa menyelamatkan diri. Rhea kehabisan 

sisa napas yang ia miliki. Pandangan Rhea pun semakin lama 

menjadi kabur. Banyak darah segar mengalir keluar dari 

tubuhnya dikarenakan terkena pecahan jendela kereta. 

Beruntungnya petugas penyelamat tiba dengan segera, 

menyelamatkan para korban yang sudah lemas tak berdaya. 

Esha sudah tiba di rumahnya sedari tadi. Gadisi itu 

berada di kamar dan asyik bermain handphone. Tiba-tiba 

muncul notifikasi sebuah berita. Awalnya Esha tak tertarik 

dengan berita itu. Namun, entah ada apa dengan tangannya, 

ia malah memencet notifikasi tersebut. Karena sudah 

terlanjur terbuka, akhirnya ia membaca berita tersebut. 

Berita yang muncul itu mengenai kecelakaan sebuah 

kereta yang baru saja terjadi. Satu persatu kata ia baca, 

sampai pada bagian daftar nama-nama korban. Ia membaca 

dengan teliti nama-nama korban yang tertera. Mata Esha 

membulat sempurna membaca satu nama yang tidak asing. 

Seketika bulir-bulir air mata mengalir deras menetes tepat di 

atas tulisan”Anandita Rhea Denallie, 17 tahun”. 

Esha berusaha menenangkan diri, berharap berita 

yang ia baca hanyalah hoax. Gadis itu pun langsung 

menghubungi orang tua Rhea, memastikan bahwa 

sahabatnya baik-baik saja. Telepon pun tersambung, tanpa 

basa basi Esha langsung menanyakan keadaan Rhea. 

“Sha, Rhea udah ngga ada…” terdengar suara 

lirih dari seberang sana. 

“Hah…” Esha tak percaya dengan apa yang ia 

dengar. 

Ia langsung menutup saluran teleponnya dan 

menangis histeris. Esha tak menyangka sahabatnya pergi 
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 secepat ini, padahal baru saja tadi siang ia masih melihat 

Rhea dengan senyum khas miliknya. 

Keadaan Esha kini sangatlah kacau. Semua barang 

yang ada di sekitarnya ia lempar ke segala arah. Ia bagaikan 

orang yang kehilangan hasrat untuk hidup. Orang tua Esha 

pun masuk ke dalam kamarnya, menenangkan dirinya yang 

masih kacau balau. 

“Sha, kalau kamu kayak gini terus, Rhea nanti ngga 

tenang di sana,” ucap mamanya menenangkan dengan 

perlahan.  

“Doain Rhea aja ya, Sha, biar dia tenang di sana.” 

*** 
Esha datang ke tempat peristirahatan sahabatnya. Ia 

selalu datang kemari setiap hari Kamis untuk mendoakan 

sahabatnya yang meninggalkannya selamanya. Esha 

berjongkok di samping makam milik sahabatnya, Esha 

menatap dari ujung hingga ujung, masih terlihat sangat baru. 

Esha menaruh bunga tulip dan pesawat kertas yang ia bawa. 

Esha pun membacakan doa untuk Rhea. Setelah selesai 

membaca doa, ia menatap lamat-lamat kuburan milik 

sahabatnya itu. 

To: Anandita Rhea Denallie  

 Kamis, 6 Januari 2022 

Rey, kapan aku bisa ngeliat kamu lagi? Kamu tau ngga aku 

kangen banget sama kamu loh, masa kamu ngga mau nemuin aku 

gitu? Rey, aku kangen liat senyumanmu yang selalu kamu pakai tiap 

hari, kapan aku bisa liat senyuman itu lagi? Kamu kangen ngga sama 

aku, Rey? Kayaknya ngga deh. 

Rey, beli boba yuk, aku traktir, asalkan kamu balik lagi 

kesini. Kamu mau rasa apa? Cookies and cream kesukaanmu atau 

cheesy milky? 
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Rey, kamu inget ngga sama impian kita? Kita dulu janji loh 

mau buat studio musik sendiri, kamu yang jadi Produsernya, aku 

yang jadi Komposernya. Ayo balik, Rey. 

Rey aku kangen kita nyanyi bareng Café, kangen belajar sama 

kamu walaupun akhirnya tak bertahan lama karena godaan 

handphone sih, hehe. 

Oh iya, Rey, aku bawain kamu bunga Tulip, bunga tulip 

punya makna yang berarti keanggunan, sama kayak namamu, Rhea 

yang berarti anggun.  

Semoga tulisanku ini kamu baca ya, Rey. (halu). 

Sang Pencari Kebahagiaan (Gavesha Rafaila). 

Sebuah pesawat kertaslah yang Esha gunakan untuk 

menyampaikan apa yang ia ingin katakan kepada Rhea. 

Walaupun isi surat itu tak akan pernah terjawab. 
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esuatu itu memang sering sekali tak teduga-duga, bisa 

membuat rasa bahagia tak terbilang, bisa pula menjadi 

momok paling mengarikan yang tidak ingin terulang. 

“Kamu berlebihan Chelsea! Aku hanya bercanda saat 

kejadian itu, toh pada akhirnya kamu juga tidak dihukum, 

tetapi kamu malah menyalahkanku, sampai-sampai 

mengungkit kelemahanku. Aku kecewa Chel…” Kamila 

memalingkan wajahnya, ia menangis tersedu, pelupuk 

matanya sudah banjir, sejak awal ia berbicara dengan sahabat 

dekatnya, Chelsea. 

“Bercanda katamu ?! Jelas-jelas raut wajahmu 

menampakkan ketidaksukaan yang besar ! Ku Akui, 

walaupun pada akhirnya Aku tidak dihukum, tetapi 

perkataanmu itu jelas memfitnahku Mil… bagaimana bisa 

kau menyimpulkan itu hanya sebuah candaan? Dimana akal 

sehatmu !”Mereka saling menatap, Chelsea dengan tatapan 

kekecewaan pada Kamila, dia belum juga berhenti terisak.” 

S 
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Apa yang kau tangisi ! Hanya karena aku mengatakan, kau 

seharusnya menggunakan kaca matamu setiap saat. Apakah 

kau merasa tersinggung karena itu ?”  

“Terserah kau Chel, terus saja salahkan diriku…” 

setelah lama terdiam Kamila baru berbicara lagi, tatapannya 

seakan penuh oleh kebencian yang membara. 

 Chelsea yang mendengarnya semakin dibuat 

emosi”Ternyata memamg ya, sering kali pelaku berlagak 

seolah-olah ia korbannya!” seru Chelsea seraya pergi 

meninggalkan Kamila sendirian dikelas. 

 Nafas Chelsea tersengal, Ia berlari dari kelas ke 

asramanya dengan wajah murka, sampai dikamar Chelsea 

langsung merebahkan diri dikasur. Ini adalah hari kesekian 

setelah kejadian saat Kamila memfitnah Chelsea. Pada saat 

itu, Chelsea ada ditempat kejadian, Kamila sedang dihukum 

itu didepan murid-murid sekolah, sangat tidak terduga 

Kamila saat itu menuding Chelsea, mengatakan bahwa 

Chelsea juga bersalah dan harus dihukum karena itu. 

 Pada dasarnya kebohongan memang tidakpernah 

benar, Chelsea langsung membela diri, mengatakan bahwa 

yang Kamila katakana hanyalah dusta belaka, yang 

melakukan kesalahan saat itu adalah Wirda , memang saat itu 

posisi Wirda sedang menggunakan baju Chelsea mungkin 

itulah yang membuat Kamila berkata bahwa Chelsea lah 

yang melakukannya. Chelsea yang menyadari akhirnya 

langsung memperingatkan Kamila agar selalu memakai kaca 

matanya setia saat, agar tidak terjadi kekeliruan seperti itu 

lagi, bukannya Kamila memimta maaf ia justru marah, 

mengatakan kalau sahabatnya itu suka mengungkit-ungkit 

kekurangan orang lain. 
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  Chelsea terbangun setelah kurang lebih 2 jam ia 

terlelap dikamar sendirian. Satu mimggu yang lalu ia masih 1 

kamar dengan Kamila, tetapi setelah kejadian itu Kamila 

memutuskan pindah kamar. Disekolah mereka memang 

terdapat asrama, setiap kamarnya maksimal dihuni 2 orang. 

Kebanyakan tentu memilih untuk tinggal berdua, walaupun 

ada juga yang hanya sendiri dalam 1 kamar. 

“satu tahun yang lalu tidak seperti ini…” Chelsea 

membatin, ia baru saja kembali dari masjid setelah selesai 

sholat berjama’ah, entahlah mungkin ia merasa kesepian, 

tentu saja kesepian teman baiknya kini memutuskan 

menjauh membiarkan Chelsea sendirian. 

“Tok,tok,tok!” lamunan Chelsea terpecah, seseorang 

mengetuk pintu kamarnya, membuatnya sedikit kaget. 

“Nida! Kamu sudah datang?” Chelsea terkejut melihat 

temannya itu kembali setelah hampir 3 bulan pulang karena 

sakit. 

“Hai Chel!” Nida melambaikan tangannya menyapa. 

Chelsea segera mempersilahkannya masuk.  

“Kamila dimana Chel? Tumben sekali dia tidak ada 

dikamar.” Nida tiba-tiba mengalihkan topik pembicraan, 

setelah awalnya membicarakan kabar dan lain-lain, Kamila 

melihat kesekitar, matanya mencari-cari seseorang. 

“Dia pindah kamar.” Jawab Chelsea singkat, seketika 

raut wajahnya berubah muram. 

“Ada apa dengan kalian? Bukankah Kamila dekat 

sekali denganmu Chel?” Nida bertanya terheran-heran. 

“Entahlah mungkin dia bosan, biarkan saja…” 

Chelsea berusaha tersenyum, Nida memang tidak tahu apa-

apa tentang Chelsea dan Kamila saat ini, wajar saja jika Nida 

bertanya seperti itu. 
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“Eh, maaf jika pertanyaanku ternyata membuatmu 

merasa tidak nyaman Chel” Nida menunduk, ia sedikit 

mengerti sekarang, Mungkin ada permasalahan diantara 

Chelsea dan Kamila, sampai-sampai raut wajah Chelsea 

berubah muram, walaupun Chelsea berusaha untuk 

menutupinya dengan senyum tetapi Nida bisa melihatnya 

seperti ada kesedihan yang dalam pada Chelsea. 

“Sudahlah, tidak usah dihiraukan Nid, wajahmu 

mengapa jadi sebersalah itu, santai saja…” Chelsea terkekeh 

melihat wajah Nida. 

“ Ih Chelsea !” Nida mengernyit menepak 

Chelsea”Saat ku Tanya tentang Kamila wajahmu jadi serius 

sekali !” 

“Aku memang serius Nid, tetapi ternyata kamu lebih 

serius dariku” Chelsea tertawa– Nida yang awalnya jengkel 

pun pada akhirnya ikut terawa. Seketika kesepian itu berubah 

menjadi gelak tawa tetapi hanya bertahan sesaat, Nida pamit 

kembali kekamarnya setelah hampir 2 jam mereka 

berbincang-bincang. Chelsea kini sendirian, mala ini ia tidur 

sendiri lagi tanpa sahabatnya itu, tetapi tidak apa, setidaknya 

bantak kesayangannya masih setia menemani. 

 Saat itu liburan akhir semester ketika seluruh sekolah 

diliburkan Chelsea sudah tinggal selama 1 mimggu, tepat 2 

hari setelah lebaran Idul Fitri Kamila menelpon Chelsea 

bilang bahwa ia akan berkunjung kerumah Chelsea. 

“ Mungkin sekitar 30 menit perjalanannya, jangan 

sampai telat menjemputku Chel !” 

“Oke Mil, kutunggu” 

 Chelsea mengakhiri teleponnya dengan salam, Kamila 

menjawabnya dan langsung menutup telpon. 
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 “Ini bahkan baru 1 minggu tapi kau sudah saja 

meminta bertemu, ternyata benar ya, Aku memang orang 

yang ngangenin ha…ha…ha…” Kamila yang baru turun 

dari mobil mengernyit melihat sambutan dari sahabatnya 

itu” Anak ini kepedean sekali dia” Kamila 

membatin.”Terserahlah apa katamu Chel” Chelsea pun 

tertawa demi melihat wajah masam Kamila, pada akhirnya 

mereka berdua saling menertawakan satu sama lain. 

 Mereka berdua pun tenggelam dalam pembicaraan 

yang tiada habisnya. Setelah liburan yang lumayan panjang 

tentu akan ada cerita-cerita baru. Kepercayaan diantara 

mereka benar-benar kuat, Kamila percaya kepada Chelsea 

dan begitupun sebaliknya, padahal sejak awal Chelsea 

terkenal sebagai anak yang paling pendiam dikelasnya, 

menceritakan tentang dirinya sendiri kepada teman-

temannya pun tidak pernah walaupun Chelsea anak yang 

netral kepada siapapun, tidak pernah menganggap lebih 

seseorang. Hingga kedatangan Kamila pun membuat 

Chelsea berubah, saat kenaikan kelas VIII Kamila mulai 

mengajak Chelsea berbicara banyak. Entahlah tentang 

apapun itu membuat Chelsea yang pendiam, kini justru 

menjadi yang paling riang. Tidak ada maksud apapun Kamila 

mendekati Chelsea, Kamila hanya merasa sedikit aneh 

dengan sikap temannya yang selalu diam. 

 Dan baru terjawab hari ini, setelah percakapan 

panjang, setelah segala keluh kesah yang telah mereka lalui 

disekolah berasrama, sudah berapa lama ini semua… Hingga 

pada akhirnya kepercayaan itu mulai kokoh membuat 

Chelsea kali ini merasa bisa pecaya sepenuhnya kepada 

Kamila. 
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“Kau tau Mil, setelah bertahun-tahun kepercayaan itu 

terbangun, dia merusaknya semudah membalikkan telapak 

tangan, semua rahasia yang dia ketahui tentangku diceritakan 

kepada orang lain, apa maksudnya melakukan itu, padahal 

Aku tidak pernah menceritakan rahasianya kepada orang 

lain.”Wajah Chelsea merah padam, nafasnya pun tersengal 

menandakan kekecewaan yang teramat dalam kepada 

mantan sahabatnya dulu. 

“Aku mengerti, itu pasti sangat membuatmu sedih, 

tetapi cobalah untuk berlapang dada, cobaan dalam hidup 

pasti akan selalu ada pada akhirnya kuncinya adalah berusaha 

untuk memaafkan, lama kelamaan kamu pasti akan merasa 

lebih baik.” Kamilah tersenyum memeluk sahabatnya, 

mencoba memberinya pengertian yang baik lantas memeluk 

penuh ketulusan. 

 Entahlah itu kejadian beberapa bulan silam. 

“Brak!” pintu kelas didobrak oleh seseorang dari luar, 

suaranya mengagetkan seluruh isi kelas, termasuk Chelsea, ia 

tersadar dari lamunan panjangnya menyadari bahwa ia telah 

memikirkan Kamila. 

“Apa-apaan Kamila! Itu bukan pintu milik orang 

tuamu, jangan mendobrak seenaknya!” Raya- teman sekelas 

Chelsea (juga Kamila) ! ketus 

“Aku ingin masuk Raya, pintunya susah untuk 

dibuka!” Kamila balas berseru marah wajahnya merah 

padam seakan penuh amarah. Raya mendengus kesal sebagai 

jawaban, teman-teman sekelas yang lain mencoba untuk 

tidak menghiraukan, beberapa ada yang mencerca- pagi-pagi 

sudah saja membuat masalah. 

“Anak itu, senang sekali ia buat masalah akhir-akhir 

ini, membuat musuh, bukan seperti yang dulu kukenal. Apa 
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 susahnya mengetuk pintu baik-baik. Lantas tidak meminta 

maaf, sama saja dengan yang ia lakukan padaku, berbuat 

salah tanpa mau meminta maaf, seakan bibirnya keluh sekali 

untuk mengatakan kata maaf.” Sekilas Chelsea melirik 

kearah Kamila, membatin kesal- Rasa benci itu kian tumbuh 

merajalela dalam hati, dan sekaligus membuat sesak.” Tidak 

terbayang betapa dekatnya kita dulu, Aku bahkan sering 

bercerita tentang masalahku padanya, seperti tidak ada 

rahasia diantara kita, ia juga yang pernah berkata untuk 

berlapang dada,”Maafkan saja itu pasti akan membuatmu 

lebih baik.” Lalu ia akan memelukku, dan saat itu aku benar-

benar mersa bahwa itu adalah pelukan tertulus seorang 

sahabat yang pernah kurasakan.- Hingga seiring waktu 

semuanya berubah, menjadikannya sangat kacau, Aku 

bahkan tidak percaya kita pernah begitu dekat.” Chelsea 

menghembuskan nafas pelan, kenangan buruk memang sulit 

sekali untuk dilupakan, walaupun sudah diikhlaskan 

sekalipun itu akan tetap selalu teringat dan akan terus 

menjadi kenangan buruk yang tak terlupakan.  

 4 bulan pun berlalu singkat, ujian sekolah telah 

berlalu, hati mereka sudah tenang tanpa ujian beban yang 

harus dipikul sebelumnya, kini hanya tinggal menunggu 

beberapa hari, hingga hari-H, yaitu acara perpisahan kelas 9. 

 Chelsea telah memutuskan pilihannya, ia akan pindah, 

meneruskan sekolahnya ketempat lain, selain karena ingin 

mencari pengalaman baru juga karena sudah jenuh dengan 

suasana sekolah. 

“Chelsea, kamu jadi akan melanjutkan SMA ditempat 

lain?” Bu Marwa- wali kelas Chelsea, bertanya disela waktu 

pelajaran berlangsung. 
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“Eh iya Bu,” Chelsea yang sebelumnya sedang sibuk 

membaca buku, mengangguk, kikuk menjawab Bu Marwa.  

 Bu marwa balas mengangguk, menatap kearah 

Chelsea, sepersekian detik kemudian lanjut sibuk dengan 

buku-buku yang harus dikoreksi. Sebenarnya hampir 

semuanya sudah tahu kalua hanya Chelsea dan Nida yang 

akan pindah, tidak melanjutkan jenjang SMA disekolahnya 

yang sekarang, begitu juga Kamila, tanpa disadari Chelsea, 

Kamila diam-diam memperhatikan pecakapan Chelsea 

dengan Bu Marwa, ingin tahu bahwa apa yang mereka 

bicarakan, karena pada dasarnya Kamila masih ingin seperti 

dulu, Ia masih membutuhkan Chelsea. 

“Kau seharusnya tidak bersikap seperti itu selama ini 

Kamila!, Chelsea dia sudah pergi sejak 10 menit yang lalu, 

mungkin kau masih bisa menyusulnya ke stasiun, keretanya 

berangkat pukul 10 pagi.”  

 Hari ini adalah hari keberangkatan Chelsea, ia akan 

pulang kerumahnya setelah kemarin acara perpisahan 

terlaksana, Nida tahu Kamila membawa surat dari Chelsea, 

begitupun surat yang sekarang dipegang oleh Kamila. 

“Ini semua memang salahku Nid, Aku pun memang 

tidak mengerti dengan diriku sendiri, mengapa bisa berbuat 

begitu labil seperti ini , diriku terlalu malu untuk meminta 

maaf, juga wajah Chelsea yang setiap melihatku selalu 

dengan tatapan kecewa Aku takut Nida, takut permintaan 

maafku nantinya sia-sia…” Kamila terisak pelan, mengusap 

air matanya yang menetes. 

