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Kumpulan	 cerpen	 ini	 adalah	 proyek	 hati	 sederhana	 yang	
dibuat	dalam	bentuk	pdf	dan	tidak	diperjualbelikan.		
	
Dimohon	 tidak	 memperbanyak	 untuk	 keuntungan	 pribadi.	
Silakan	 dibagikan	 kepada	 teman-temannya	 tanpa	 dipungut	
biaya.	
	
	
	
	
	
	
	

Siapkan kopi atau teh di sampingmu,  
mari berkelana bersama berbagai kisah cinta 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bandung,	20.02.2017,	
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Cinta di Batas Portal 
	

Ophi	Nurwicaksono	
	
D	2002	XXX,	 jari	 jari	Bagas	 lincah	memasukkan	nomor	mobil	
yang	memasuki	 gerbang	 ke	 dalam	 komputer.	 Kemudian	 dia	
mengambil	 kartu	 identitas	 dari	 pengemudi,	 mendekatkan	
kartu	tersebut	ke	mesin	scanner	sampai	berbunyi	“ting”	dan	
portal	otomatis	terbuka.	Bagas	menyerahkan	kembali	sambil	
mengucapkan		
	
“Terima	kasih,	Selamat	pagi”	
	
Sesekali	 tangannya	 membetulkan	 letak	 kacamata	 tebalnya	
dan	menyeka	keringat	yang	menetes	di	dahi,	atau	merapikan	
rambutnya	yang	dipotong	pendek.	
	
Sudah	 setahun	 ini	 Bagas	 bekerja	 sebagai	 penjaga	 portal	
gerbang	 Institut	 Terapan	 Bandung	 setelah	 di	 PHK	 dari	
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perusahaan	obat	di	daerah	Bandung	Timur.	Sudah	10	 tahun	
Bagas	 bekerja	 sebagai	 penjaga	 di	 bagian	 gudang	 semenjak	
drop	 out	 di	 tahun	 pertama	 kuliah	 karena	 ketiadaan	 biaya.	
Ruangan	kotak	yang	 terbuat	dari	 triplek,	dikelilingi	kaca	dan	
dicat	biru,	hanya	cukup	untuk	1	kursi	dan	1	komputer	adalah	
meja	kerjanya	saat	ini.	Tidak	ada	pendingin	ruangan	tentunya.	
Hanya	 jendela	 kecil	 terbuka	 berukuran	 40x50cm	 yang	
menunjukkan	 wajahnya	 dari	 samping,	 digunakannya	 untuk	
mengambil	kartu	identitas	dari	setiap	mobil	yang	masuk.	
	
Awalnya	 Bagas	 merasa	 bosan,	 tetapi	 dia	 butuh	 makan	 dan	
membayar	 kos.	 Kembali	 ke	 kampungnya	 sama	 saja	 dengan	
menebar	aib.	Orangtua	di	kampung	pun	tidak	tahu	kalau	Bagas	
sudah	dipecat	dan	menjadi	petugas	portal.	
	
Lama-lama	 Bagas	 mulai	 menyukai	 pekerjaannya,	 terutama	
kalau	mendapat	shift	pagi.	Setiap	hari	bertemu	dengan	wajah-
wajah	 yang	muncul	dari	 jendela	 terbuka	untuk	memberikan	
kartu	identitasnya.	Kebanyakan	adalah	dosen.		
	
Bagas	beberapa	kali	melirik	nama	di	kartu	identitas.	Profesor	
dari	Fakultas	Teknik	Mesin,	Teknik	Pertambangan,	Doktor	dari	
Fisika,	Kimia	dan	gelar	hebat	lainnya.	Tapi	tentu	saja	tak	semua	
tersenyum	manis,	beberapa	ada	yang	tidak	sabar	untuk	cepat	
menunjukkan	 kartu	 identitasnya,	 mungkin	 karena	 dikejar	
kuliah	pagi.	Apalagi	kalau	portal	tiba-tiba	macet.	Bagas	harus	
terbirit-birit	memanggil	petugas	mekanik.	
	