“Iya, kau memang terlalu pengecut untuk meminta 

maaf, hingga pada akhirnya Chelsea yang meminta maaf 

kepadamu- kau tau sendirikan Chelsea sudah sangat baik 

kepadamu, Aku bahkan tidak pernah mendengar cerita 
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 persahabatan sebaik kalian berdua, lalu kau malah membuat 

sahabatmu kecewa.” Nida menarik nafas pelan-”sekarang 

pukul 09.30, masih ada waktu jika kau mau menyusul.” 

“Aku akan menyusulnya, terimakasih sudah 

menyadarkanku akan hal itu, walaupun ini sudah sangat 

terlambat, setidaknya Aku meninggalkan Chelsea dengan 

keadaan sudah meminta maaf kepadanya.” Nida 

mengangguk sebagai jawaban, bersyukur akhirnya Kamila 

sadar, lalu Kamila pergi- menyusul Chelsea, ingin meminta 

maaf juga meluruskan semuanya. 

 Dalam kehidupan, semua hal memang tak selamanya 

selalu berjalan lancar. Ingatlah bahwa selamanya langit cerah, 

ada kalanya langit murka mengeluarkan gemuruh, membuat 

gundah. Begitupun sahabat tak selamanya seperti apa yang 

diharapkan, beberapa dari mereka terkadang juga membuat 

kesalahan, menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. 

 Semua permasalahan pada hakikatnya bisa 

diselesaikan tetapi terkadang orang-orang sudah terlanjur 

kecewa, ada juga yang terlalu egois dan enggan 

menyelesaikannya- semua orang berbeda dalam menanggapi 

segala hal. Mereka punya acara tersendiri, yang terkadang 

tidak dimengerti oleh yang lain.  

 Sama seperti Chelsea dan Kamila, mumgkin setelah 

Kamila menyusul Chelsea, dan menjelaskan semua, hati 

Chelsea akan lebih bisa menerima, walaupun sebelumnya 

Chelsea pun sudah berusaha melapangkan dengan meminta 

maaf kepada Kamila, tetapi tetap saja akan jauh lebih baik 

kalua Kamila juga meminta maaf.  

 Persahabatan mereka, mungkin tidak seperti dulu, 

tetapi hal ini bisa dijadikan pelajaran agar tidak lagi berharap 
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bahwa semua hal didunia ini selalu seperti apa yang 

diharapkan.  
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dara pagi ini terasa hingga menusuk tulang, 

membuat orang-orang lalai dengan aktivitasnya di 

pagi ini, tapi tidak dengan Zahira seorang 

santriwati kelas XI Madrasah Aliyah ini tetap menjalankan 

aktivitas paginya dengan baik. Zahira berangkat ke madrasah 

pukul 07.30 WIB, sesampainya di sekolah Zahira dipanggil 

oleh kepala madrasah, Zahira pun segera pergi menuju ke 

kantor madrasah. 

“Assalamualaikum ustad”  

“Waalaikusalam, silahkan masuk” 

“Ustad saya Zahira, ada apa ya tad?” 

“ooh jadi gini Zahira, bulan depan ada perlombaan 

olimpiade English , dan guru-guru ngusulin kamu untuk jadi 

utusan madrasah, apakah kamu bersedia?” 

“Zahira bersedia tad, insyaallah Zahira usahain dapet 

urutan teratas untuk madrasah ini. Omong-omong kategori 

apa ya ustad?” 

“Kamu masuk ke kategori debat, siapkan?” 

“Siap ustad” 

U 
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“Yaudah segitu dulu aja, untuk jadwal belajar 

tambahan biar saya atur lagi, kamu boleh kembali ke kelas 

sekarang” 

“Iya tad, terima kasih tad, Assalamualaikum” 

“Waalaikumsalam” 

Zahira pun kembali menuju kelas, sesampainya di 

kelas, teman-teman kelas Zahira mengerubunginya dan 

sibuk bertanya kenapa tadi dia dipanggil. Zahira akhirnya 

memberi tahu bahwa dia dipilih untuk menjadi utusan 

madrasah dalam lomba olimpiade English. Teman-

temannya bangga atas prestasi yang ia raih selama ini tapi tak 

sedikit pula yang iri dengan pencapaiaannya. 

*** 
 Ada saja yang membuat Zahira terkadang merasa 

tidak betah saat belajar dipesantren, Zahira sering dibully 

akibat ia adalah anak broken home , pada kenyataannya seluruh 

biaya belajarnya di pesantren memang bukan orangtuanya 

yang membiayai tetapi Bunda dan suaminya, mereka sudah 

menganggap Zahira seperti anak mereka sendiri. Ayah dan 

ibunya cerai saat Zahira tengah duduk dibangku kelas II SD. 

Ayahnya yang pergi dengan wanita lain dan ibunya yang 

mengalami depresi, akibatnya membuat Zahira sering 

menjadi olokan teman-teman. Ibunya sudah mengalami 

depresi selama 8 tahun sejak kejadian itu dan saat ini sudah 

masuk tahun kesembilan, Zahira sabar menghadapi semua 

olokan temannya itu. 

 Senja telah berada tepat digaris cakrawala membuat 

para santri berbondong-bondong untuk segera berangkat ke 

masjid demi menunaikan kewajibannya itu. Zahira segera 

berangkat bersama teman karibnya. Sesampainya di masjid 
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 mereka duduk-duduk di teras masjid sambil menunggu 

adzan maghrib berkumandang. 

“eeh temen-temenku..., setelah tamat dari pesantren 

kalian bakalan lanjut dimana?” tanya Amanda salah seorang 

karib Zahira. 

“eeh iya, kalo aku sih pengennya lanjut ke Jordan, 

insyaallah” Rani menjawab pertanyaan temannya itu. 

“Kalau aku insyallah sih pengen ke Kanada” Melia 

menimpali. 

“Kalau kamu mau lanjut mana ra?” tanya Rani 

penasaran melihat Zahira sejak tadi hanya diam 

“ehm... aku pengen kuliah di Indonesia aja sambil 

jagain ibu juga sekalian kerja biar nanti uangnya ditabung 

buat haji bareng ibu kalo udah sembuh” jawab Zahira dan 

matanya berair. 

 Hari semakin gelap, terdengar jelas suara adzan 

maghrib di masjid, membuat Zahira dan teman-temannya 

mengakhiri perbincangannya itu dan segera beranjak masuk 

ke masjid. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, sudah 

hampir 2 minggu Zahira mengikuti pelajaran tambahan 

untuk persiapan perlombaan english olimpiade yang akan 

diadakan 2 minggu ke depan. Zahira belajar mulai dari pukul 

14.45 sampai 15.30, Zahira belajar dengan sangat giat. 

Selama ini Zahira terlihat baik-baik saja padahal 

dibalik senyumnya itu tersimpan banyak kesedihan yang dia 

pendam, karena Zahira termasuk salah satu siswa yang 

berprestasi, tak sedikit teman-temannya yang iri dengan 

prestasinya, seperti beberapa saat yang lalu telah terjadi… 

BRAKK!! 

“eeh maaf gak sengaja” Zahira langsung mengambil 

buku bawaannya yang jatuh kelantai. 
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“makanya kalo jalan itu liat-liat, dasar anak broken 

home” ucap orang yang ada dihadapannya 

Sesak hati Zahira mendengar kata-kata itu, 

membuatnya teringat akan masa lalunya itu, tetapi Zahira 

selalu sabar mendengar itu semua, sampai-sampai teman 

karibnya kesal dengan kesabarannya. 

“Zahira! kamu kenapa sih kalo mereka ngatain kamu, 

kamunya diem aja, lawan dong” ucap Rani kesal. 

“Rani... kamu gak boleh gitu, ingat innallaha ma’as 

shaabiriin , Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar, 

ya gak ra?” ucap Melia mengingatkan. 

“Iya, gak boleh gitu Ran, suatu saat nanti pasti Allah 

akan balas semua perbuatan mereka, sabar aja doain mereka 

yang baik-baik supaya mereka dapet hidayah dari Allah” 

“hehehe... iya ra, maaf ya ra, abisnya aku kesel liat 

sikap mereka tadi, pengen aku cubit tuh mulut” 

“HEH RANII!! Gak boleh gituu” Amanda 

menimpali. 

“Iya iya iyaa” 

“udah-udah jangan dibahas, mending kita siap-siap 

untuk ke masjid bentar lagi adzan dzuhur loh” ajak Melia 

menenangkan dan mereka pun bersiap-siap segera pergi 

kemasjid. 

*** 
 Hari perlombaan semakin dekat, Zahira belajar lebih 

giat untuk perlombaan yang terhitung 5 hari lagi. Dua hari 

sebelum perlombaan Zahira dipanggil lagi oleh Kepala 

Madrasah, disana Zahira diberi arahan sebelum ia pergi 

lomba besok. Sorenya mereka berkumpul di rooftoof asrama 

seperti biasa, saat berkumpul kurang satu orang dari mereka, 

ternyata Melia tidak ada ntah kemana perginya, mereka 
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 bertiga memutuskan untuk mencari Melia. Saat sedang 

mencari tiba-tiba ada seseorang yang datang mengejutan 

mereka bertiga. 

“BAAA!! Kalian nyariin aku yaa? ahahha” Ucap Melia 

tertawa seakan-akan tak berdosa. 

“iiih ngagetin aja, dicariin juga dari tadi” Rani 

menimpali. 

“eeh kotak apatuh?” tanya Amanda penasaran. 

“ah ya, jadi ini tuh kotak isinya gelang persahabatan, nah 

pakai satu - satu sama kalian” Melia membagikannya satu 

persatu 

“MAKASIH MELIA..” ucap mereka bertiga 

serempak sambil memeluk Melia. 

“iya sama-sama” melia kembali memeluk sabahat-

sahabatnya itu 

*** 
 Hari perlombaan pun tiba, Zahira bersiap-siap untuk 

acara perlombaannya itu yang akan dimulai jam 08.15 WIB 

dan Zahira sudah mempersiapkannya dengan matang. 

Sesampainya Zahira di tempat perlombaan, Zahira ditemani 

oleh guru pembimbingnya yaitu ustadzah Fikha langsung 

pergi ke tempat registrasi ulang untuk memastian nama 

Zahira ada, setelah itu Zahira langsung menuju ke tempat 

perlombaannya. Ada 3 babak, babak semifinal, babak 

grandfinal, dan babak final. Di babak pertama Zahira 

mendapatkan point teratas dan Zahira lolos ke babak 

berikutnya, dibabak kedua grandfinal Zahira mendapatan 

perlawanan sengit, membuat point Zahira pada babak ini 

turun keurutan kedua, tapi tak apa Zahira tetap masuk ke 

final. Final diadakan setelah shalat dzuhur nanti karena 

sekarang telah memasuki waktu shalat. Perlombaan dimulai 
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lagi jam 13.00 WIB, Zahira telah mempersiapkan yang 

terbaik untuk ini semua. Babak ketiga dimulai, awalnya point 

Zahira tetap berada diurutan kedua, tapi akhirnya ia bisa 

mengejar itu, ia mendapatkan urutan teratas. Zahira 

mendapatan juara 1 tingkat SMA/MA se-Provinsi. Zahira 

sangat senang bisa memberikan yang terbaik untuk 

madrasahnya, guru pembimbingnya segera memberi tahu 

pihak madrasah dan segera menghubungi keluarga Zahira 

*VIA TELFON 

“Halo Assalamualaikum buk, saya guru pembimbing 

Zahira, ibu juga pasti sudah diberi tahu oleh pihak madrasah 

bahwa Zahira mendapat juara 1 debat Bahasa Inggris se-

Provinsi” ucap Ustadzah Fhika. 

“Waalaikumsalam, iya ustadzah alhamdulillah ya 

ustadzah, ustadzah saya boleh ngomong sama Zahiranya 

sebentar?” ucap Bunda Zahira. 

“ooh boleh ibu, sebentar saya panggi Zahiranya” 

“iya ustadzah” 

“assalamualaikum bun” ucap zahira 

“waalaikumsalam, apa kabar nak? sehat? Selamat ya 

atas, semoga prestasi itu bisa bemanfaat bagi kamu dan 

orang lain” 

“iya bun, sehat alhamdulilah, Bunda juga apa kabar? 

Alhamdulillah bun Zahira bisa dapetin urutan pertama 

lomba ini” 

“Bunda sehat alhamdulillah, oh iya nak, ingat satu 

pesan Bunda ini, jangan pernah sombong, merasa kalo diri kamu 

yang paling bisa, membagga-banggakan diri, karena kita tidak tau 

kekuasaan tuhan, kamu harus selalu rendah hati, ya Zahira..” 

pesan Bunda Zahira 

“iyaa Bundaaa” 



328 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

 “oh iya Zahira,ibu kamu udah mulai mendingan, tadi 

Bunda tunjukin foto kamu saat diberi penghargaan beliau 

senang, rindu kamu katanya, besok Bunda jenguk kamu 

sambil bawa ibu kamu bolehkan?” 

“boleh bun, Zahira juga kangen banget sama ibu” 

“yaudah, telfonannya lanjut nanti aja lagi ya” 

“iya bun, Zahira juga segan sama ustadzah Fhika kalo 

terlalu lama telfon pakai hp beliau, yaudah bun Zahira tutup 

ya, Assalamualikum” 

“Waalaikumsalam” 

 Bunda yang dimaksud ditelfon tadi bukanlah 

orangtua kandung Zahira, itu adalah tantenya yang selama 

ini telah merawatnya, sejak kejadian itu tantenya tak tega 

melihatnya hidup seperti itu, akhirnya tante membawa 

Zahira kerumahnya dan membiayai proses penyembuhan 

ibunya. 

*** 
“Zahiraaa, ada Bunda kamu di taman” teriak Rani 

memberitahu. 

“apa? Bunda?” 

“Iyaa Zahiraa” 

“Bunda tadi manggil aku terus nanya kamunya mana, 

aku bilang di asrama terus Bunda kamu minta tolong 

panggilkan kamu, udah sana susul Bunda, kasian nunggu 

kamu kelamaan” 

“yayayaya” 

Zahira pergi menemui Bundanya di taman, juga 

berjumpa dengan ibunya, Zahira bersalaman dengan ibunya, 

menceritakan tetang ia di pesantren, lama sekali. Setelah 

Bunda Zahira pulang, Zahira mengajak sahabatnya makan 

karena Zahira dibawakan makanan oleh Bundanya, tapi kali 
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ini ntah kenapa Amanda tidak mau ikut, Amanda bersikap 

lain dengan sahabat-sahabatnya. Sudah beberapa hari ini 

Melia lebih banyak diam, dan lebih suka menyendiri, jarang 

sekali sekarang kami berkomuniasi dengannya karena dia 

yang selalu menghindar. Sore ini seperti biasa mereka 

bermain di rooftoof asrama tapi mereka kekurangan satu 

orang, tebakan mereka benar Amanda yang tidak ada, 

akhirnya kami memutuskan mencarinya dan ingin 

membicarakannya baik-baik. Melia teringat dia sering 

melihat Amanda duduk sendirian dekat tong air  

“Manda...” pangggil Melia memecah keheningan. 

Amanda terkejut melihat kehadiran sahabatnya itu. 

“Amanda kenapa? Ada masalah?” tanya Melia, dan 

Amanda masih tetap diam. 

“Man, cerita dong,jangan diam-diaman gini, kan jadi 

gak enak”Rani menimpali. 

“Iya Man,ayo cerita” ucap Zahira lalu Amanda 

beranjak dari duduknya dan berdiri didekat pembatas pagar 

rooftoOf. 

“aku capek!, aku capek gini terus!,aku iri sama 

kalian!,aku iri! Kenapa sih aku gak bisa seperti kalian yang 

bisa ngelakuin semuanya, liat Zahira ikut lomba ini, lomba 

itu. Melia tilawahnya bagus, suaranya merdu. Rani pandai 

dibidang seni dan pede pula urusan desain bisa, baca puisi 

bisa, ngevlog bisa, nulis cerpen/ novel bisa, lah aku apa? Gak 

bisa ngapa-ngapain”ungkap Amanda 

Amanda akhirnya membuka mulutnya sambil 

menangis dia memberitahu itu semua. Mereka tidak 

mengerti kenapa Amanda bisa berbicara seperti itu padahal 

dia juga punya keahlianya dibidang bahasa, baik bahasa 
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 inggris maupun arab, dan saat ini dia adalah ketua pengurus 

bagian bahasa tapi kenapa dia bisa bicara seperti itu. 

“Manda juga pengen kaya kalian, gak Cuma dibidang 

bahasa aja” lagi-lagi amanda berbicara seperti itu. 

“Mandaa, semua orang itu punya kelebihan dan 

kekurangan, Zahira sering ikut lomba ini itu tapi dia juga 

punya kekurangan, Rani bisa ngevlog, bisa nulis novel, bisa 

desain dia juga punya kekurangan, aku unggul disuara tapi 

juga punya kekurangan Manda... jangan pernah ngerasa kalo 

kamu itu gak bisa, gak ada manusia yang sempurna, kita itu 

harus percaya diri sama kelebihan yang kita punya.” Jelas 

Melia 

 Amanda pun terdiam dan menangis mencerna 

ucapan Melia, ia menyesal telah berbicara seperti itu kepada 

sahabatnya sendiri, Melia benar tak ada manusia yang 

sempurna di bumi ini, setiap manusia itu pasti punya 

kekurangan dan kelebihannya masing-masing, kita harus bisa 

mensyukuri kelebihan yang kita punya. Amanda pun 

meminta maaf karena telah berbicara seperti itu kepada 

sahabatnya dan merekapun berbaikan. 

 Senja telah berada tepat digaris cakrawala, 

merekapun segera turun dan berangkat ke masjid untuk 

menunaikan kewajibannya. Sejak saat Itu Amanda terus 

terang jika ada masalah dan sejak saat itu juga mereka selalu 

berlajar bersama memperbaiki diri masing-masing dan terus 

mengembangkan kemampuan yang mereka punya. 
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amanya Rana dan Raya. Dua perempuan teman 

sekelas Nadhira yang menarik perhatiannya saat 

awal masuk SMA hingga kelas 11 sekarang. 

Pasalnya, dimana ada Rana, disitu ada Raya. Ia dan teman-

temannya suka iseng berteriak memanggil” Ra!” , dan kepala 

mereka bergerak otomatis berbarengan. Meski begitu, 

mereka tak pernah marah. Nadhira menjuluki mereka ‘Si 

Anak Kembar’. 

Rana anak nya supel dan ramah. Saat MOS, ia dengan 

mudahnya mendapatkan banyak teman baru. Kulitnya sawo 

matang, lengkap dengan lesung pipi yang makin menawan 

saat ia tertawa. Matanya besar, lengkap dengan bulu mata 

yang lentik dan alis yang tebal. Jilbab segiempat menambah 

kesan anggun nya. Hobinya menulis puisi, dan itu yang 

membuatnya sering dikirimkan oleh sekolah menjadi 

perwakilan lomba. 

 Kalau ditanya soal Raya, jangankan guru, anak 

warung di ujung sekolah pun juga tahu yang mana Raya. Nih, 

coba ya, Nadhira tanya satu-satu. 

N 
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 “ Eh, tahu Raya?” 

“Oh, Raya yang suka main bola waktu jam istirahat? 

Tahu kok,” 

“ Tahu Raya, ngga?” 

“ Kak Raya yang sering dipanggil ke depan lapangan 

kan, kak? Gara-gara telat datang sekolah?” 

“Dit, Raya mana?” 

Adit menunjuk ruang guru.” Raya lagi dipanggil guru, 

ketahuan bolos lagi-” 

Oke. Kita stop. Ternyata tidak sepositif yang Nadhira 

kira.  

Dibanding Rana, Raya berbanding terbalik dengan 

nya. Dengan rambut kecoklatan sepundak yang sering ia 

kuncir asal-asalan, Raya sering menjadi target guru karena 

seragam ataupun kelakuannya. Entah terlambat, tidak 

menggunakan ikat pinggang, bahkan sampai salah pakai 

seragam. Meski begitu, Raya terkenal dengan suara emasnya 

saat menyanyi dan kebaikan hatinya. Ia pernah menolong 

adik kelasnya saat lembaran tugasnya terbawa truk sampah. 

Raya mengejar truk sampah tersebut dengan motor 

temannya, alhasil, tugas nya selamat sampai ke tangan adik 

kelasnya. Ya, meski akhirnya ia dihukum menulis 5 lembar 

tugas karena terlambat masuk kelas, sih. 

 Pagi di hari sabtu itu cerah. Secerah hati Nadhira. 

Yup, hari ini ada gebyar ekskul di sekolahnya. Ia sudah tiba 

dari pukul enam pagi. Acara mulai pukul delapan, 

pembukaan diisi oleh nyanyian Raya.  

“ Hai, Nad!” 

Nadhira menengok. Terlihat Rana dan Raya berjalan 

menghampiri Nadhira. Rana terlihat cantik dengan dress 

biru lautnya.Di punggungnya tersampir gitar untuk 
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mengiringi Raya menyanyi nanti. Raya terlihat lebih santai, 

Kaos hitam dan celana hitam andalannya.  

Nadhira tersenyum. Melambaikan tangan kirinya yang 

bebas. Tangan kanan nya sibuk menggantungkan rumbai-

rumbai hiasan panggung. 

“ Sini, aku bantu.” Raya gesit mengambil alih hiasan 

dari tangan Nadhira.  

“Makasih, ya. Oh iya, Rana, nanti kamu baca puisi di 

depan ya?” 

Rana mengangguk.” Puisi karangan aku sama Raya. 

Nanti kasih tepuk tangan ya!” 

Nadhira mengacungkan jempol.” Siap!” 

Pukul delapan tinggal beberapa menit lagi. Terlihat di 

lapangan siswa-siswi SMA 3 sudah menyemut. Panggung 

disana terlihat anggun bersamaan dengan sepoi angin pagi. 

Cuaca cerah melengkapi suasana. Nadhira melihat jam 

tangannya. Jam delapan. 

“ Selamat pagi semuaa! Assalamualaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh!” 

Suara menggema dari mic terdengar ke seluruh 

penjuru sekolah. Itu Siska, teman sebangku Nadhira selaku 

MC acara.  

“ Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh!” 

Senyum Siska melebar saat mendengar gemuruh 

salam. Jilbab putih nya melambai terkena angin. 

“ Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam 

lindungan Allah yang maha Perkasa. Mari kita mulai acara 

dengan membaca bismillah.Selanjutnya tilawah yang akan 

dibawakan oleh Nadya.” 

Gema perkataan Allah memenuhi sekolah. Seperti apa 

ada yang dalam firman Nya: 
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 “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-

Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang 

di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 

tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka 

dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 

ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah 

meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara 

keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-

Baqarah:255) 

Nadya menyelesaikan bacaannya, kemudian turun dari 

panggung, digantikan Siska yang membacakan acara 

selanjutnya, nyanyian Raya. 

Nadhira mengarahkan kameranya. Menyorot Raya 

dan Rana yang bersiap diatas panggung.  

“ Hai semuanya!” Sapa Raya. 

“ Kenalin, nama aku Raya, dan ini sahabat aku Rana. 

Kita udah sahabatan selama 8 tahun. Sedih bahagia kita lalui 

bersama. Kadang bertengkar sih, tapi abis itu baikan lagi. 

Sering juga kita salah paham atau beda pendapat, tapi kita 

perbaiki semua. Menurut aku, Rana adalah sahabat yang 

nggak akan aku temukan di manapun.” 

Raya tersenyum. Melirik Rana yang tersenyum balik 

padanya. 

“ Jadi aku sama Rana mau membawakan salah satu 

lagunya Nidji, Arti Sahabat. Selamat mendengarkan!” 

 

Arti Sahabat - Nidji 

Tak mudah untuk kita hadapi 

perbedaan yang berarti 

tak mudah untuk kita lewati 
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rintangan silih berganti 

 

kau masih berdiri 

kita masih di sini 

tunjukkan pada dunia 

arti sahabat 

 

kau teman sejati 

kita teman sejati 

hadapilan dunia 

genggam tanganku 

 

tak mudah untuk kita sadari 

saling mendengarkan hati 

tak mudah untuk kita pahami 

berbagi rasa di hati 

 

kau adalah 

tempatku membagi kisahku 

kau sempurna 

jadi bagian hidupku 

apapun kekuranganmu  

 

Nadhira tersenyum lebar. Memandang kamera nya 

dengan puas bersamaan dengan tepuk tangan yang 

mengiringi tawa Rana dan Raya. 

Acara gebyar ekskul berjalan dengan lancar. Nadhira 

mengalungkan kameranya, menghampiri Rana dan Raya. 

“ Acara terakhir sedikit lagi dimulai. Siap-siap ya 

Rana!” Nadhira mengepalkan tangannya. Mengangkatnya 

tinggi-tinggi. 
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 Mata Rana menyipit. Lesung pipinya muncul seketika 

bersamaan dengan tawanya dan Raya.  

“ Dan untuk acara terakhir, persembahan puisi dari 

Rana Adinaya!” 

Siska turun dari panggung. Mulutnya bergerak tak 

bersuara membentuk kata ’semangat!’ ke arah Rana. Nadhira 

dan Raya bersorak dari bawah. Rana tersenyum kecil. 

Mengucapkan bismillah. 

Rana mengedarkan pandangannya. Terlihat Raya 

berdiri paling depan diantara siswa-siswi yang lain. Nadhira 

mengangkat kameranya, mengabadikan momen di depan. 

Rana menghela napas. Memorinya terbawa bersama 

angan. 

“ Rana,” 

“Ya?” Rana menengok. Terlihat Raya sedang memainkan 

rumput liar di depannya. 

Saat ini Rana dan Raya sedang berada di taman komplek 

rumah Raya. Sebelumnya, Raya di sekolah dihukum karena tidak 

mengerjakan tugas. Muak dengan hukuman yang diberikan, Raya 

mengajak Rana untuk pergi ke taman saat pulang sekolah. 

“ Kenapa kamu mau temenan sama aku?” 

Rana tersenyum. Ia sudah menyangka Raya akan 

menanyakan itu.  

“Yaa.. Karena kamu baik. Siapa sih, yang nggak pernah di 

tolong sama kamu? Kucing liar di depan got juga kamu tolongin kok-

” 

“ Tapi aku kan nggak kayak kamu.” Mata Raya 

menerawang. Tangannya sudah tidak sibuk memainkan rumput.  

“ Aku nggak kayak kamu yang pintar. Aku nggak kayak 

kamu yang disukai banyak orang. Aku nakal, suka bolos, telat 
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sekolah, jarang ngerjain tugas, langganan dipanggil guru. Beda jauh 

sama kamu.” 

Raya memandang lekat Rana. Meski sudah mengenal Rana 

selama 8 tahun, ia tak pernah mendapati ia menjauhi dirinya. Setelah 

Ayahnya meninggal karena stroke jantung, Raya tinggal bersama 

Ibunya yang pekerja kantoran. Untuk menghidupi Raya, Ibunya 

bekerja sepanjang hari hingga jarang bertemu dengannya. Ia rindu 

belaian ibunya. Pelukan ayahnya.  

Rana meluruskan kakinya. Pura-pura berfikir. 

“ Iya ya. Aku kan beda jauh sama kamu. Kalau aku lagi 

ngerjain tugas di kelas, kamu lagi tidur di sebelah aku. Kalau aku 

lagi lomba, kamu bolos sekolah. Tapi kenapa ya, aku mau punya 

temen kayak kamu?” 

Rana tersenyum.” Bunda pernah bilang, hidup bukan tentang 

mempermasalahkan sebuah perbedaan, melainkan saling melengkapi 

kekurangan. Kamu bilang kayak begitu karena kamu memandang 

diri kamu begitu, Ray. Coba kalau kamu lihat dari sisi lain. Mana 

ada yang rela dihukum demi temannya nggak dimarahin guru? Mana 

ada yang pernah setulus kamu untuk bantu anak-anak dan orangtua 

di panti asuhan? Kadang, kita suka memandang diri kita sebelah 

mata, Ray, tanpa tahu apa yang dipikirkan sebenarnya tentang diri 

kita oleh orang lain.” 

Rana kembali menjejakkan dirinya pada situasi 

asalnya. Memori tu perlahan hilang, digantikan 

pemandangan siswa-siswi yang menunggu ia memulai 

membaca puisi. Mulutnya perlahan bergerak. 

 

Kalau ada seratus orang yang mirip sepertimu, 

yang mengajak ku ke tempat- tempat menakjubkan 

aku akan memilih duduk disampingmu,  

meski hanya sekedar bercengkrama di sudut kelas 
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Kalau ada seribu orang yang hampir sama denganmu, 

yang menawarkan ku untuk menjelajah dunia  

aku akan tetap memilihmu 

walau hanya bertatap muka lewat asa 

 

Dan kalau ada sejuta orang, 

atau bahkan lebih 

aku juga akan tetap duduk disamping mu, 

memelukmu, berjalan disampingmu, 

karena, takkan tergantikan dunia seisinya dengan satu raga 

dirimu. 

 

Kata orang, sahabat itu tidak ada 

Kata orang, sahabat itu imajinasi belaka 

Kata orang, sahabat itu tak pernah ada. 

 

Nyatanya, aku menemukanmu. 

Nyatanya, aku sedang berpegangan tangan denganmu 

Merajut mimpi 

Untuk sekarang dan nanti 

Menanti hujan dan pelangi 

 

Nyatanya, apa yang dikatakan mereka itu tidaklah benar. 

Bahwa sahabat itu hanyalah omong kosong belaka 

Nyatanya, aku punya kamu 

Yang selalu ada saat duri menusukku 

 

Meski kadang lelah menerpa,  

Meski kadang putus asa menyapa, 

Semoga kita tetap selalu bersama 
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Sampai rambut berubah warna 

 

Rana menghela napas. Kertas puisi yang ia pegang 

erat-erat tadi, perlahan ia longgarkan. Berusaha 

menenangkan detak jantungnya yang masih berdebar. 

` Nadhira menurunkan kameranya. Ia sedari tadi tak 

sadar bahwa ia tidak merekam Rana saat membacakan puisi, 

karena terbius oleh penampilan Rana di atas panggung. 

Dan tepat di barisan depan, pikiran Raya sudah 

melanglang buana saat ia dan Rana berada di taman. Puisi 

yang saat ini Rana baca adalah puisi yang ia buat bersamanya 

saat di taman. Puisi yang membuat ia sadar, bahwa ketulusan 

adalah segalanya. Cinta yang tulus, seseorang yang ada 

bahagia maupun duka, tiap kata yang diucapkan bisa 

mengubah lara menjadi harapan. Seseorang yang mampu 

menenangkan segalanya. 

“Bila dunia tak lagi bersahabat, tenanglah bahwa Tuhan telah 

menyiapkan satu sosok manusia yang setia dan sedia untuk berbagi 

keluh kesahmu.” 
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ku tidak lagi mempercayai ikatan pertemanan. 

Perbuatan baik yang dilakukan orang lain terhadap 

kita tak akan menjamin ketulusan hati mereka. 

Mudah saja bagi mereka untuk bertingkah seolah-olah 

mereka mengasihi kita, membuat kita menaruh kepercayaan 

kita pada mereka, lantas seenaknya menghancurkan semua 

ikatan palsu yang telah mereka ciptakan. 

Dunia ini berisi penuh dengan dusta. Ribuan sampai 

jutaan manusia keji masih hidup dan menghembuskan 

napasnya, bahkan lebih dari sekadar jutaan. Mungkin saja 

mereka sedang merencanakan berbagai hal buruk detik ini 

juga. Siapa yang tahu, kan? Dasar para manusia busuk. 

Mereka menyembunyikan fakta, menipu, mengusik, bahkan 

rela melakukan apapun hanya demi ambisinya sendiri. Aku 

sungguh membenci dunia ini. Buruk! Tak ada satu pun orang 

yang akan kupercayai lagi. Aku tidak ingin kembali merasa 

kehilangan.  

Jarum jam menunjukkan angka 6 lewat 17 menit, 

sepertinya jam tersebut sedikit terlalu cepat daripada 

A 
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biasanya. Matahari telah tenggelam seutuhnya, bersamaan 

dengan selesainya acara pemakaman Ibuku. Kini, suasana 

kamarku terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Rasanya 

begitu kosong dan hampa. Aku menggigil kedinginan, tak 

ada lagi matahari kedua yang biasa menyinari hari-hariku. Ia 

terbunuh, dan pelakunya adalah teman terdekatnya sendiri. 

Orang itu mengkhianatinya. Benar-benar menyakitkan. Tak 

ada satupun orang yang tahu alasan apa yang membuat ia 

rela melakukan hal kejam seperti ini, tentu saja aku juga 

terkejut. Sejak dulu, aku selalu mengira bahwa dia adalah 

orang yang baik. Dia selalu menjadi orang yang dipercaya 

oleh Ibuku. Mereka saling bertukar rahasia, saling 

mendukung, dan selalu bersama setiap saat. Aku juga 

merupakan salah satu orang yang sangat mempercayainya. 

Dulu sekali, ada kalanya Ibu menitipkan aku kepada orang 

itu. Saat itu, kami berdua menghabiskan waktu bersama. 

Walau hanya sebentar, aku tak ingin melupakan semua 

pengalaman serta kenangan yang kami dapatkan bersama.  

Susungguhnya, dari hatiku yang terdalam, aku telah 

menganggapnya sebagai orang yang berharga pada hidupku. 

Dia adalah orang yang senantiasa hadir di sisi ibuku. Dia tak 

pernah menolak untuk membantunya menghadapi berbagai 

masalah. Benar, aku memang tidak memahami masalah yang 

dihadapi oleh ibu. Dia menyuruhku untuk berhenti 

mengkhawatirkannya. Dia tidak ingin aku terjerumus masuk 

ke dalam masalah ibu. Katanya, aku masih terlalu muda 

untuk menjadi orang yang mengerti kebenaran dari dunia ini. 

Aku mungkin tidak terlalu mengerti apa maksud dari 

perkataan tersebut. Tetapi, aku benar-benar paham bahwa 

dia tulus mengatakan itu demi kepentinganku. Jadi, siapa 

yang menyangka bahwa semua hal yang telah dia lakukan 
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 hanyalah sebuah kebohongan belaka? Siapa yang menyangka 

bahwa ketulusan hatinya itu semata-mata hanya sebagai 

pengalihan dari tujuannya yang sebenarnya? 

Aku sungguh marah, aku juga merasa sangat sedih. 

Aku tak bisa berhenti menangis. Air mataku terus 

membasahi bantal yang kugunakan. Aku masih belum bisa 

menerima kenyataan. Ini adalah hal yang tak terduga. Kata-

kata tak akan mampu menggambarkan perasaanku. Benar-

benar prihatin. Aku tidak bisa membayangkan betapa 

sedihnya ibu ketika menyaksikan teman terdekatnya 

berkhianat dengan kedua matanya sendiri. Dibalik 

senyumannya, sudah pasti ibu merasa begitu kecewa. 

Padahal dia tidak perlu memaksakan senyumnya seperti itu. 

Kebaikannya membuat kesedihanku terus bertambah. 

Mengapa ibu bisa sangat tabah? Bagiku, semua ini begitu 

menyesakkan. Kami telah ditipu olehnya. Perasaanku 

bercampur aduk. Aku tidak ingin menerima kenyataan ini, 

fakta bahwa orang yang paling kucintai telah 

meninggalkanku untuk selamanya. Fakta bahwa dalang dari 

semua ini adalah orang yang telah kami percayai sepenuhnya. 

Fakta bahwa Ibuku tetap menyisihkan waktu untuk 

memberikan senyuman hangatnya pada detik-detik terakhir 

hidupnya, bahkan setelah mengalami semua kejadian ini. 

Fakta bahwa orang itu tega mengkhianati kami, serta fakta 

bahwa dia berhasil melarikan diri tanpa jejak apa pun.  

Lama-kelamaan, aku mulai kehilangan kendali atas 

emosiku. Semua hal ini terjadi begitu cepat. Aku dihantui 

oleh pikiran negatif. Aku sangat marah, aku ingin 

membalaskan dendamku. Sungguh, sebagian dari diriku 

berpikiran untuk membunuhnya. Tapi, ada satu hal yang 

menahan perasaan tersebut. Entah dari mana hal itu muncul, 
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aku tidak mengerti. Kurasa, aku tidak tega membunuh 

teman yang sangat berharga bagi ibuku. Karena aku sungguh 

memahami perasaannya. Ibu adalah orang baik, jadi aku juga 

harus mencontoh ibu. Aku harus menjadi seperti ibu. Itulah 

yang aku inginkan. Tetapi sekeras apa pun aku mencoba, aku 

tak akan bisa menjadi sepertinya. Aku bukan ibu, aku tidak 

sebaik dirinya. Lalu aku harus melakukan apa? Ini semua 

menghantuiku. Aku tidak bisa tidur. Aku ketakutan.  

Aku tidak tahan berada pada situasi ini, aku berusaha 

untuk tidur. Di saat seperti ini, biasanya ibuku akan 

memelukku sembari melontarkan kata-kata yang dapat 

membuatku kembali tenang. Namun, aku tak lagi memiliki 

ibu di sisiku. Aku hanya bisa membayangkan perkataan apa 

yang akan dia ucapkan padaku saat ini. Ibu itu, seperti 

malaikat. Ibu yang aku kenal akan mengatakan hal seperti ini, 

“Neil, Ibu mengerti apa yang kau rasakan sekarang, 

Ibu paham bahwa ini sangatlah menyakitkan bagimu. Ibu 

juga merasakan hal yang sama denganmu. Ibu mengerti kau 

tak akan bisa menerima kejadian ini semudah itu. Tapi, Ibu 

mohon jangan sampai kau mengambil jalan yang salah ya, 

sayang? Jika kau sungguh ingin melakukan itu, bukankah 

artinya kau sama saja dengan mereka? Eh, tidak tidak. 

Maafkan Ibu. Neil akan selalu menjadi anak yang Ibu 

sayangi. Ibu percaya Neil tidak akan melakukan hal buruk. 

Ibu bangga padamu, Neil. Kau adalah anak yang luar biasa.” 

Kemudian, dia akan memelukku. Dia akan 

memperlihatkan senyumnya kepadaku. Senyuman yang 

sangat tulus. Senyuman yang aku sukai. Senyuman terindah 

di dunia ini. 

 Dasar ibu, dia adalah orang yang selalu berhasil 

membuat diriku merasa tenang dengan segala kasih 
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 sayangnya. Dia begitu hangat. Bagaimana bisa aku merelakan 

kepergiannya? 

 Mengingat semua itu, air mataku menetes. Kali ini, 

aku mulai bisa berhenti menangis. Aku memeluk gulingku 

erat-erat. Aku berhasil mengendalikan emosiku. Tanpa 

sadar, aku telah tertidur pulas. Mungkin aku kelelahan, 

tubuhku membutuhkan istirahat. 