Tak	 sekali	 dua	 kali	 Bagas	 harus	 mengusir	 mahasiswa	 yang	
mencoba	masuk	 ke	 area	 dalam	 kampus.	 Peraturan	 kampus	
tidak	memperbolehkan	mahasiswa	untuk	parkir	di	dalam	area	
kampus.	
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Sudah	 sebulan	 ini	 hati	 Bagas	 berbunga,	 setiap	 pagi	 muncul	
wanita	muda	berwajah	manis	di	balik	mobil	 sedan	VW	yang	
berwarna	 kuning	 dan	memberikan	 ID	 nya.	 Dr.	 rer.nat.	 Atita	
Arivanti,	 Farmasi,	 demikian	 nama	 dan	 fakultas	 tempat	 dia	
bekerja.	Ketika	Bagas	mencoba	mengetik	namanya	di	warnet,	
tertulis	bahwa	rer.nat	adalah	gelar	S3	dari	Jerman	yang	artinya	
rerum	naturalium	atau	Natural	Science.	Atita	Arivanti	lulusan	
S3	dari	Berlin.	Tertulis	di	situ,	Tita,	demikian	dia	bisa	dipanggil,	
baru	saja	menyelesaikan	program	S3nya	di	usia	29	tahun	dan	
kembali	ke	kampus	untuk	mengajar.	
	
“Selamat	pagi,	Mas	Bagas	ya?	Terima	kasih”	
	
Kalimat	 pertama	 dari	 Tita	 ketika	 pertama	 kali	 bertemu	
membuat	 Bagas	 tersentuh.	 Belum	 pernah	 ada	 yang	
mengucapkan	namanya	padahal	nama	“BAGAS”	terpampang	
jelas	 di	 bawah	 jendela	 tempat	 Bagas	 mengambil	 kartu	
identitas.	
	
Pertemuan	 berikutnya,	 Tita	 kembali	 menyapa	 Bagas	 dan	
senyum	manisnya	membuat	Bagas	tersenyum	lebar	sepanjang	
hari.	 Beberapa	 kali	 bertemu,	 Tita	 sering	 menyapa	 dengan	
membicarakan	hal	ringan	ketika	menunggu	kartu	identitasnya	
di	scan.	
	
“Mas	Bagas,	hujan	terus	ya	akhir-akhir	ini”	
“Saya	ada	kuliah	pagi	mas	Bagas”	
	
Atau	mengomentari	mahasiswa	yang	berjalan	kaki	melanggar	
aturan	masuk	ke	 jalur	mobil	sehingga	membuat	mobil	harus	
berjalan	pelan	kalau	tidak	mau	menyerempet	mahasiswa.	
	
“Aduh	mahasiswa	sekarang,	susah	diatur	ya	mas	Bagas”	



	
	
	

	 7	

Bagas	 tidak	 pernah	 menjawab	 sepatah	 katapun,	 hanya	
tersenyum,	 posisinya	 yang	 menyamping	 menyulitkannya	
untuk	 menjawab,	 karena	 tepat	 Tita	 menyelesaikan	
kalimatnya,	 bunyi	 “ting”	 sudah	 terdengar	 dan	 portal	 sudah	
terbuka.	
	
Bagas	merasa	sedih	ketika	dia	ditugaskan	ke	shift	siang	sampai	
pukul	6	sore,	karena	tidak	sekalipun	Bagas	melihat	Tita	pulang	
pada	jam	dia	bertugas.	Sepertinya	Tita	adalah	dosen	yang	rajin	
dan	 sering	 pulang	 larut.	 Seperti	 hari	 ini,	 Bagas	 termangu	 di	
kotak	 birunya.	 Ketika	 tiba-tiba	mobil	 kuning	memasuki	 jalur	
pintu	keluar.	
	