Sinar matahari yang begitu terik membuatku 

terbangun. Sinarnya menghangatkan tubuhku, 

mengingatkanku kembali pada pelukan Ibu. Sekumpulan 

burung terlihat dari balik jendela kamarku. Mereka 

berkicauan dengan riang, kemudian terbang menjauh. 

Ayam-ayam milik tetanggaku berkokok keras sekali, berisik. 

Aku terganggu dengan semua suara itu. Hari ini, aku tidak 

memiliki motivasi sedikit pun untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari. Aku sekarang tinggal sendiri, tapi aku masih 

memiliki kewajiban untuk terus melanjutkan kehidupanku. 

Aku harus terus menjalani hidupku, meski dunia ini sudah 

tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak ingin mengakhiri 

hidupku. Jika memang harus mati, kurasa lebih baik aku 

tidak perlu dilahirkan sejak awal.  

Setelah kejadian kemarin, aku telah kehilangan 

kepercayaanku terhadap orang lain. Semuanya hilang tak 

bersisa. Tujuan hidupku menjadi tidak jelas. Masa depanku 

buram. Semangatku untuk terus hidup telah hilang 

sepenuhnya. Aku kehilangan arti dari sebuah ikatan 

pertemanan. 

Ayahku telah wafat beberapa tahun yang lalu. Dia juga 

merupakan orang yang baik. Dia adalah pahlawanku. 

Dahulu, orang-orang sangat mempercayainya. Pada akhir 

hidupnya, beliau meninggal sebagai pahlawan yang 
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berkorban demi semua rekannya. Kedua orang tuaku begitu 

mengagumkan. Jika aku dapat bertemu mereka sekali lagi, 

ada satu hal yang benar-benar ingin aku tanyakan pada 

mereka. Mengapa mereka sangat mencintai teman-

temannya? Apa yang membuat Ayah rela berkorban demi 

rekan-rekannya? Apa sebenarnya arti ikatan pertemanan bagi 

mereka? Aku sungguh menginginkan jawaban dari semua 

itu. Tapi, memangnya apa yang bisa aku lakukan? Semua itu 

mustahil. Apa yang telah terjadi takkan bisa terulang, aku 

hanya bisa pasrah pada keadaan.  

Tak terasa, hari silih berganti. Pohon-pohon di sekitar 

rumahku telah ditebang. Sekumpulan burung yang sering 

berkunjung mulai menghilang satu-persatu. Berbagai musim 

telah kulewati sendirian. Aku tumbuh besar menjadi seorang 

yang pendiam. Jujur, aku tak ingin merasa kesepian lebih 

lama lagi. Kesendirian ini benar-benar membuatku 

menderita. 

Aku melangkahkan kakiku ke luar rumah, ingin sedikit 

menghilangkan rasa jenuh. Ada begitu banyak sepeda 

berlalu-lalang di sekitar. Anak-anak berlarian ke sana kemari, 

bermain kejar-kejaran. Segerombolan remaja sedang 

berekreaksi bersama, mereka tampak begitu ceria. Tak lama 

kemudian, dua ekor kucing muncul. Kucing-kucing itu 

berlarian di pinggir trotoar. Setelah melihat semua kejadian 

ini, muncul perasaan aneh di dalam hatiku. 

Aku… juga mengiginkannya. Kebersamaan itu, aku 

ingin merasakannya. Aku lelah dengan kesendirian. Tapi, 

aku tidak bisa. Sebesar apapun keinginanku untuk 

merasakan kebersamaan itu, aku masih terlalu takut untuk 

kembali mempercayai orang lain. Kejadian beberapa tahun 

silam masih terus berputar di dalam pikiranku. Itu 
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 membuatku gila. Aku hanya bisa menatap mereka dari 

kejauhan. Apa yang harus aku lakukan? 

Ketika hari mulai larut, aku kembali ke rumahku. 

Langit pada malam hari sangat memanjakan mata. Angin 

berhembus secara perlahan, terasa sejuk. Bulan di luar sana 

bersinar begitu terang, menarikku untuk keluar dari zona 

nyaman. Aku ingin melihatnya dari lebih dekat.  

Pada akhirnya, aku memutuskan untuk meninggalkan 

rumahku lagi untuk sementara. Aku duduk di sebuah kursi 

di pinggir taman, memandangi bulan tersebut dari bawah. 

Aku sangat menyukai bulan, lebih dari matahari. Bagiku, 

bulan benar-benar elok. Bulan terkadang membuatku 

merasa sedikit tenang pada malam hari. 

Saat aku sedang sibuk memandangi bulan, suara 

langkah kaki terdengar. Seorang gadis berjalan menuju ke 

arahku. Dia memiliki rambut hitam yang halus dan agak 

panjang. Matanya berwarna hitam gelap, mata itu 

menunjukkan secercah kilauan cahaya. Mata yang indah. 

Kurasa usia kami tidak jauh berbeda.  

“Hai, selamat malam! Apa yang kau lakukan di sini?” 

gadis itu tersenyum, memulai pembicaraan.  

Aku terkejut. Dia mengajakku berbicara. Apa yang 

harus kulakukan sekarang? 

Aku ingin menanggapinya. Tapi, rasa takutku masih 

belum memudar. 

“Itu bukan urusanmu,” aku hanya menatapnya datar, 

tidak berniat untuk bercakap-cakap panjang dengannya. 

Raut wajahnya seketika berubah, dia terlihat kesal. 

Gadis itu berjalan maju ke depan, kemudian berbalik 

menghadapku. Dia menatap mataku dengan tajam. 
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“Aku hanya bertanya, jangan kasar begitu dong!” dia 

melipat kedua tangannya ke depan, mencoba menunjukkan 

rasa kesalnya padaku. 

“Jadi, apa yang sedang kau lakukan disini, Tuan 

pendiam yang kasar?” raut mukanya telah kembali seperti 

semula. Gadis itu masih berdiri di hadapanku. 

“Aku memiliki nama. Berhenti memanggilku seperti 

itu.” 

Mendengar responku, gadis itu tertawa. Menyebalkan 

sekali, apa yang sebenarnya dia inginkan dariku?  

“Kalau begitu, siapa namamu, tuan pendiam?” gadis 

itu kembali tersenyum. 

Sial, ternyata itu jebakan. Aku tidak mengerti apa tujuannya 

menanyakan semua ini. Dia sedikit membuatku terganggu. 

Dia menatap mataku, seolah menunggu respon yang 

akan kuberikan. 

“Sebenarnya apa yang kau inginkan? Bisakah kau 

tinggalkan aku sendiri? Aku tidak tertarik untuk 

memberitahu namaku padamu. Lagipula, aku tidak akan 

mendapat keuntungan apa pun. Lebih baik kau pergi saja, 

dasar Nona pengganggu,” aku meninggikan sedikit 

intonasiku. Nada bicaraku terdengar cukup kasar, kuharap 

dia akan segera meninggalkanku setelah ini. 

Tidak kusangka, gadis itu sungguh keras kepala. Dia 

menolak untuk pergi. 

Gadis itu menghela napasnya,”Namaku Nahla, senang 

bertemu denganmu, Tuan pendiam. Oh ya, jangan panggil 

aku dengan sebutan itu lagi, dasar kau lelaki menyebalkan!” 

gadis itu terus merubah raut wajahnya, dia memiliki banyak 

tampang. 
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 Aku tidak menghiraukannya. Dia gadis yang aneh, aku 

lebih tertarik untuk memandangi bulan dari bawah sini.  

“Kau ini memang sangat pendiam, ya? Dasar, aku 

menghampirimu karena kau terlihat kesepian. Kupikir aku 

tak bisa meninggalkanmu sendirian,” dia duduk di satu kursi 

yang sama denganku. Jarak kami tidak terlalu jauh. 

Mendengar perkataannya barusan, aku sedikit 

tertegun. Aku melirik gadis aneh itu.  

“Ada apa? Apa kau berubah pikiran dan ingin 

memberitahu namamu?” gadis itu tersenyum percaya diri. 

Aku menatapnya kesal. Sedaritadi dia terus saja 

memancing amarahku.  

“Baiklah, baiklah. Namaku Neil. Tidak senang 

bertemu denganmu, Nona pengganggu.” 

Tanpa sadar, aku tersenyum kecil. Aku baru saja 

mencoba membuat gadis itu kesal. 

“Hei! Sudah kubilang jangan panggil aku dengan 

sebutan jelek itu! Lalu apa maksud perkataanmu barusan? 

kemari kau, Neil menyebalkan!” dia mengejarku, berencana 

untuk memukulku pelan jika berhasil tertangkap. 

Aku berlari menghindarinya, tak ingin terkena 

pukulannya. Kami berlarian di taman yang luas, terus 

berputar-putar tanpa henti. Tak ada satu pun dari kami yang 

ingin mengalah. 

Pada akhirnya, aku terduduk karena kelelahan. 

Napasku tersengal, kami telah berlarian ke sana kemari 

selama 15 menit. 

“Neil! Kemari kau, dasar!” dia masih saja mengejarku, 

berlari mendekat. 

Karena terlalu fokus pada tujuannya untuk 

menangkapku, dia tidak memperhatikan jalanan sekitar. 
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“Perhatikan jalanmu, Nona penganggu. Hati-hati 

tersandung,” aku menahan tawa, memutuskan untuk 

memperingatinya. 

Terlambat, gadis itu terjatuh karena tersandung oleh 

batu yang cukup besar. 

Aku menatapnya, kemudian tersenyum. Tak tahu 

mengapa, aku merasa sangat ingin menolongnya. Kakiku 

seperti melangkah sendiri, berjalan menuju ke arahnya. 

“Dasar gadis ceroboh. Nahla, kemari,” aku 

menyodorkan tanganku padanya, berusaha membantunya 

untuk berdiri. 

Gadis itu menatapku. Matanya berkilauan.  

“Ada apa? Wajahmu terlihat gembira, seperti baru 

mengalami hal yang menakjubkan.” 

Dia tersenyum ceria, tidak menghiraukan 

perkataanku.  

“Terima kasih, Neil. Maaf merepotkan,” tangannya 

menggenggam tanganku erat, bergegas untuk berdiri. 

Aku menolehkan wajahku dari pandangannya, 

kembali duduk menatap bulan. 

Namun, tiba-tiba saja pikiran negatif kembali 

menguasaiku. Rasa takut itu membuat pikiranku kemana-

mana. Aku terus membayangkan skenario buruk yang akan 

terjadi. Dalam sekejap, sekelilingku menjadi gelap. Aku 

gemetar. Aku kembali kehilangan kendali atas emosiku. 

“Neil, ada apa?” gadis itu menepuk bahuku. 

“Pergilah. Sudah kubilang tinggalkan aku sendiri.”  

“Hah? Mengapa kau kembali menjadi lelaki kasar 

seperti sebelumnya? Apa ada sesuatu yang 

mengganggumu?” dia tak berhenti melontarkan pertanyaan, 

tampangnya menggambarkan rasa khawatir. 
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 “KUBILANG, PERGI!” amarahku meluap, aku 

meneriakinya tanpa sengaja. 

“M-maafkan aku. Kumohon, tolong tinggalkan aku 

sendiri,” aku memalingkan wajahku. Tubuhku masih 

gemetaran. 

Lengang. Untuk beberapa saat, dia hanya 

memandangku tanpa berkata apa-apa. Suasana di sini 

menjadi sedikit canggung.  

“Neil, apakah kau memiliki sebuah masalah? Sungguh 

aneh jika tiba-tiba sikapmu berubah begini,” kedua 

tangannya memegang wajahku, membuat pandanganku 

mengarah pada wajahnya. 

Tatapannya serius, dia menunggu jawabanku. 

Aku mendorongnya perlahan. Aku tidak nyaman 

ditatap dari dekat.  

“Nahla, itu bukan urusanmu. Tinggalkan saja aku 

sendiri,” aku mencoba untuk mengusirnya sekali lagi. Tapi 

sia-sia saja, dia tak kunjung pergi. 

Gadis itu memutuskan untuk bergeser sedikit. Dia 

tidak ingin aku merasa risih. 

“Neil, bisakah kau menjawab pertanyaanku kali ini? 

Aku hanya menebak, tapi... apa ada sesuatu yang membuat 

dirimu tidak bisa mempercayai orang lain?” rambutnya 

tertiup angin. Mata hitamnya terlihat begitu tajam di bawah 

cahaya bulan.  

Kami berdua sama-sama diam di antara suara 

hembusan angin, menambah kesan serius pada pembicaraan 

kami saat ini. 

Aku kembali tertegun, tidak mampu membalas 

pertanyaannya. Aku merasa tenggelam di dalam pikiranku 

sendiri.  
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“Hm? Jadi benar, ya?”  

Suasana kembali lengang. Selama 2 menit, kami hanya 

duduk bersama memandangi bulan. 

“Bagaimana kau bisa mengetahuinya?” akhirnya aku 

telah siap menjawab pertanyaannya tadi. Giliranku yang 

menatapnya serius, mengharapkan sebuah jawaban. 

Dia memalingkan pandangannya ke arah mataku, 

kembali memberikan senyumannya. Senyum yang sama 

seperti senyuman pertama yang dia berikan saat awal 

pertemuan kami. 

“Sudah kubilang, aku hanya menebak,” Gadis itu 

menggaruk kepalanya sembari tertawa kecil. 

Tapi kemudian, dia terdiam untuk beberapa saat. Dia 

tampak seperti sedang merenungkan sesuatu. 

“Bohong deh. Aku juga pernah mengalami itu, Neil. 

Jadi, aku memahami perasaanmu. Maaf karena telah 

membohongimu barusan,” gadis itu masih tersenyum. Tapi, 

senyumnya berbeda. Senyuman itu melambangkan rasa 

simpati yang sangat mendalam, senyuman yang tulus. 

Mendengar itu, aku terkejut. Ditambah lagi dengan 

senyumannya, aku kembali teringat tentang pengkhianatan 

orang itu. Aku tambah gemetar, kehilangan ketenanganku. 

Aku takut. Aku tidak ingin dikhianati kembali. Aku tidak 

ingin tertipu dengan senyuman seperti itu lagi. 

“Tenanglah, aku tidak akan mengkhianatimu,” 

ucapnya sembari menggenggam tanganku, berusaha untuk 

menenangkan diriku. 

Aku memandangnya, terdiam. Masih ragu dengan 

semua perkataannya. Tetapi, genggaman tangannya berhasil 

mengurangi rasa takutku. Dia enggan melepasnya. 

“Neil, kau menyukai bulan?”  
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 “Kau mulai menanyakan pertanyaan aneh. Lebih baik 

kau pulang, ini sudah larut.” 

“Tidak. Aku bertanya serius. Kau sudah menatap 

bulan itu lama sekali, aku hanya penasaran.” 

Seperti biasa, dia akan selalu membantah apa yang 

kukatakan. 

Huft, sungguh merepotkan. 

“Iya, aku menyukainya,” aku merespon pertanyaannya 

dengan malas. Dia tidak akan berhenti sampai aku 

menjawabnya. 

“Hei, tampangmu biasa saja dong.” 

Ternyata dia menyadarinya, ya ampun. 

“Ah, kau berisik sekali. Jadi untuk apa kau 

menanyakan itu?” aku meletakkan daguku di atas telapak 

tangan kananku, mulai merasa pegal. 

“Apakah kau ingin menjadi bulan, Neil?”  

Raut wajahku berubah dalam sekejap, menatapnya 

heran. Dia ini… Aneh sekali. 

“Kau ini mengoceh apa sih? Dasar Nona aneh,” aku 

memutar kedua bola mataku.  

“Berhenti memanggilku aneh! Aku hanya ingin 

bertanya padamu, Tuan pendiam menyebalkan!” gadis itu 

mencibir kesal, kemudian melepas genggaman tangannya. 

“Tidak. Aku tidak pernah berpikiran seperti itu.”  

Gadis itu hanya menanggapi dengan sebuah 

anggukan. 

“Neil, jika kau menjadi bulan, aku akan menjadi 

bintang,” sekali lagi, dia tersenyum sambil mengatakan hal 

aneh. 

“Baiklah, sesukamu saja. Tapi, ada satu hal yang 

menggangguku. Mengapa kau tidak menjadi matahari? 
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Biasanya orang-orang memasangkan bulan dengan matahari, 

kan?” aku memandangnya bingung.  

Karena perkataannya tadi, aku sedikit mendapat 

keberanian untuk mengajaknya bicara. 

“Kalau begitu berarti aku akan terpisah darimu. 

Matahari hanya muncul pada siang hari, sementara bulan 

sebaliknya. Aku tak ingin kau merasa kesepian lagi. Apalagi 

dengan semua masalah yang kau miliki. Neil, aku sudah 

bilang bahwa aku mengerti perasaanmu. Apakah kau pikir 

aku setega itu membiarkan orang di dekatku terus menderita 

karena tak bisa menemukan orang yang dapat ia percaya? 

Aku ingin menjadi bintang yang bersinar sangat terang, 

bintang yang bisa menghangatkan hati orang lain. Aku ingin 

menjadi orang yang senantiasa ada untuk menemanimu pada 

malam hari, seperti bintang. Aku ingin menjadi orang yang 

dapat kau percaya. Aku ingin menjadi cahaya yang bisa 

menyinari kegelapanmu saat ini. Aku ingin membantumu 

keluar dari masalah yang kau hadapi. Aku ingin membuatmu 

bisa kembali mempercayai orang lain. Ukuran bintang 

memang jauh berbeda dari matahari. Tetapi, bintang 

memiliki jumlah yang sangat banyak. Kebersamaan mereka 

membuat langit ini menjadi indah, bukan? Aku dan para 

bintang akan selalu berada di sisimu mulai saat ini. 

Kemudian, saat pagi hari telah tiba, kita akan menghilang, 

bersamaan dengan hilangnya semua beban yang berada pada 

dirimu. Karena itu, tenanglah. Aku bukan orang yang sama 

dengan mereka. Jangan termakan oleh masa lalu. Itu hanya 

akan menambah penderitaanmu.” 

Aku tersentuh. Kata-katanya barusan begitu indah. 

Air mataku menetes, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku 

merasa sebahagia ini.  
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 Gadis itu terkejut melihat tangisanku.  

“Neil, kau tidak apa-apa?” dia mendekatiku, ingin 

memastikan. 

“Aku tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Nahla,” aku 

berusaha memberikan senyum terbaikku.  

“Baiklah. Aku pulang sekarang, sampai bertemu lagi.” 

“Sampai bertemu lagi, selamat tidur!” Dia 

melambaikan tangannya, kemudian berjalan berbalik arah. 

Akhirnya hari ini berlalu. Aku berbaring di kasurku. 

Pertemuanku dengannya, memunculkan pandangan baru di 

hidupku. 

Malam ini, aku bisa tertidur dengan tenang, rasa 

takutku telah memudar sebagian. Aku dan Nahla mulai 

membentuk ikatan baru. Sebuah ikatan yang dahulu selalu 

aku hindari, ikatan pertemanan.  

Seiring berjalannya waktu, kami menjadi semakin 

dekat. Nahla telah mengajariku banyak hal. Aku yang 

sekarang sudah bisa mempercayai orang lain sepenuhnya. 

Pikiran negatif yang biasa menghantuiku telah hilang. 

Hidupku saat ini sungguh menyenangkan. Aku masih belum 

memiliki teman selain Nahla. Tetapi, aku berjanji akan 

mendapatkan banyak teman yang bisa kupercayai.  

Hari ini aku akan berkunjung ke rumah Nahla, dia 

bilang ada suatu hal penting yang harus dia sampaikan. Aku 

tidak pernah berkunjung ke sini sebelumnya, ini jadi sedikit 

mendebarkan.  

Kurang beberapa langkah lagi menuju ke rumahnya. 

Namun, aku mendengar sedikit kegaduhan dari sekitar sini. 

Semakin mendekat, terlihat sekumpulan orang 

mencurigakan mencoba memasuki rumah itu. Tidak, mereka 

telah berhasil memasuki rumah milik Nahla. 
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Aku segera mendekati area tersebut. Aku harus 

melakukannya secara diam-diam atau aku akan tertangkap. 

Aku masih belum mengetahui siapa sebenarnya orang-orang 

berpakaian serba hitam ini. Mengapa mereka memaksakan diri 

untuk memasuki rumah Nahla? 

Terdapat 3 orang menjaga di depan pintu. Aku harus 

bisa mengalihkan perhatian mereka.  

Tapi bagaimana? Aku tak pernah mempelajari teknik 

pengalihan. Nahla mungkin sedang dalam bahaya, aku harus 

bertindak cepat. 

Aku mendekati mereka dari balik pohon. Syukurlah di 

sekitaran rumahnya banyak pohon besar ditanami. Mataku 

melirik ke sana kemari, mencari bahan apa saja yang bisa 

digunakan untuk mengalihkan perhatian mereka. Bagus! 

Aku menemukan sebuah ranting kayu yang cukup besar. 

Aku melempar ranting tersebut ke pohon besar di 

sebelah kiri ku, jaraknya cukup jauh dari tempatku berdiri 

sekarang. Kemudian, aku berjalan perlahan-lahan menuju ke 

arah lemparan ranting kayunya. Melihat dari penampilan 

para penjaga itu, mereka bukanlah orang yang bodoh. 

Mereka pasti menyadari arah tempatku melempar ranting 

tersebut. Lantas, mereka akan menuju ke sana, bukan ke 

tempat ranting kayu mendarat. 

Tepat seperti dugaanku, 2 dari mereka segera berjalan 

menuju tempatku melempar tadi. 1 sisanya masih menjaga 

di depan pintu. Namun, pandangannya fokus melihat pada 

3 rekannya.  

Ini adalah hal yang bagus. Aku terus mendekatinya 

secara diam-diam. Ketika penjaga pertama mengalihkan 

pandangannya dari pintu masuk, aku bergegas berlari 

memasuki pintu tersebut. 
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 Aku berhasil memasuki rumah Nahla. Sekarang yang 

tersisa hanyalah menolongnya serta mencari tahu apa tujuan 

sekumpulan orang mencurigakan itu. 

Aku mencari berputar-putar mencari posisi Nahla. 

Rumahnya sangat besar, akan sulit bagiku untuk mencarinya.  

Selama 15 menit, aku telah selesai mengecek semua 

ruangan yang terdapat pada rumah ini. Dari semua ruangan 

itu, Nahla tidak berada di dalamnya. Begitu juga dengan para 

orang berpakaian hitam. Dimana sebenarnya mereka? 

Karena panik, aku tak sengaja menabrak sebuah 

lemari berisi buku. Tapi tiba-tiba, sebuah ruangan rahasia 

terbuka. 

Aku terkejut. Kesalahan yang kubuat ketika panik 

justru membawa keberuntungan. 

Aku segera berlari masuk. Di dalam sana, aku sangat 

terkejut setelah melihat sesuatu yang tak pernah kuduga 

sebelumnya. 

Nahla, dia menerbangkan orang-orang mencurigakan 

itu dengan kedua tangannya.  

“NEIL, MENJAUH DARI SINI!” dia berteriak 

ketika melihatku muncul dari balik lemari. 

Hari ini adalah hari pertamaku mengetahui, bahwa 

kekuatan itu benar-benar ada. 

Aku masih terdiam. Dari semua misteri di dunia ini, 

hal inilah yang tak pernah aku pikir mungkin untuk terjadi. 

Di ruangan ini terdapat empat orang serba hitam. Jika 

digabungkan dengan tiga orang yang menjadi penjaga, itu 

berarti total musuh yang harus kami hadapi berjumlah 

sembilan orang. Nahla sangatlah kuat. Dia menerbangkan 

dua orang berpakaian hitam tersebut ke langit-langit 
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ruangan. Kemudian, dia menghempaskan dua orang 

tersebut kembali ke lantai. 

BUG!  

Dua rekannya tampak marah. Mereka berlari 

mendekat ke arah Nahla, berencana untuk melukainya 

menggunakan pisau. Nahla dengan mudahnya mengangkat 

mereka ke atas, lalu melemparkan mereka ke tembok 

samping. 

BUG! BUAGH! 

Tembok ruangan itu hancur seketika. Aku hanya dapat 

memandangi Nahla dengan takjub. Dia begitu luar biasa.  

Tanpa kami sadari, dua orang di awal telah kembali 

terbangun. Satu dari mereka mengarahkan pistol ke arahku.  

Aku dan Nahla sama-sama terkejut. 

“HEI, NEIL. CEPAT PERGI DARI SANA!”  

Nahla berhasil menerbangkannya. Tapi, terlambat. 

Orang itu telah menekan pelatuknya. Peluru itu terbang 

cepat menuju ke arahku. Kupikir, itulah akhir dari hidupku.  

Sepersekian detik sebelum peluru tersebut 

mengenaiku, Nahla secepat tenaga mengangkatku. Aku 

selamat. Namun, sekarang Nahla kehilangan energinya. 

“Nahla, terima kasih banyak! Aku berhutang budi 

padamu.”  

Mata kami saling menatap,”Iya, tidak masalah!”  

Pistol milik orang berpakaian hitam itu terjatuh. Dia 

bersegera mengambil pistolnya dan membidikku secepat 

mungkin. Dia sangat paham bahwa Nahla akan melakukan 

apapun untuk melindungiku. Kali ini, Nahla tak bisa lagi 

menggunakan kekuatannya. 

“NEIL, MENJAUH!” dia mendorongku. Peluru itu 

mengenainya. 
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 “NAHLA! HEI!” gadis itu terbaring dalam pelukanku. 

Peluru mengenai organ miliknya. Dia akan segera 

mati. 

Aku meneteskan air mataku,”Nahla, mengapa kau 

melakukan ini?”  

Gadis itu tersenyum. Tangannya bersusah payah 

menggapai tanganku. Dia menggenggam tanganku erat-erat. 

“Neil, hal penting yang ingin kusampaikan padamu 

adalah tentang kekuatan ini,” perkataannya terjeda. 

“Di dunia ini terdapat beberapa orang yang memiliki 

kekuatan. Namun, mereka semua terbunuh oleh orang-

orang tersebut,” gadis itu melanjutkan kalimatnya. 

“Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Tolong 

ingatlah perkataanku ini.” 

“Katakanlah,” aku menatapnya serius, masih 

menetaskan air mata.  

“Ketika sesuatu terjadi, ada dampak di balik kejadian 

itu. Kau bisa mengulang sekali lagi. Tempat semuanya 

berawal, itulah jawabannya,” dia tersenyum. 

“Neil, kau adalah teman yang berharga bagiku. 

Ingatlah bahwa para bintang akan selalu menemanimu. 

Berbahagialah, ya?”  

Matanya tertutup. Aku gemetar, bergegas memeriksa 

napasnya.  

Deg. Deg. Deg.  

Jantungku berdetak begitu cepat.  

Lengang. 

Aku terdiam untuk beberapa saat. Nahla telah 

berhenti bernapas. Dia meninggal, di dalam pelukanku. 



359 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

Semua orang berpakaian hitam itu meninggalkan kami 

berdua di ruangan ini. Mereka tidak menghiraukanku. 

Tujuan mereka hanyalah membunuh Nahla. 

Aku memukul lantai ruangan sekeras mungkin,”SIAL! 

Apakah dunia ini senang bergurau pada hidupku?” aku 

memeluk Nahla erat-erat, sebagian air mataku menetes di 

wajahnya. 

Aku sangat kesal. Mengapa semua orang yang 

berharga bagiku selalu meninggalkanku satu-persatu?  

Soal kejadian ini, aku terpaksa tidak melaporkannya 

kepada polisi demi terjaganya rahasia tentang kekuatan. 

Setelah kematian Nahla, aku hanya merenung di 

kamar. Hari-hariku kembali terasa sepi. 

Tapi, sekarang aku mengetahui bahwa kekuatan itu 

benar-benar ada. Aku harus mengartikan kata-kata Nahla 

pada saat terakhir.  

“Ketika sesuatu terjadi, ada dampak di balik 

kejadian itu. Kau bisa mengulang sekali lagi. Tempat 

semuanya berawal, itulah jawabannya,” 

Kalimat awalnya tidak begitu rumit, sepertinya dia 

mencoba menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi akibat 

kematiannya.  

Kalimat ke dua,”Kau bisa mengulang sekali lagi.” 

Aku termenung. Belum memahami arti sebenarnya 

dari kalimat itu. 

Mengulang? Sesuatu yang dapat diulang, apakah itu? 

Aku mengingat sesuatu tentang mengulang. Dahulu, 

aku pernah berharap untuk bisa bertemu kembali dengan 

kedua orangtuaku. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan 

mengulang waktu. Kemungkinan besar, Nahla sedang 

menjelaskan bahwa akibat kematiannya, aku bisa mengulang 
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 kembali waktu untuk mengubah masa depan. Tetapi, aku 

hanya memiliki satu kesempatan. Tak ada petunjuk apa pun 

mengenai apa yang akan terjadi padaku bila aku gagal. Ini 

sungguh beresiko. Namun, aku akan tetap melakukannya. 

Aku akan menyelamatkan Nahla. 

Kalimat terakhir,”Tempat semuanya berawal, 

itulah jawabannya.” 

Kalimat pertama dan kedua telah menjelaskan bahwa 

ada dampak dari kematian Nahla, serta dampak apa yang 

terjadi, yaitu aku dapat mengulang waktu. Itu berarti, 

petunjuk yang belum jelas adalah lokasi dimana aku bisa 

mendapat kekuatan untuk mengulang waktu. Tempat 

semuanya berawal, ruang rahasia rumah Nahla. 

Secercah harapan mulai muncul. Aku memulai 

pencarian petunjuk itu esok hari.  

Paginya, aku bergegas berangkat menuju rumah 

Nahla, lalu berkeliling mencari informasi yang kubutuhkan. 

Satu demi satu buku aku periksa halaman serta jumlahnya, 

untuk menghindari kesalahan. Sudah hampir larut, tapi aku 

masih belum menemukan petunjuk. Apakah petunjuk itu 

tidak harus sebuah kertas? Itu dapat menjelaskan mengapa 

aku tak kunjung menemukannya. 

Benar juga. Aku memang hanya mencari informasi 

berupa media kertas sejak tadi.  

Suatu ide muncul di dalam benakku. Aku mencoba 

untuk menghancurkan keramik pada posisi wafatnya Nahla.  

DUG! DUG! DUG! 

Aku menyingkirkan sebuah karpet besar yang 

mengalasi keramik ini, kemudian menghancurkan keramik 

tersebut menggunakan palu. 

Benar saja, petunjuknya berada di balik keramik itu.  
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“Tempat semua berawal, 20 hari kemudian.” 

Hanya terdapat pesan singkat ini di balik keramik 

tersebut. Tapi ini sudah cukup. Aku memahami maksudnya. 

Ini berarti aku hanya perlu kembali ke sini 20 hari setelah 

kematian Nahla, yaitu dua hari lagi. 

Selama 2 hari tersebut aku menyibukkan diri dengan 

mempersiapkan barang-barang yang kuperlukan. Aku akan 

menyelamatkan Nahla. 

Hari ini, adalah hari dimana aku akan kembali ke masa 

lalu. Aku telah yakin dan siap dengan keputusanku. 

Pagi-pagi sekali aku sudah berangkat menuju rumah 

Nahla. Saat aku memasuki ruangan rahasia itu, sebuah portal 

tiba-tiba terbentuk. Kurasa, itulah benda yang dapat 

mengembalikanku ke masa lalu. 

Aku menarik napasku, melangkah maju untuk 

memasuki portal itu. 

Namun, seorang lelaki bertudung mendorongku 

ketika aku hendak memasuki portal tersebut. 

“Jangan masuk ke sana,” ucapnya. Dia menghalangi 

jalanku untuk masuk ke dalam portal. 

Aku tidak dapat melihat wajahnya, tudung itu 

menutupinya. 

“Siapa kau? Mengapa kau menghalangiku?” aku 

menatapnya tajam. 

“Neil, Kembalilah. Portal itu berbahaya.”  

Aku tersentak. Bagaimana bisa dia mengetahui 

namaku? 

“Kau… siapa?” aku benar-benar bingung. 

Lelaki itu melepas tudungnya. Aku begitu terkejut 

dengan semua ini.  
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 “Kau… aku? Bagaimana bisa?” paras yang dia miliki 

sungguh sama dengan milikku. Dia seperti aku, namun dia 

tampak lebih dewasa dariku. Lelaki itu, adalah aku dari masa 

depan. 

Aku menjadi sangat bingung sekarang. Bagaimana 

bisa itu terjadi? 

“Aku gagal menyelamatkan Nahla. Tidak, aku 

memutuskan untuk tidak menyelamatkannya. Karena itu, 

aku terjebak disini sekarang,” dia menjelaskan secara singkat. 

“Jadi, apakah kau membatalkan niatmu untuk 

menyelamatkan temanmu sendiri?” aku sedikit menatapnya 

dengan tampang kesal. 

“Neil, Nahla telah hidup dengan sangat menderita 

selama ini. Aku ingin membiarkan dia beristirahat dengan 

tenang di atas sana.” 

“Tapi, setelah semua ini? Kau serius menyuruhku 

berhenti?”  

“Ya, kumohon berhentilah. Atau aku takkan segan-

segan membunuhmu.”  

Kata-katanya itu tidak terdengar seperti ancaman. Dia 

serius akan membunuhku. 

“Aku tidak takut. Kemarilah, hentikan aku!” aku 

tersenyum. 

Tanpa basa-basi, dia langsung menyerangku. Kuat 

sekali.  

Hanya dengan beberapa gerakan, dia berhasil 

menghentikanku. 

“Jadi?” lelaki itu berbicara kembali. 

Aku menunduk. Hidupku ini terlalu sering bergurau. 

Pada akhirnya, aku tak bisa melakukan apa pun. 

Lelaki itu menatapku, dia tersenyum.  
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“Terima kasih, Neil kecil. Kau tidak perlu merasa 

gagal. Kau akan lihat sendiri masa depan secerah apa yang 

sedang menantimu,” dia mengelus rambutku. Kemudian, 

perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang.  

Setelah mengalami ini semua, aku memutuskan untuk 

berziarah ke makam milik Nahla. Pertemuanku dengan 

diriku dari masa depan sedikit menyadarkanku tentang suatu 

hal. 

“Hai, Nahla. Apa kabar?” aku memulai pembicaraan 

yang tidak akan pernah terjawab. 

“Sejak kematian Ibuku, aku kehilangan arti dari ikatan 

pertemanan. Tapi, karena pertemuanku denganmu, aku 

sekarang mulai bisa mengerti.” aku tersenyum. Senyum yang 

melambangkan kesedihan, tetapi juga melambangkan 

kebahagiaan. Air mataku menetes, kemudian tertawa kecil 

sembari menggaruk kepalaku. 

"Maaf ya, Nahla. jika kau menyuruhku menjelaskan 

apa arti pertemanan bagiku, sampai saat ini aku masih tidak 

bisa menjelaskannya," aku sedikit menjeda kalimatku.  

"Tetapi, setidaknya sekarang aku bisa mengerti. 

Teman itu... kau tidak perlu memiliki banyak dari mereka. 

Yang kau perlukan bukanlah banyaknya jumlah dari mereka. 

Kau hanya perlu sedikit orang, jadikan mereka sebagai orang 

yang bisa kau percayai. Carilah orang yang bisa kau jadikan 

tempatmu bercerita semua keluh kesahmu, orang yang bisa 

kau percaya untuk menjaga rahasia-rahasiamu, orang yang 

bisa memberikan dampak baik pada dirimu. Teman itu saling 

mempercayai. Mereka akan saling membantu, dari dekat, 

maupun dari jauh. Mereka akan selalu siap menjadi sandaran 

satu sama lain ketika merasa lelah, bahkan di saat jenuh 

dengan kehidupan. Mereka bersedia untuk memotivasi satu 
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 sama lain, ketika salah dari mereka berpikiran untuk 

menyerah. Mereka akan saling mengingatkan jika ada yang 

membuat kesalahan. Mereka tidak akan pernah 

meninggalkan temannya bahkan setelah melihat berbagai 

kekurangan yang ia miliki. Mereka tidak akan meninggalkan 

temannya ketika semua orang membenci. Mereka juga 

bersedia berkorban untuk melindungi satu sama lain. Teman 

itu tidak harus selalu bersama. Sejauh apapun mereka 

terpisah, ikatan mereka tak akan berubah. Pertemanan itu 

adalah hal yang sangat mengagumkan ya, Nahla?" air mataku 

kembali menetes, kali ini lebih banyak dibandingkan tadi.  

Aku menoleh ke atas. Langit malam ini benar-benar 

indah. Ada jutaan bintang beterbangan di sana. Sungguh 

mengingatkanku padamu, Nahla. 
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ku adalah seorang gadis yang berusia 9 tahun, 

kelahiran tahun 1995. Namaku Adiba, tapi aku suka 

dipanggil Diba. Saat ini, aku tinggal di Aceh 

bersama kakek dan nenekku. Sebenarnya, aku tinggal di 

Jakarta bersama ayah dan ibuku. Namun, karena mereka 

terlalu sibuk dengan pekerjaan, maka mereka menitipkanku 

kepada kakek dan nenek di Aceh. 

Di sekolah, aku mempunyai 4 orang sahabat. Hani, 

Fariha, Lafiza, dan Lathifa. Rumah kami berhadapan dengan 

pantai, sehingga setiap sore kami selalu bisa menikmati sunset 

indah. 

Kami juga suka berenang di tepi pantai, untuk melepas 

lelah sepulang sekolah. Di pantai juga banyak jajanan. 

Biasanya, sesudah atau sebelum berenang, kami terbiasa 

membeli supermi. 

Sore ini pun, kami berniat untuk berenang di pantai, 

karena pembelajaran hari ini cukup melelahkan. 

A 
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 Sebelum berenang, kami meminta izin kepada 

orangtua kami. Aku meminta izin kepada nenek yang 

kebetulan ada di rumah. Kakek sedang bekerja. 

Namun seperti biasa, tidak mudah untuk membujuk 

nenek agar aku diperbolehkan berenang. 

“Ayolah Nekk, pembelajaran hari ini sangat 

melelahkan. Diba butuh refreshing,” rayuku pada nenek 

sambil memijit kakinya. Saat itu, nenek sedang duduk di 

kursi goyang yang terbuat dari rotan. 

“Tapi Nenek tetap tidak memperbolehkan!” 

“Ahh, Nenek! Kenapa Diba selalu susah mendapatkan 

izin untuk berenang di pantai?”  

“Nenek takut kamu keseret ombak, Diba,” jawab 

nenek. Aku memanyunkan bibir, menyudahi pijitan di kaki 

nenek.”Nenek takut terjadi apa-apa padamu…” 

Aduhh, nenek selalu saja mengatakan itu padaku! 