“Sore	Mas	Bagas,	wah	tumben	ketemu,	saya	habis	rapat	nih,	
ini	 ada	 kotak	 konsumsi	 buat	 Mas	 Bagas	 saja”	 Tita	
menyerahkan	dengan	cepat	kotak	kue	dan	kartu	identitasnya.		
	
Kali	ini	Bagas	bisa	menjawab,	
	
“Terima	kasih	Mbak	Tita”	
	
Sampai	di	kostnya,	Bagas	memandangi	Pisang	Molen,	Combro,	
Kue	 Lapis	 dan	 1	 gelas	 air	 mineral	 dengan	 berbinar-binar.	
Terbayang	wajah	Tita	ketika	menyerahkan	kotaknya.	Jika	tidak	
ingat	 kue	 akan	 basi,	 ingin	 rasanya	 Bagas	 menyimpannya	
selamanya.	
	
Bagas	 merapikan	 seragam	 petugas	 portalnya,	 kali	 ini	 dia	
menambah	waktu	 untuk	menyeterika	 sampai	 licin.	 Kemarin	
sore	 dia	 sempatkan	 berhenti	 di	 mini	 market	 sebelum	 gang	
masuk	kostnya.	Dibelinya	1	batang	coklat	berbentuk	segitiga	
untuk	 membalas	 kebaikan	 Tita.	 Dari	 warnet	 pula,	 Bagas	
membaca	kalau	negara	eropa	adalah	penghasil	coklat	terbaik.	
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Siapa	 tahu	 Tita	 akan	 menyukainya	 karena	 lama	 sekolah	 di	
Eropa.	
	
Berkali	 kali	 Bagas	melihat	 ke	 arah	 gerbang,	 tidak	 ada	mobil	
kuning	yang	muncul.	Sudah	 jam	9,	sepertinya	tidak	mungkin	
Tita	 masuk	 hari	 ini.	 Paling	 lambat	 jam	 7,	 mobil	 kuning	 Tita	
sudah	memasuki	jalur	mobil.	Bagas	memandangi	coklat	yang	
tampak	 lembek	 karena	 kepanasan.	 Lamunannnya	 terhenti	
ketika	 ada	 mobil	 memasuki	 jalur.	 Jendela	 terbuka,	 kartu	
diberikan.	
	
“Pah,	Sabtu	ini	undangan	Tita	ya,	jangan	lupa”,	
	
terdengar	 suara	 ibu	di	 sebelah	pengemudi.	Bagas	 tersentak,	
segera	 tubuhnya	 bergeser	 supaya	melihat	 dengan	 jelas.	 Ibu	
tersebut	 menyerahkan	 undangan	 ke	 suaminya.	 Terlihat	 di	
sampul	undangan	pernikahan	nama	Dr.	rer.nat	Atita	Arivanti	
dan	Dr.	Ing.	Rudi	Aditya.	
	
Bagas	 berjalan	 lesu	 ke	 kamar	 kostnya,	 sebelum	 duduk	 di	
kasurnya	 yang	 tipis,	 diraihnya	 buku	 bersampul	 biru	 yang	
kumal,	dibukanya	halaman	yang	sudah	ia	tandai,	foto	dirinya	
ketika	 masuk	 kuliah	 di	 tahun	 pertama,	 dengan	 rambut	
gondrong	 tak	 terurus	 sampai	 bahu,	 nama	 lengkapnya	 dan	
data-data	 pribadinya.	 Diusapnya	 tulisan	 tangan	 yang	
memudar,	
	
“Semangat	Arya	Bagastama,	We	will	make	it!”	
	
dengan	coretan	gambar	hati	dan	tanda	tangan.	Diejanya	nama	
si	 pemberi	 tanda	 tangan,	 Atita	 Arivanti,	 Angkatan	 1998	
Farmasi	Institut	Terapan	Bandung.	
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Serpihan hati di Petchaburi 

Ophi	Nurwicaksono	
	
Raveen	dan	Aleyna	
“Darling,	 Kita	 harus	 segera	 pergi,	 pemilik	 flat	 akan	 datang”	
Raveen	 berseru	 kepada	 istrinya	 Aleyna	 yang	 sedang	 sibuk	
memasang	 bulu	 mata	 palsu,	 melihat	 tampilan	 wajahnya	 di	
depan	cermin	 retak	 sebagian	yang	dipungutnya	dari	 tempat	
sampah.	
	