“Tapi Nek, selama ini aku kan juga berenang di pantai. 

Tidak terjadi apa-apa pada Diba, kan? Ahh, Nenek terlalu 

khawatir. Diba sudah besar Nek, insyaallah Diba pandai 

menjaga diri.” 

Kudengar nenek menghela napas. Dari helaan 

napasnya, aku tahu nenek sangat mengkhawatirkanku.  

“Yasudah, Nenek mengizinkanmu…” 

“Yeeyy!!” aku bersorak. Aku meloncat-loncat 

gembira, lalu mencium pipi nenek.”Diba sayangg Nenek!” 

Nenek mengusap pipi yang kucium tadi.”Tapi dengan 

syarat, tidak boleh berenang terlalu ke tengah! Tidak boleh 

bercanda yang keterlaluan ketika berenang! Nenek akan 

terus memantaumu dari teras.” 

Aku mengacungkan jempol.”Siapp, makasih Nenek 

tersayang!” 
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Aku langsung berlari ke kamar, mengganti seragam 

sekolahku dengan baju biasa, membawa uang untuk 

membeli supermi, serta membawa beberapa mainan berbagai 

bentuk untuk dijadikan tempat cetakan pasir.  

“Ba, Adiba!”  

Begitu membuka pintu, aku dikejutkan oleh 4 orang 

anak perempuan seusiaku, siapa lagi kalau bukan keempat 

sahabatku yang usil. 

Aku sontak mundur ke belakang.”Aku kaget tahu.” 

Bukannya meminta maaf, mereka malah 

tertawa.”Habis kamu lama banget sih!”  

“Yaa, biasalah, susah minta izinnya,” jawabku. 

“Yaudah, ayok langsung berenang!” seru Lathifa 

sambil berlari menuju pantai. Kami berempat mengikutinya 

berlari dari belakang. Lathifa yang sudah duluan menyentuh 

air pantai, mencipratkan air itu ke arah kami. Kami berteriak 

senang. Aku membalas Lathifa dengan air yang lumayan 

banyak. 

“Argghh,” seru Lathifa sambil menggerak-gerakkan 

tangannya di depan mukanya, menghindari cipratan air 

dariku. Aku tertawa, dan kami saling balas membalas 

mencipratkan air, melempar pasir, dan menghancurkan 

mainan pasir teman yang sudah selesai. Tidak ada yang 

marah, kami tetap tertawa walaupun muka kami penuh pasir, 

baju kami basah air pantai, dan karya pasir kami 

dihancurkan.  

Diam-diam, nenek tersenyum senang dari teras 

rumahku. Nenek duduk di kursi, sambil sesekali ikut 

menertawakan kami. 

Nenek senang kalau kamu senang, Diba. Tapi Nenek takut 

terjadi apa-apa padamu. Nenek mempunyai firasat buruk, nenek 
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 bergumam dalam hati. Beliau menghela napas kasar, lalu 

masuk ke dalam rumah.  

*** 
Besok adalah tanggal 25 November 2004. Itu artinya, 

besok adalah hari milad Fariha. Hari milad Fariha memang 

bertepatan dengan hari Natal.  

Aku memutuskan untuk membuat kue untuk Fariha. 

Aku tahu rasa kue kesukaan Fariha, yaitu rasa stroberi. 

Untungnya, kemarin ayah dan ibu mengirimkan sekotak 

stroberi sebagai hadiah untukku karena aku berhasil 

mendapat peringkat 2 di kelas.  

Aku meminta nenek untuk mengajariku membuat kue 

stroberi.  

“Nek, tolong ajari Diba buat kue stroberi!” 

“Lho, memang kue-nya buat siapa?” tanya nenek 

heran. 

“Buat Fariha Nek. Besok dia milad,” jawabku sambil 

menarik-narik tangan nenek. 

Nenek membimbingku sesuai langkah-langkahnya. 

Aku berusaha mengikuti perintah nenek dengan sesuai. 

Setelah 2 jam berkutat di dapur, akhirnya kue itu jadi juga.  

Aku menghirup aroma kue itu. Hmm, harumnyaa!! 

Iseng aku mencolek krim kue itu sedikit.  

“Wahh, enakk!!” seruku gembira.  

Nenek melepas sapu tangan, mengelap keringatnya, 

lalu merangkul bahuku. 

“Semoga besok Fahira suka dengan kue stroberi ini ya, 

Nek!” 

Nenek mengangguk.”Pasti suka dong.” 
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Aku mencium pipi nenek. Lalu memeluk 

nenek.”Makasih ya Nek, udah bantuin dan ngajarin Diba 

membuat kue. Diba sayangg.. Nenek! Muachh…” 

Nenek tertawa senang. Aku semakin tidak sabar 

menunggu hari esok, dan sayangnya, aku tidak tahu bahwa 

esok tidak sepenuhnya bisa kujalani. 

*** 
Pukul 07.30 WIB, aku berpamitan pada nenek dan 

kakek. 

“Nek, Kek, Diba pergi ke rumah Fariha dulu ya.” 

Namun, nenek malah terdiam menatap kosong ke 

depan. Aku merasa heran, lantas berjalan mendekati nenek. 

Aku berjongkok, meletakkan kedua tangan di paha nenek 

yang sedang duduk di atas kursi rotan. 

“Nek, Nenek kenapa?” tanyaku pelan, takut 

mengagetkan nenek. Nenek tetap memandang lurus ke 

depan, tanpa berkata sepatah kata pun.  

Kakek ikut-ikutan menghampiri nenek.  

“Mamah kenapa?”  

Nenek menggerakkan kepalanya, menatapku dengan 

tatapan kosong. Aku jadi salah tingkah. 

“Diba,” panggil nenek. 

“E-eh, iya, Nek?” sahutku. 

“Nanti jaga diri baik-baik ya. ‘Tak usah khawatirkan 

Nenek. Air-air akan menyeretmu, peganglah pada batang 

pohon yang kamu temukan.” 

“Pergilah, Diba. Hati-hati ya Nak. Ingat, pegang yang 

erat pada pohon yang kamu temukan nanti.” 

Sungguh, aku sama sekai tidak mengerti perkataan 

nenek. Aku hanya mengangguk. Lalu, aku berjalan menuju 

rumah Fariha, masih dengan diliputi rasa heran, penasaran, 
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 dan takut. Entah mengapa sedari nenek mengatakan kalimat 

itu, dadaku menjadi berdebar dan aku merasakan firasat 

buruk yang akan terjadi. 

Di tengah pikiranku yang kacau balau itu, tiba-tiba, 

tanah yang kupijaki ini bergetar. Aku terombang-ambing, 

berusaha menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. 

Namun, semakin lama, getaran itu semakin kuat. Hap! Aku 

terjatuh, untungnya aku berada di pasir pantai yang lembut. 

Namun, kue milad Fariha jatuh berserakan di tanah. Aku 

menangis, berusaha berdiri. Terdengar teriakan orang-orang. 

Kulihat ke arah perumahan, beberapa bangunan roboh. Aku 

jadi teringat kakek dan nenekku.  

“Nenek! Kakek!” 

Aku berusaha berdiri, namun selalu gagal. Aku 

semakin menangis. Tiba-tiba terlintas di pikiranku perkataan 

nenek.  

Air-air akan menyeretmu, peganglah pada batang pohon yang 

kamu temukan. 

Air akan menyeretku?  

Aku harus cepat-cepat ke rumah nenek! Apa pun yang 

terjadi, aku harus tetap bersama kakek dan nenekku! 

“Diba! Diba!”  

“Hei, anak kecil, menyingkir dari situ!” 

Terdengar suara orang-orang memanggilku. 

Semuanya tidak kuhiraukan. Yang kupikirkan saat ini, aku 

harus menemui nenek dan kakek. Lalu pergi ke rumah 

Fariha, Lathifa, Hani, dan Lafiza untuk membawa mereka 

lari, ke tempat yang aman. Aku sendiri tidak tahu bahwa aku 

sedang dalam bahaya… 

“Tsunami!!”  
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Tepat saat aku mendengar itu, air besar menerpa 

tubuhku. Aku gelagapan. Aku tergulung tsunami, bersama 

mobil-mobil, sampah-sampah, dan potongan-potongan 

dinding rumah. Aku tidak bisa berpikiran apa-apa, tubuhku 

mulai melemas. Aku pasrah dengan apa yang terjadi, sampai 

di kedalaman air aku melihat batang pohon besar. Aku 

teringat lagi perkataan nenek. … peganglah pada batang pohon 

yang kamu temukan. Aku harus berpegangan! Ya, aku harus 

berpegangan pada batang pohon itu. Berhasil! Aku memeluk 

batang pohon itu, namun saat itu, sebuah benda keras 

mengenai kepalaku, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. 

*** 
Ketika aku siuman, aku mendapati diri sedang di 

sebuah rumah sakit. Rumah sakit ini sangat familiar 

denganku, rasa-rasanya aku pernah ke sini. Semua ingatanku 

hilang, yang aku ingat aku keseret air pantai. Pantai? Tunggu 

dulu, bukankah pantai itu dulunya sangat akrab denganku? 

Bukankah dulunya pantai itu tempatku bermain air bersama 

sahabat-sahabatku? Hah, sahabat? S-a-h-a-b-a-t.  

Sahabatku! Aku ingat sahabatku! Ada Lahifa, Hani, 

Lafiza, dan satu lagi.. satu lagi… aku lupa! Aku ingat nama 

mereka, namun aku lupa wajah mereka. Lalu, saat itu, aku 

ingin… akhh, kepalaku terasa berat! Tiba-tiba datang 

seorang suster cantik. Beliau memberiku obat, menyuruhku 

makan, dan segalanya! Aku jadi teringat ibuku. Ibu… Ibu di 

mana sekarang? 

*** 
Selang 2 hari aku di rumah sakit ini, aku didatangi 2 

orang perempuan seusiaku. Aku tidak mengenali mereka, 

tapi begitu masuk ruang rawatku, mereka langsung 

memelukku. 
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 “Diba! Alhamdulillah kamu selamat,” kata seorang 

gadis itu sambil memelukku. Dia menangis. Aku tahu dia 

menangis, karena jilbabku basah oleh air matanya. Aku 

hanya diam, tidak mengerti apa-apa. 

Mereka berdua memelukku lama sekali, dan aku 

membiarkannya. Lalu, mereka melepaskan pelukan 

itu.”Diba, ini kami, Lathifa dan Hani.” 

Aku tetap diam, lalu mengamati wajah mereka dalam-

dalam.  

“Aku Hani,” kata seorang gadis yang berjilbab ungu. 

Dia menunjuk dirinya, dengan berlinang air mata. 

“Aku Lathifa,” kata seorang gadis lagi, ia berjilbab biru 

muda.”Kau ingat? Aku Lathifa. L-a-t-h-i-f-a. Lathifa. Kami 

berdua sahabatmu.” 

Sahabat? Pikiranku langsung melayang-layang, 

menjadi terasa amat berat kepalaku ini. Aku memejamkan 

mata, berusaha mengingat-ingat. 

“Aku Lathifa, yang suka warna biru. Kita sering 

memandang birunya air pantai ketika sore hari,” gadis yang 

tadi bernama Lathifa menjelaskan sambil menangis.”Kamu 

ingat, Diba. Kamu ingat. Kita sahabat! Sahabat forever until 

Jannah.” 

Lathifa menjelaskan dengan berderai air mata. 

Sedangkan gadis yang tadi bernama Hani, hanya menangis, 

namun berusaha sekuat tenaga menghalau kesedihannya. 

Mereka menggerakkan jarinya, melipat keempat jarinya, 

menyisakan satu jari kelingking.  

“Sahabat forever until Jannah.” 

Aku menatap jari kelingking mereka. Lalu kembali 

menatap Lathifa dan Hani dengan muka meyakinkan, tapi 

dengan berderai air mata. 
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“Tolong, Diba. Ingat kami, kita sering berenang di 

pantai,” tangis mereka semakin deras. Bahkan, saking 

derasnya tangis mereka, mereka sampai memejamkan mata. 

Aku menatap lamat-lamat wajah itu. Ya, Lathifa yang 

selalu mencipratkan air ke wajahku. Hani yang takut dengan 

kepiting. Aku juga ingat kedua sahabatku yang lain. Fariha 

dan Lafiza. Tapi, di mana mereka? Perlahan ingatanku 

membaik. 

Aku tersenyum, membalas uluran kelingking mereka. 

Tentu mereka terkejut dengan balasan kelingkingku, lalu 

mereka membuka matanya.  

“Sahabat forever until Jannah. L2DF,” ujarku tersenyum.  

Mereka berdua tidak tahan akan kesenangan mereka. 

Lantas memelukku sekali lagi, menangis lagi. Menangis 

bahagia. Aku juga membalas pelukan mereka, ikut menangis 

bersama.  

Seharian itu, aku ditemani mereka di rumah sakit. 

Awalnya aku heran mengapa mereka bisa ada di sini, 

mengapa mereka hanya berdua, dan mengapa mereka tanpak 

baik-baik saja. Tidak sepertiku yang sempat hilang ingatan, 

tubuhku banyak memarnya, tapi mereka baik-baik saja. 

*** 
“Diba, kita keluar yuk. Tadi dibolehin kok sama 

susternya,” ucap Hani padaku. 

Aku mengangguk, mereka berusaha membantuku 

untuk duduk, lalu menyuruhku duduk di kursi roda. 

Hani mendorong kursi rodaku perlahan, membawaku 

ke taman rumah sakit. Lagi-lagi aku merasa pernah 

mengunjungi rumah sakit ini. Lathifa membawakan 

beberapa foto yang aku tidak tahu itu foto apa. 
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 Sampai di taman, mereka duduk di kursi taman, lalu 

memperlihatkan foto-foto itu kepadaku.”Diba, kamu ingat 

foto-foto ini?” Lathifa menyerahkan lembaran-lembaran 

foto itu padaku. 

Aku mengamati satu persatu foto itu. Foto Hani yang 

berteriak karena Lathifa menjahilinya dengan memberikan 

kepiting, foto Fariha saat milad ke-7, dan masih banyak lagi. 

Perlahan, aku rindu mereka. Aku menitikkan air mata. 

Hani merangkulku, Lahifa menceritakan segalanya 

padaku. 

“Ketika tsunami itu, kami berdua diajak Tante Mira ke 

sini, ke Jakarta. Kamu tahu Tante Mira? Dia Tante kami. 

Lalu, tidak lama kemudian, terdengar berita tsunami Aceh. 

Aku dan Hani mencari kalian ke mana-mana, tidak ketemu. 

Setiap hari kami menangis, tidak mau makan, dan tidak mau 

tertawa. Sampai mendengar berita bahwa Lafiza… 

Lafiza…” Lathifa tidak kuasa menahan tangis.”Lafiza 

meninggal,” Lathifa berkata dengan suara bergetar. Hani 

berusaha menenangkannya, sementara aku hanya bisa 

menangis dalam diam.”Sementara kamu selamat, dirawat di 

rumah sakit Jakarta. Kami langsung menemuimu. Kabarnya, 

kamu ditemukan oleh bapak-bapak yang juga relawan, lalu 

membawamu ke rumah sakit ini.” 

“Dan kami belum mengetahui kabar Fariha, semoga 

dia baik-baik saja.” 

Aku teringat kakek dan nenekku.”Kalian tahu Kakek 

dan Nenekku di mana?” 

Mereka menangis, mengusap-usap punggungku.”Kata 

Tante Mira, Nenek sama Kakekmu juga meninggal,” suara 

Hani terdengar serak.  
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Aku jadi ingat kata-kata nenek. Nanti jaga diri baik-baik 

ya. Aku menangis.  

“Dan kabar orangtuamu, rupanya orangtuamu diam-

diam ingin mengunjungimu di Aceh. Dan mereka ke sana 

tepat ketika bencana terjadi.” 

Tidak! Kabar ini semuanya terdengar buruk. Sangat 

buruk! Aku semakin menangis, menggeleng-geleng tidak 

percaya.  

“Dibaa, sekarang kamu tidak punya siapa-siapa lagi. 

Kami bisa menjadi keluargamu, Diba. Kita sahabat forever 

until Jannah,” Hani menghiburku. 

“Mari kita doakan Lafiza, Kakek Nenekmu, dan kedua 

orangtuamu. Semoga kita kelak berkumpul di Surga-Nya. 

Dan mudah-mudahan kabar Fariha segera datang, dan kabar 

itu baik.” 

Kami pun mengangkat tangan, mengucapkan doa. 

Doa itu panjang sekali. Pertama, Hani berdoa. Kemudian, 

Lathifa. Dan yang terakhir aku. Aku berdoa dengan pipi 

yang basah air mata. 

Nenek, Kakek, Ayah, Ibu, dan Lafiza, tunggu kami di sana 

ya. Persiapkanlah acara semeriahnya untuk menyambut kami di 

sana.  

Kami sahabat forever until Jannah, dan Lafiza sudah 

berada di sana.   
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Alarm tiba tiba saja berbunyi, alunan lagu keluar begitu saja 

dari benda elektronik itu. Membangunkan seseorang yang sedari tadi 

masih nyaman untuk bermanja-manja di ranjangnya. Beberapa bait 

lagu Speechless mengalun lembut di kala sunyinya ruangan itu. Karena 

cukup mengganggu. Akhirnya seorang gadis bangun dari tempat 

tidurnya, meninggalkan semua kenyamanan yang ada di 

ranjangnya.”Huuuuh aku jadi benci lagu Speechless” ia mematikan 

alarm yang sejak tadi mengusiknya, padahal lagu yang di bawakan 

oleh Naomi scott adalah lagu favoritnya sejak penayangan film Aladin 

tahun lalu. 

 Ia memutuskan untuk mandi karna akan ada sekolah setelah 

ini. Sudah sejak lama ia tinggal di apartemennya yang sepi dari para 

kejahilan saudara-saudaranya. Aneh rasanya. Bagaimana tidak yang 

dulunya ia selalu di repotkan oleh para adik dan kakaknya, sekarang 

hanya kekosongan dan sepi yang menemaninya. Hampa memang, 

namun inilah pilihanya, Estiana Haira,yang kerap di sapa Ana. 

Seorang gadis berusia 16 tahun. Memang di bilang masih belia untuk 

tinggal seorang diri. Tapi dengan alasan ingin mandiri, berangkatlah 

ia ke apartemennya. 
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 Erland dan Zeline adalah kedua saudaranya. Erland 

kakaknya yang berusia 20 tahun, sekarang berkuliah di Universitas 

XY. Dia mengambil jurusan Farmasi, katanya ia tertarik dengan 

bau obat-obatan jadilah ia mengambil jurusan Farmasi. Sungguh 

alasan yang aneh. Ana saja sampai menggelengkan kepala. Si bungsu 

Zeline, bisa dibilang usia Zeline sangat berbeda jauh dengan usia para 

kakaknya. Ia masih berusia 8 tahun. Sekarang dirinya bersekolah di 

sekolah dasar favorit XX. 

*** 
 Ana dan Felix turun bersama dari bus. Pagi ini bus tak 

terlalu ramai seperti biasanya. Bi- asanya Ana dan Felix selalu 

berdiri dan berdempetan dengan para pencari rupiah. Namun kali ini 

mereka bebas untuk duduk di kursi bus mana saja. Tapi, hampir 

saja mereka tertinggal bus. Untung saja teriakan Felix membuat pak 

supir berhenti, kalau tidak mungkin mereka sampai ke sekolah 

dengan bermandikan keringat.  

 Felix adalah teman Ana saat ia masih kecil. Ibu mereka 

adalah rekan kerja di suatu perusahaan. Tetapi beberapa tahun 

silam, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja karena sudah 

mempunyai kesibukan masing-masing. Hubungan keduanya dari 

dulu hingga sekarang sangat baik sampai mereka mempunyai anak. 

Bahkan ibu Felix kadang masih suka berkunjung ke rumah Ana. 

Tentu saja dengan Felix. 

 Ibu mereka selalu menyekolahkan mereka di tempat yang 

sama. Tetapi, ntah sebuah kebetulan atau kesialan, Ana selalu saja 

sekelas denganya.”Kau ini lamban sekali, untung saja pak supir 

berbaik hati membukakan pintunya. Kalau tidak, akan telat kita” 

seru Felix menyalahkan Ana.”Apa? Sekarang kau ingin 

menyalahkan ku huh?!“  

“Tentu saja, dasar nona lamban” 

“Apa kau bilang tadi hah?!” 
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 “No~na lamban~” 

“Ana Felix!!” belum sempat mengutarakan kekesalannya, 

nama mereka berdua di panggil, lantas mereka menengok ke 

belakang”Good morning all!!” tiba-tiba saja pundak mereka di 

rangkul oleh seorang gadis.”Hei kalau pundaku pendek sebelah 

bagaimana?!”. Felix nampak kesal dengan hal sepele.”Tidak ada 

yang peduli dengan pundak mu itu”  

 Namanya adalah Kaitlyn dia agak pendek dibandingkan 

Ana dan Felix. Buktinya pada saat merangkul mereka berdua, 

Kaitlyn perlu melompat untuk mencapai bahu mereka. Tapi dia 

lumayan terkenal di kalagan sekolah. Baik teman sekelas maupun 

kakak kelas. Tak heran, loker mejanya selalu dipenuhi dengan surat. 

 Mereka berjalan bersama menuju kelas. Ditemani 

perbincangan hangat. Angin bergemilir menerpa wajah. 

Membuat beberapa anak rambut berjatuhan ke wajah 

mereka.”Sepertinya ingin hujan” Kaitlyn membuka telapak 

tangan, membiarkan beberapa rintik air jatuh ke tangannya 

yang mungil. Nampaknya kaitlyn benar. Beberapa rintik air 

mulai berjatuhan lagi,tapi kali ini lebih banyak dari 

sebelumnya. Segera mereka lari, menghindar dari hujan yang 

yang makin lebat.  

*** 
 Kami bertiga berjalan di koridor sekolah dengan 

pakaian sedikit basah karena air hujan sedikit menghantam 

kami tadi. Di luar jendela tampak hujan mulai mereda”wahh 

sepertinya hari ini cuaca hari ini sedang labil ya!” Felix 

nampak senyum tetapi bersamaan juga terlihat kesal karna 

jaket hitam dengan ornamen tulisan jepang miliknya basah 

kuyup akibat guyuran air.”Kau ingin menyalahkan hujan? 

Salahkan dirimu sendiri karena lelet, siapa yang lamban 

sekarang huh?” Felix diam tak menggubris ejekan Ana, sibuk 
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mengibas-ngibaskan jaket basahnya. Kaitlyn hanya 

tersenyum gemas karna tingkah Felix, pasalnya ia 

mengibaskan jaketnya terlalu kencang, akibatnya jaketnya 

terlempar jauh kedepan. 

 Drrrkk suara pintu kelas tergeser. Menampakan 

seorang lelaki dan perempuan tengah asyik mengobrol. 

Perempuan dengan rambut ikal itu menengok ke arah 

kami.”Ahh kalian sudah datang” Maruna menyapa kami. 

Lelaki dengan tubuh agak gempal itu pun ikut menengok ke 

belakang.”Yoo Felix” simon menyapa Felix dengan tos ria. 

 Mereka adalah Maruna dan Simon, Maruna adalah 

wanita keturunan papua. Dia juga cukup popular di kalangan 

sekolah. Kulit hitam manisnya membuat kecantikan 

tersendiri bagi Maruna. Mengupas sedikit fakta Maruna 

sedikit tomboy.  

 Beralih ke Simon, seperti yang di jelaskan di awal 

badanya agak gempal, bukan berarti dia suka makan. 

Sebenarya, dia agak sedikit susah makan. Tapi dia suka 

makanan junk food. Munghkin itu yang membuat badanya 

gempal. Simon berasal dari Aceh. 3 tahun lalu ayahnya 

pindah ke Jakarta karena urusan pekerjaan. 

“Wahhh ini sebuah kejutan karena seorang Simon bisa 

berangkat sepagi ini” Ana sedikit menggoda 

Simon.”Haahhh kau tau Ana itu tanggung jawab yang di 

berikan ibu Simon kepadaku. Dan tugas itu sangat berat. 

Aku harus teriak di pagi buta hanya karna ingin 

membangunkan orang ini” Maruna menghela nafas lagi di 

sela ucapanya.”jadi kau ingin sesuatu sebagai imbalan?” ucap 

Simon langsung ke intinya. Tahu bahwa Maruna 

mengharapkan sesuatu darinya.”Tentu saja” jawab Maruna 

singkat.”Aku ada satu barang yang mungkin cocok 
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 untukmu, barangnya adalah…” ucapan Simon tak terdengar 

lagi, sebab ia membisikan sesuatu yang entah apa itu tetapi 

sepertinya Maruna nampak senang. Lain halnya dengan Felix 

ia merasa jengkel karna tak tahu apa isi bisikan Simon 

.”Hei bagi tahu aku juga dong!!” Felix mengendus 

kesal 

“Memangnya kenapa Simon harus memberitahumu?” 

“Apa aku butuh alasan untuk itu?” 

“Ya”  

 Hanya satu kata, dua huruf, mampu membuat Felix 

naik pitam. Dan alhasil terjadi lah adu mulut antara Felix dan 

Maruna, Ana yang bosan melihat mereka bertengkar setiap 

harinya langsung menarik lengan Kaitlyn”Ayo Kaitlyn, 

kupingku mulai panas mendengar mereka” sedangkan 

Simon yang berdiri di tengah Felix dan Maruna memasang 

tampang ‘selamatkan aku dari situasi ini'  

*** 
“Aku dapat, aku dapat, aku dapat” sorak Maruna 

gembira. Rambutnya yang setinggi bahu berloncat loncatan 

mengikuti irama tubuhnya.”Hahh dasar ku kira apa ternyata 

hanya topi” Felix meremehkan.”Yahh itu lebih baik dari 

pada kau tidak dapat apa apa dari Simon” lidahnya menjulur, 

meledek Felix. Dan tentu saja Felix terbawa emosi. Sebelum 

melontarkan kata kata yang memuakan lagi. Ana langsung 

membekap mulut Felix”Diam atau kau akan mati!!” Felix 

menelan salivanya. Akhirnya ia menurut ya tapi tentu saja ia 

masih menggerutu.”Woah topinya bagus, sangat cocok 

denganmu” mata Kaitlyn bersinar-sinar takjub dengan topi 

baru Maruna. Ana akui topi itu memang cocok dengan 

Maruna, topi bucket dengan lapisan kain hitam serta tali di 

bagian bawahnya dan logo bunga Daisy membuat Maruna 
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makin cocok dengan topi itu.”Ya tentu saja barang ini sudah 

ku incar sebelumnya, dan pas sekali Simon membelikanku”. 

 Simon hanya terdiam lemas.”Yaahh tapi sangat tak 

cocok dengan dompetku”. Simon nampak lesu”hei jangan 

sedih gitu dong” Maruna merangkul Simon.”Tapi bukankah 

kau agak keterlaluan, harga topi itu kan lumayan menguras 

kantong?” Ana tak bohong, jika dikira-kira harga topi itu 

sama saja dengan uang jajanya selama sebulan. Padahal 

hanya topi dengan hiasan bunga Daisy tetapi kenapa bisa 

semahal itu?”Haha… Ana benar kau keterlaluan sekali 

huuuu” mata Ana melotot tajam ke arah Felix.”Ehem lagi 

pula kenapa kau malah menuruti omongannya” Felix 

berdeham”sudahlah jangan buatku menyesal 

membelikanya” Simon mengendus lesu. 

*** 
 Ruangan kelas terasa sunyi. Ana sedang mengerjakan 

sesuatu yang sepertinya penting. Karena, ia terlihat begitu 

serius mengerjakanya. Tok tok suara pintu kelas di ketuk, 

seseorang di depan pintu kelas menggeser pintu kayu dengan 

ornamen putih di dominasi warna hitam di bagian atas dan 

bawahnya. Ternyata itu Kaitlyn.”Apa pekerjaanmu itu masih 

belum selesai juga?” Kaitlyn berkacak pinggang dengan 

mukanya yang bulat, di tambah kulitnya yang seputih salju. 

Membuatnya mirip seperti kue mochi, sungguh 

menggemaskan.”Hehe sudah kok baru aku ingin ke kantin” 

sepertinya Ana terlalu lama di dalam kelas sampai Kaitlyn 

harus ke sini.”Haahh ku kira kau sedang , kenapa lama 

sekali?” Ana hanya cengengesan”iya iya maaf. Yuk kita ke 

kantin”Ana bangkit dari duduknya. Tak sengaja ia melihat 

topi Maruna yang baru di belikan Simon berada di lantai. 

Tanpa pikir panjang Ana langsung mengembalikan topi 
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 Maruna di mejanya. Dan segera meninggalkan ruang kelas. 

Ingin menafkahi cacing-cacingnya yang dari tadi sibuk 

menjerit. 

*** 
 Kini semua sudah kembali ke kelasnya masing masing 

kecuali Ana. Katanya tiba-tiba ia mendadak terkena serangan 

panggilan alam mendadak. Maruna merasa ada sesuatu yang 

hilang dari mejanya.”Guys, ada yang lihat topi bucketku 

ga?”. Felix melihat Maruna sebentar”kecebur got 

kali”.”Serius Felix aku tak sedang bercanda” Maruna 

membongkar seluruh isi tasnya tetapi tetap saja topi itu tidak 

ketemu.”Apa kau sudah mencari di kolong mejamu?” Simon 

memberi usulan.”Tidak ada…” Maruna memperlihatkan isi 

kolong mejanya.”anu…” seluruh pandangan kini tertuju 

pada Kaitlyn.”Aku melihat Ana memasukan topi mu ke 

tasnya” sontak kelas langsung heboh mendengar kalimat 

yang di ucapkan Kaitlyn.  

 Samar-samar terdengar sebuah teriakan yang tak 

bersahabat dengan telinga. ’Ada apa? sepertinya Maruna 

marah besar’ Ana merasakan firasat yang tidak enak. Seperti, 

ia akan dapat masalah besar. Benar saja ketika Ana membuka 

pintu kelas Maruna langsung berjalan ke arahnya dengan 

muka yang jengkel.”Kamu kan!!” Maruna menarik kerah 

baju Ana. Ana kaget bukan main.”A-ada apa? Kamu kenapa 

Mar?” Tanya Ana kebingungan, muka Maruna tambah 

jengkel”halah ga usah pura pura gak tau na!” 

 Ana benar-benar tak tahu apa yang terjadi saat ini 

yang jelas pasti ada kesalapahaman antara dirinya dan 

Maruna. Ana melihat ke arah tiga temanya di belakang, 

memberi kode.”Hahh…” Felix mengendus.” Topi ,Maruna 

yang baru saja di belikan Simon menghilang, Kaitlyn bilang 
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dia melihat kau mengambil topinya dan memasukanya ke 

tasmu” jelas Felix. Kaitlyn hanya menunduk. Tunggu apakah 

Ana salah lihat, sekilas muka Kaitlyn nampak tersenyum 

puas.”Kau…. Kalau kau ingin meminjam topiku tinggal 

bilang saja pasti akan ku berikan, tetapi mengapa kau harus 

mencuri topiku??! Aku paling benci pencuri seperti kau!!”  

“Aku tak mencuri topimu kalau kau tidak percaya 

akan ku buktikan” Ana menumpahkan tasnya terlihat 

sebuah topi Maruna bersembuni diantara buku bukunya. 

Hahh bagaimana bisa?!”Kau sudah tak bisa mengelak nona 

pencuri”. Ana masih tak percaya apa yang terjadi 

sekarang.”Apa? Tunggu pasti ada yang…”. 

“Yang apa?! Sudahlah kau mengaku saja sudah ada 

buktinya kan tadi!”Ana tak bisa membuka suaranya lagi 

karna sudah tersudut.”Ana, aku kecewa dengan mu, sudah 

lama kita berteman. Aku kira kau baik ternyata, aku salah 

menilaimu” 

 Maruna segera meninggalkan Ana, ia menabrak bahu 

Ana dengan kasar. Di susul teman teman yang lain Felix jalan 

lebih dulu”aku benar benar sangat kecewa padamu” setelah 

mengucapkan hal itu dia pergi menyusul Maruna.”Simon 

kau percaya aku kan?” Simon hanya mengalihkan 

pandanganya dan melakukan hal yang sama dengan Felix. 

Sebuah tawa kecil muncul dari mimik wajah Kaitlyn. Dan 

Kaitlyn segera berlalu Berarti tadi Ana tak salah lihat, Kaitlyn 

benar benar tersenyum tadi. 

*** 
 Angin malam bergemilir, terdengar suara jangkrik 

sedang menyanyikan lagunya tanpa ada rasa lelah, 

nampaknya itu menjadi kesenangan sendiri bagi para 

jangkrik di malam hari. Ping bunyi nontifikasi yang keluar 
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 dari benda persegi panjang. Suaranya seperti ia ingin beradu 

nyanyian dengan jangkrik. Ana mendapati banyak pesan di 

handphonenya,  

You  

Felix, aku tak pernah mencuri barang 

 milik Murana. Percayalah. 

kutu kupret- Felix 

semuanya sudah terbukti Ana kau sudah 

 tak bisa mengelak. 

ayolah Felix kau tahu aku kan? 

Kita berteman sejak kecil, dan kau 

tau aku tak akan melakukan itu. 

Apa yang menjadi bukti kalau kau tidak  

melakukan itu? 

You 

.......... 

Tidak ada kan? Sudah ya aku sibuk. 

Felix tunggu, tunggu…. 

Kutu kupret- Felix blocked you 

 Ana melempar handphonenya ke kasur, merasa kesal, 

marah, sedih bercampur aduk menjadi satu. Bahkan 

sahabatnya masa kecil tak bisa membelanya lagi sekarang. 

Sudah sejak kemarin mereka mengacuhkan Ana. Bahkan 

tadi pagi saja, saat Ana terjatuh, mereka malah menatap Ana 

dengan tatapan jijik .”Aku harus bagaimana sekarang” Ana 

mendesah frustasi. Hanya satu hal yang mengganjal di 

pikiran Ana, apakah Kaitlyn yang merencanakan semua ini? 

Apakah benar bahwa ia dalangnya? Kalau memang benar 

Kaitlyn dalang dari kekacauan ini, untuk apa dia melakukan 

itu? Pikiran Ana makin kalut. Dan akhirnya setetes air bening 

keluar begitu saja tanpa permisi. Ana menangis sejadi-
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jadinya. Mengungkapkan emosinya melalui tangisan 

sendunya. Mengapa? Mengapa ini terjadi pada dirinya. 

Padahal ia kira persahabatanya akan tetap erat sampai 

mereka tua, sampai rambut mereka memutih, sampai mereka 

menimang anak dan cucu. Nampaknya impian itu sulit 

terwujud. Matanya mulai tak bisa menahan rasa kantuknya, 

hingga akhirnya mata itu tertutup, dengan masih di genangi 

beningnya air mata. 

*** 
 Tengah malam terdengar suara langkah kaki. Ana tak 

tahu berapa banyak orang yang berada di depan pintu. Yang 

jelas langkah kaki itu bukan hanya seorang. Ana terbangun 

ketakutan. Bagaimana kalau itu pencuri?? Kalau benar aku 

harus apa?. Pikir Ana. Apakah dirinya harus menelpon 

polisi?? Ia segera mengambil handphone miliknya yang 

terlempar jauh di kasur. Mencoba menyalahkanya. Tetapi 

kenapa tidak bisa menyala?”ahhh apa karena aku 

melemparnya terlalu keras tadi” Ana mengacak ngacak 

rambutnya frustasi. 

 Belum cukup masalah dengan para sabahatnya kini 

malah ada pencuri di rumahnya. Langkah orang-orang itu 

makin dekat, Ana makin panik. Buru-buru ia mengambil 

benda yang bisa di pukul dan langsung berdiri di sebelah 

pintu. Langkah itu makin dekat, mendekat dan terus 

mendekat. Jantung Ana berdetak kencang tak karuan. Kini 

langkahnya seseorang itu berhenti di depan pintu Ana. 

Jantungnya makin berdetak kencang saat tiba-tiba daun 

pintu itu bergerak kebawah. Ana sudah menyiapkan posisi 

ancang acang memukul. Dan saat pintu itu 

terbuka.”SURPRIS……” 
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  Plaangggg Ana memukul orang yang membuka 

pintunya. Tunggu itu”FELIX….” Felix nampak tergeletak 

di lantai apartemenya.”Hwahwah hwai Ana” suara Felix 

terdengar tak jelas mungkin karna keplanya terlalu 

pusing.”Hahahahaha…. Untung aku tak jadi yang membuka 

kan pintu”.”Hahaha kak Felix lucu sekali” ehh Ana kenal 

suara ini”k-kak Erland, Zeline!!!” Ana berlari memeluk erat 

erat saudaranya. Melepas rindu yang sangat berat.” Hai Esti 

kangen ya..” Erland mencoba menggoda sang adik.”Aku 

kangen banget sama kalian tahu!!” Ana menangis lagi 

“Jadi Esti ku sayang hanya rindu pada mereka? Dan 

tak rindu pada ibu? hahh.. ibu jadi sedih” Ana melihat ke 

belakang merasa terkejut.” IBUUU!! AYAAHHH!!” 

pelukan kedua kini mendarat di ibu dan ayahnya. Kini 

pelukanya lebih erat. Ana senang bukan main”aku rindu 

ibu!!” ucap Ana di sela isak tangisnya.” Iya sayang ibu dan 

ayah juga rindu Esti” ibunya mengusap usap rambut hitam 

anaknya itu.”Waahh padahal ini hari ulang tahunya kenapa 

dia malah menangis? Hahh aku jadi ikut sedih” Simon 

menggoda Ana”huuss diam kau Simon, kau merusak 

dramanya” Maruna menambahkan.” Hihihi selamat ulang 

tahun Ana” senyum Kaitlyn mengembang lebar. 

 Tunggu apa yang mereka bicarakan? Ulang tahun? 

Aku? Ana melihat jam dinding digital miliknya 12.15 

10/25/2020. Sekarang Ana mengerti, ini hari kelahiranya.” 

J-jadi semua ini….?” Ana menjeda kalimatnya. 

 Maruna tersenyum”yap betul kami sudah 

merencanakan semuanya, bagaimana kami sudah bisa 

bermain film di Hollywood belum?” mereka bertiga 

tersenyum menampakan gigi mereka.”K-kalian aku kira…..” 