10	 USD,	 50	 USD,	 100	 USD,	 Raveen	 kembali	 merapikan	
beberapa	 lembar	 uang	 dolar	 palsu	 di	 dalam	 dompetnya.	
Seperti	 hari-hari	 sebelumnya,	 mereka	 akan	 menuju	 Stasiun	
Siam	 Central	 Bangkok.	 Turis-turis	 yang	 berdatangan	 ke	
Bangkok	 adalah	 targetnya.	Apa	mau	dikata,	menjadi	 penipu	
adalah	 jalan	 hidup	 mereka	 sekarang,	 yang	 harus	 ditempuh	
demi	 kelangsungan	 hidup.	 Raveen	 teringat	 akan	 sesumbar	
yang	 dia	 berikan	 kepada	 teman-temannya	 bahwa	 dia	 akan	
sukses	dan	menjadi	orang	kaya	di	Bangkok.	
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Sudah	satu	bulan	ini,	mereka	menunggak	uang	sewa	tahunan	
flat	 sempit	 di	 gedung	 yang	 kumuh	 di	 daerah	 Petchaburi.	
Keindahan	 kota	 Bangkok	 semakin	 hilang	 dari	 pandangan,	
ketika	uang	semakin	menipis.	Setahun	lalu	mereka	datang	ke	
sini	untuk	mendapatkan	hidup	yang	 lebih	baik	dibandingkan	
tinggal	di	tanah	kelahirannya.		
	
Hidup	Raveen	berubah	ketika	bertemu	teman	kecilnya	Tomni	
yang	 sedang	 pulang	 dari	merantau	 di	 Bangkok.	 Tomni	 yang	
bekerja	 sebagai	 supir	 taksi	 di	 Bangkok,	 mengajak	 Raveen	
untuk	pindah.	Aleyna	yang	baru	dinikahinya	pun	 ikut	karena	
tidak	 tahan	 dengan	 ejekan	 saudaranya	 yang	 terus	
menanyakan	kapan	mereka	punya	anak	di	pernikahan	mereka	
telah	 berjalan	 7	 tahun.	 Sayangnya,	 pekerjaan	 sebagai	 sopir	
taksi	yang	ditawarkan	temannya	pun	tak	kunjung	didapatnya	
karena	 kondisi	 politik	 Thailand	 yang	 tak	 menentu.	 Mereka	
berencana	 akan	 kembali	 saja,	 pulang	 ke	 negaranya,	 setelah	
uang	tiket	terkumpul.	
	
Bangkok	sebagai	salah	satu	kota	wisata	terkenal	di	medio	Mei-
Agustus	 mulai	 penuh	 akan	 turis-turis	 dari	 berbagai	
mancanegara.	 Baik	 yang	 backpacker	 dengan	 ransel	 di	
punggung	 ataupun	 turis	 kelas	 atas	 yang	 mengikuti	 tour	
mewah	dan	tinggal	di	hotel	yang	megah.	Turis	menengah	itu	
adalah	target	dari	Raveen	dan	Aleyna.		
	