Ana mulai menangis lagi.”Haiss kenapa menangis terus sih, 
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aku jadi tak bisa memakan kuenya nih” Ucap Simon 

membuat semua yang berada di kamar Ana tertawa 

geli.”Huuhhh kalian jahat sekali, padahal aku tergeletak 

lemas di sana kalian malah bersenang-senang srndiri. Bantu 

aku kek…” Felix menggerutu, tapi Ana dan yang lainya 

malah asik sendiri.”HISSS KALIAN JAHAAATT”  

 Pesta ulang tahun sederhana di tengah malam 

menurut Ana ini sangat menyenangkan semua orang 

tersayang Ana berkumpul di sini. Ana jadi tak sabar 

menunggu ulang tahun berikutnya, entah apa yang akan 

mereka rencanakan tahun depan. 
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engumuman, pengumuman!!” seru cowok 

berbaju merah hitam kotak-kotak itu dengan 

hebohnya. Ia berlari menghampiri sekelompok 

remaja yang sedang bersantai di kantin. 

“Ada pengumuman baru, guys! Hot news!!” serunya lagi. 

“Jadi, besok kan sudah libur. Nah sekolah kita tercinta 

ini akan mengadakan karyawisata!” kata Dika.  

“Karyawisata?? Kemana?” tanya Shera. 

“Kita bakal karyawisata di pegunungan daerah Malang 

sana.” Jawab Bima selaku osis. 

“Ayo, ayo! Gue bosen liburan di rumah terus. Terlalu 

mainstream.” Ikut Chera. Sejurus kemudian, Chera membuka 

roomchat angkatan yang memberi pengumuman karyawisata 

tersebut. 

“Kemah SMA Derlangga ke wisata alam Camping home, 

Malang. Siswa-siswi dibagi menjadi 9 kelompok, setiap 

“P 
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kelompok berisi 6 murid. Bus akan berangkat pukul 9 pagi, 

diharap kepada semua siswa untuk datang tepat waktu.” 

ucap Chera membacakan pengumuman. 

“Wow. Kelompoknya gimana tuh?” tanya Shera. 

“Udah ditempel di mading. Kita berenam 

sekelompok.” Jawab Bima. 

“Yey!!” seru Chera senang. 

“Berarti harus siap-siap malam ini, dong?!” protes Dila 

yang diangguki oleh seluruh remaja yang berada di situ. 

“Boleh bawa kamera nggak, Bim?” tanya Verrel. FYI, 

Verrel ini anak fotografi di sekolah. Skill-nya yang mumpuni, 

serta wajahnya yang tampan membuat Verrel dikagumi 

banyak cewek di sekolah. Sedari kecil, ia sudah dikenalkan 

kamera dan sistem fotografi oleh abangnya yang merupakan 

fotografer profesional.  

“Boleh, kok. Asal lo gak kerepotan aja.” Jawab Bima.  

Liburan kali ini mungkin akan menjadi liburan yang 

sangat mengesankan bagi siswa-siswi SMA Derlangga. 

Pasalnya, ini kali pertama sekolah tersebut mengadakan 

karyawisata ke daerah pegunungan. Tentu saja hal ini 

disambut baik oleh siswa-siswi SMA Derlangga. Tak lama 

kemudian bel berbunyi, membuat para remaja yang sedang 

nongkrong di kantin itu beranjak kembali kedalam kelas. 

*** 
 Aku telah selesai menyiapkan semua keperluanku 

untuk karyawisata. Semua perlengkapan sudah tertata rapi di 

dalam tas.  

“Sudah semua, Sher?” tanya wanita paruh baya 

dengan daster ungu itu. 

“Insya Allah sudah, Ma. Sudah di cek berkali-kali 

kok.” Jawabku, kemudian menyalami tangan keriput mama. 
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 “Hati-hati, ya. Jangan aneh-aneh.” Nasihat Mama. 

Aku mengangguk mantap. Lalu dengan menenteng tas besar 

di bahu, aku pergi ke sekolah dengan taksi. 

20 menit kemudian, aku sampai di depan 

sekolah. Sepuluh mobil van siap mengantar siswa-

siswi SMA Derlangga ke gunung Semeru.  

“Sher!” seseorang menepuk pundakku. Ia adalah 

Chera, dengan jaket biru-putihnya ia tersenyum manis 

padaku.  

“Kemana aja lo?? Anak-anak udah pada di mobil, 

ayo!” ajak Chera. Aku mengikuti Chera ke mobil van 

bernomor 4. Setelah memasukkan bawaanku ke bagasi, aku 

masuk kedalam. 

“Halo!!” seruku pada remaja yang berada di dalam 

mobil.  

“Halo, Shera! Lama amat sih lo, kita udah nungguin 

daritadi.” Jawab Dila 

“iya, tadi jalanannya agak ramai.” kataku. Gue melihat 

isi mobil, semua kursi sudah penuh kecuali di baris pertama 

. 

“Sini, Sher. Duduk bareng gue.” Ajak Verrel, ia 

menepuk-nepuk kursi kosong disebelahnya. Aku tersenyum, 

lalu duduk di sebelah Verrel. Beberapa menit kemudian, 

mobil pun mulai berjalan. Lalu mobil pun lengang, hingga.. 

 “Hai guys, jadi di pagi hari yang cerah ini gue dan 

teman-teman gue akan pergi ke Camping home. Apa itu 

Camping home? Nah terkait penjelasannya, akan gue alihkan 

kepada osis kita, Bima Mahardika.” Dika, cowok itu 

kemudian menyorot Bima yang sedang memainkan 

ponselnya di kursi belakang. Sadar sedang disorot, Bima 

berdehem singkat lalu mengangguk. 



391 
 

Karya Terbaik  Lomba Cerpen Nasional Tingkat  SMP/MTs FESTA 2021 

“Ya. Camping home adalah tempat yang menyediakan 

lahan terbuka alam untuk kita melakukan kemah. Disana 

juga disediakan berbagai macam permainan yang melatih 

ketangguhan dan ketangkasan pengunjung. Camping home ini 

tempatnya di pegunungan, jadi sangat cocok untuk 

berkemah. Wisata ini diperuntukkan untuk semua kalangan, 

mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kira-kira, seperti 

itulah gambaran Camping home yang akan kita kunjungi.” Jelas 

Bima panjang lebar. 

“Wah lengkap sekali ya jawabannya bapak Bima. Oke, 

kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Barang-barang apa aja 

nih yang diperlukan untuk karyawisata sekolah kali ini? Hm.., 

Chera? Bisa dijawab pertanyaannya.” Dika melempar 

pertanyaan pada Chera, yang duduk tepat di sebelah Bima.  

“Gue? Sebenernya simpel aja sih. Gue bawa makanan 

ringan, bantal mobil buat di perjalanan, kamera, sama hot 

pack biar tangan gue nggak mati rasa kedinginan disana.” 

Jawab Chera. 

“Lengkap juga. Lo suka foto-foto, ya?” tanya Dika 

yang diangguki Chera dengan semangat. Sedetik kemudian, 

handy cam diambil alih oleh Dila. 

“Hai! Kenalin nama gue Dila. Gue sukaa banget sama 

mochi. Lo semua harus cobain mochi eskrim dari Glicofly! 

Oke? Oh ya, cobain juga-“ 

“Yo! Ketemu lagi sama Verrel. Cowok terganteng, 

kece dan bertalenta. So in this video, i want you guys to look how 

beautiful view in this street! Look this!” Verrel menyorot jalanan 

yang sedang kami lewati. 

*** 
 Tak terasa, kami sudah dekat dengan tempat tujuan.

  Jalanan mulai menanjak , pohon-pohon rindang 
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 berjejer rapi di kanan dan kiri jalan. Jalanan sepi, hanya ada 

sedikit motor yang lewat. Setengah jam kemudian, mobil-

mobil van di depan kami memasuki sebuah tempat dengan 

halaman parkir yang luas. Sepertinya memang sedang sepi 

atau belum ada pengunjung yang datang, jadi hanya ada 

mobil van dari SMA Derlangga. Kami pun turun dengan 

membawa tas dan barang bawwan maisng-masing. Aku 

melakuka peregangan kecil untuk melemaskan otot-ototku 

yang pegal karena lama duduk di dalam mobil.  

“Yey, sampai juga akhirnya. Bagus banget, ya?” kata 

Chera. Ia langsung mengeluarkan kameranya dan mulai 

menfoto pemandangan di sekitar. Kemudian, semua murid 

SMA Derlangga berkumpul untuk diberikan arahan oleh 

guru pembina dan osis. Kami pergi ke sebuah lapangan 

hijau, dan melingkar disana.  

“Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya!!” 

sapa Gintang, ketua osis SMA Derlangga. Semua siswa-siswi 

SMA Derlangga menyambutnya dengan meriah. 

“Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di tempat 

perkemahan. Langsung aja ya. Setelah ini, silahkan taruh 

barang-barang kalian di sebelah kanan gue nih. Terus, kita 

bakal mainin game. Jadi disini ada 3 pos, dan disetiap pos 

akan ada arahan dari para osis buat main games-nya akan 

bagaimana. Di pos 1, ada Andi dan Chika. Pos 2, Riani dan 

Salwa. Pos 3, Reza dan Langit. Paham semuanya? Nanti di 

masing-masing pos ada 3-4 kelompok ya. Sip, games mulai!” 

Jelas Gintang. Lalu siswa-siswi SMA Derlangga pergi ke pos-

nya masing-masing. Kami memulai permainan dari pos1. 

Disana juga ada kelompok 5 dan 9, kelompoknya Vira dan 

Dian. 
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“Hai semuanya! Masih pada semangat, kan??” tanya 

Andi.  

“Masiih!!” jawab kami semua. 

“Masih doong.. belum ngapa-ngapain.” Jawab Verrel.  

“Hahaha, bener juga. Siapa aja nih yang ada disini? 

Kelompok berapa aja?” tanya Chika. 

“Kelompok 3.”  

“Kelompok 9!”  

“Kelompok 5.”  

“Oke kelompok 3,5, dan 9. Disini gue dan Langit akan 

jelasin permainannya ke kalian nih. Dengerin baik-baik, ya. 

Di pos 1, kalian akan main game yang namanya tuh ball on the 

pipe. Ya seperti namanya, jadi disini gue punya 3 bola 

pingpong. Dan ini, adalah pipa untuk membawa bola 

pingpongnya.” Andi menunjukkan sebuah pipa yang 

dipotong pendek, kemudian di setiap sisinya terlilit 6 tali 

untuk menjadi pegangan nantinya.  

“Batasnya sampai ember disana ya. Jadi kalau kalian 

udah sampai di ujung, masukin bola pingpongnya kedalam 

ember. Awas, jangan sampai bola kalian jatuh dan keluar 

ember. Kalau jatuh, kalian wajib ulang dari awal. Dan kalau 

keluar, bola kalian gugur. Waktu kalian 1 menit.” Chika 

menambahi. Kami semua mengangguk, lalu mulai membuat 

formasi. Aku, Dika, dan Chera disebelah kanan, sementara 

Dila, Verrel, dan Bima disebelah kiri. Kelompok sebelah 

juga begitu. Kami menarik tali-tali tersebut dengan erat, lalu 

Chika manaruh bola pingpong diatas pipa. 

“Siap? Mulai!”  

Pelan namun pasti, kami berjalan ke arah timur. 

Sambil terus melihat posisi bola, kami melewati jalanan yang 

agak menanjak.  
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 “Eh awas!!” seru Dila tiba-tiba. Pipa agak miring 

sedikit ke kiri, membuat aku, Dika, dan Chera menarik lebih 

keras tali tersebut. Bola pingpong kelompok sebelah jatuh 

menggelinding di belakang Dika, membuat kami sedikit 

teralihkan. 

“Eits! Bima, Bima!! Awas!!” seruku. Bima yang 

pegangannya agak longgar menarik kembali talinya.  

JDAK! Bola pingpong sudah masuk 1 ke dalam 

ember, seketika kami berenam lari ke tempat semula untuk 

membawa bola kedua. Kami melakukan hal yang sama 

seperti sebelumnya, sampai bole ke 3 terselesaikan. 

“Priit!! Waktu selesai!!” tepat peluit dibunyikan, bola 

ke 3 kami telah masuk ke dalam ember. 

“Pemenangnya adalah kelompok 3!! Selamat kepada 

kelompok 3.Kerja sama kalian bagus banget!” seru Andi.  

“Yeey!!” kami berenam berteriak senang.  

“Selamat ya, kelompok lo menang.” Ucap Dino 

menjabat tangan Verrel. 

“Selamat, bro.” Fino juga ikut menjabat tangan Verrel. 

“Makasih.” Jawab Verrel.  

*** 
Kemudian, kami melanjutkan permainan di pos 2. 

Riani dan Salwa yang bertugas menjaga pos 2 terlihat sedang 

menyiapkan alat-alat yang diperlukan. 

“Selamat datang di pos dua!! Hai guys, sudah siap untuk 

bermain?” sapa Vana dengan semangat. Kami semua 

mengangguk. 

“Di pos 2 ini, kalian akan bermain estafet kelereng. 

Seperti yang kalian tau, estafet kelereng adalah permainan 

memindahkan kelereng menggunakan sendok yang 

dilakukan oleh beberapa orang. Jadi kalian akan berbaris 
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satu-persatu ke belakang, dan kita akan memberi kalian 

sendok. Peraturannya hanya satu, tidak boleh memegang 

sendok.Disini ada 5 buah kelereng, dan waktu kalian 30 

detik. Pasang strategi kalian, hati-hati jangan sampai jatuh ya. 

Sekarang, silahkan berbaris satu-persatu ke belakang.” Ujar 

Radit. Kemudian kami semua berbaris. Kami bertanding 

melawan kelompok 6 dan 7.  

“satu,dua,tiga,Priit!!” Permainan dimulai. Dila yang 

posisinya paling depan mengambil kelereng dan 

menaruhnya di sendok yang sudah ia gigit menggunakan 

mulut. Lalu ia mengopernya ke Verrel. Verrel mengoper 

kelereng ke Chera, dan Chera mengoper kelereng kepadaku. 

Lalu yang terakhir, Bima yang memasukkan kelereng 

tesrsebut kedalam toples. Permainan berlanjut sengit. Tiba-

tiba angin bertiup dengan kencangnya, membuat sendok 

kami sedikit oleng terkena angin.  

“Hati-hati ya, anginnya lumayan kencang! Ingat, tidak 

boleh memegang sendok!” seru Radit. Chera mengoper 

kelereng padaku, dan aku menangkapnya. Eh, kelerengnya 

mau jatuh! 

“Shera, hati-hati! Jangan sampai jatuh!!” seru Bima di 

belakang. Aku berusaha menyeimbangkan diri, lalu 

mengopernya di senok Bima. Fiuuh... untung saja, batinku. 

Tak terasa, 30 detik berlalu. Permainan ini telah 

selesai. Riani dan Salwa menghampiri toples kedua 

kelompok, lalu menghitungnya.  

“Pemenangnya adalah..”  

“Siapa hayo? Penasaran yaa?” ucap Salwa yang 

membuat kami gemas.  

“Kelompok 7!! Selamat ya!!”seru Riani.  

*** 
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 Pos 3, pos terakhir yang harus kami lewati. Reza dan 

Langit menjelaskan teknis permainannya.  

“Game ini disebut walk this street with me. Yang perlu 

kalian lakukan adalah berjalan bolak-balik bersama seorang 

teman, tetapi kaki kalian akan kami ikat jadi satu.” Kata 

Reza. 

“Hah? Kaki kita diikat jadi satu?? Nggak bisa 

jalan dong?” tanya Anastasha.”sebentar, dengarkan 

dulu penjelasan kami. Jadi misalnya ya gue sama 

Langit nih. Nah kita berdiri berdampingan, lalu kaki 

kanan Langit dan kaki kiri gue bakal diiket. Bukan 

semuanya, hanya salah satu kaki dari masing-masing 

peserta. Jadi kalian tidak perlu bingung bagaiamana 

cara berjalannya jika diikat. Bisa kok. Makanya 

permainan ini disebut walk this street with me. Kalian 

harus berjalan melewati tantangan berliku yang 

sudah kami buat.” Jelas Langit panjang lebar. Kami 

semua mengangguk tanda paham. 

“Baik, tidak usah menunggu lagi. Silahkan 

memilih siapa 2 orang yang akan mewakilkan 

kelompok kalian dan lomba akan dimulai.” jawab 

Lintang.  

Pilihan jatuh kepada Dika dan Dila. Mereka berdua 

maju mendekati Reza, lalu kaki mereka diikat. Kini, 6 orang 

perwakilan dari setiap kelompok akan berjalan dari garis start 

menuju finish. PRIIT!! Peluit dibunyikan. Masing-masingv 

perwakilan berpegangan dan berjalan beriringan melewati 

jalan berliku yang sudah ditentukan. 

“DIKA, DILA!! DIKA, DILA!! DIKA, DILA!! 

SEMANGAT!!” seruku dan teman-tema yang lain 

menyemangati Dika serta Dila. Di beberapa saat, mereka 
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tampak seperti ingin jatuh saat kaki mereka tidak berjalan 

beriringan. Namun, hal itu tidak membuat mereka putus 

semangat untuk mencapai garis finish. Akhirnya, Dika dan 

Dila berhasil sampai di garis finish. 

“Pemenang game walk this street with me adalah..” 

“Kelompok 3!! Selamat!!” seru Reza.  

*** 
“Perhatian, perhatian!!” seru Jingga, wakil ketua osis. 

“Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, 

istirahat dulu ya! Setelah ini silahkan mengambil makan siang 

di sana, di tempat Rian. Jangan lupa antre!” pengumuman 

barusan membuat kami semua bubar seketika, lalu 

menghambur pergi ke Rian dan beberapa osis lain yang 

sedang menyiapkan makan siang.  

“Sembari kalian mengambil makan siang, gue 

umumkan pemenang-pemenangnya ya!” kata Gintang. 

“Dari pos 1, game ball on the pipe. Juara 3 diraih oleh 

kelompok 5, juara 2 diraih oleh kelompok 9, dan juara 1 

diraih oleh kelompok 3!! Selamat guys!!” seru Gintang. 

“Pos 2, estafet kelereng. Juara 3 diraih oleh kelompok 

6, juara 2 diraih oleh kelompok 3, dan juara 1 diraih oleh 

kelompok 7.” 

“Pos terakhir, pos 3. Juara 3 diraih oleh kelompok 2, 

juara 2 diraih oleh kelompok 8 da 1 karena nilainya sama, 

dan juara 1 diraih oleh kelompok 3. Setelah ini, para 

pemenang silahkan maju untuk mengambil hadiah, ya. Sekali 

lagi selamat kepada para pemenang.” Ucap Jingga.  

Setelah menggenggam nasi ditangan, aku duduk 

bersama yang lain di sekitar pos 2 tadi berada. Kami melepas 

lelah dengan bercerita dan bercanda bersama teman.  
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 “Capek banget hari ini. Padahal, Cuma main 3 

permainan lho.” Ucap Dila sambil menyantap makan 

siangnya.  

“iya. Gue juga.” Sahut Chera.  

“Halo semuanya! Gimana?? Games-nya seru nggak?” 

Gintang duduk berbaur dengan kami.  

“seru aja sih, tapi capek gue.” Jawabku.  

“Haha, capek ya? Nggak apa, yang penting senang. 

Kalian bisa foto-foto juga disini. Daerahnya asri banget.” 

Ucap Gintang.  

“Chera sih sudah daritadi foto-foto pemandangan ya 

Cher,” kataku pada Chera. Kami semua tertawa senang. 

Selesailah karyawisata SMA Derlangga hari ini. Semua murid 

kembali ke rumah mereka masing-masing dengan hati 

bahagia. 
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