Mereka	umumnya	pasangan	muda	berusia	30an,	dengan	gaji	
yang	tengah	menanjak,	pekerja	kantoran	yang	berlibur	ke	luar	
negeri	 adalah	 salah	 satu	 kegiatan	 baru	 untuk	 mengisi	 cuti.	
Mereka	adalah,	turis	yang	akan	tinggal	di	hotel	bintang	3	dan	
menggunakan	 transportasi	 umum	 untuk	 bepergian,	 tetapi	
membawa	 uang	 saku	 tunai	 yang	 banyak.	 Lebih	 tepatnya	
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mereka	menyenangi	turis	dari	Indonesia.	Turis	dari	Indonesia	
umumnya	membawa	uang	tunai	di	dompetnya	dalam	jumlah	
banyak,	 mereka	 suka	 berbelanja	 untuk	 oleh-oleh	 seluruh	
keluarga	dan	cenderung	ramah	dengan	orang	asing.	
		
Raveen	mengingat-ngingat	kembali	ucapan	Mirov,	yang	sudah	
bertahun-tahun	 menjadi	 penipu	 turis.	 Ciri-ciri	 turis	 asal	
Indonesia	dan	kebiasaan-kebiasaannya	sudah	dijelaskan	oleh	
Mirov.	 Pertemuan	 Mirov	 dan	 Raveen	 cukup	 unik,	 karena	
Mirov	 yang	 sedang	 lari	 dikejar	 polisi,	 terselamatkan	 oleh	
Raveen	yang	bersembunyi	ke	dalam	tuktuk,	kendaraan	umum	
sejenis	bajaj,	yang	sedang	parkir.		
	
Setelah	 gagal	 menjadi	 supir	 taksi,	 Raveen	 sempat	 menjadi	
supir	 tuktuk	 pinjaman	 temannya	 yang	 sedang	 sakit.	
Perkenalan	dengan	Mirov	membuatnya	menjalani	profesi	ini,	
walaupun	Aleyna	sempat	menentangnya	habis-habisan,	tetapi	
cengkraman	kebutuhan	uang	mengalahkannya.	
		
“Ayo,	aku	sudah	siap”	seruan	Aleyna,	membuyarkan	lamunan	
Raveen.	 Raveen	 memakai	 kacamata	 tebalnya.	 Mereka	
bergegas	menuruni	tangga	darurat	gedung	dan	mulai	berjalan	
menuju	Stasiun	Siam	Central	Bangkok.	Tanpa	menyadari,	hari	
ini	nasib	mereka	akan	berubah.	
		
Adrian	dan	Nadia	(3	hari	sebelumnya)	
“Touchdown	 Bangkok”	 Nadia	 langsung	 mengupdate	
twitternya,	setelah	mereka	melewati	imigrasi	di	Bandara	Don	
Mueang.	 Sementara	 Adrian,	 mengubah	 tampilan	 profil	
Facebooknya	 dengan	 foto	 dirinya	 dan	 Nadia	 menggunakan	
tongsis	 alias	 tongkat	 narsis	 yang	 sengaja	 dibelinya	 sebelum	
bepergian.		
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Tampak	 belakang	 foto	mereka	 berdua,	 poster	 ukuran	 besar	
dengan	tulisan,	
	
	“Welcome	to	Thailand,	The	Land	of	Smiles,	Sawasdee	Ka!”	
	
Di	 foto	 itu,	 terlihat	 Nadia	menunjukkan	 boarding	 pass	 tiket	
pesawat	 yang	 mereka	 beli	 setahun	 lalu.	 Budget	 airlines	
memungkinkan	Adrian	dan	Nadia	mewujudkan	impian	untuk	
jalan-jalan	 ke	 luar	 negeri.	 Jakarta-Bangkok	 PP	 hanya	 Rp.	
250.000,	 berhasil	 diperoleh	 setelah	 Adrian	 dengan	 gigih	
menunggu	dari	pukul	00.00	untuk	dimulainya	gebyar	promo	
airline	tersebut.	 Itupun	untuk	jadwal	keberangkatan	1	tahun	
kemudian.	Ini	perjalanan	pertama	mereka	ke	luar	negeri.	
		
Dulu,	 pergi	 ke	 luar	 negeri,	 bagi	 Adrian	 dan	 Nadia	 hanyalah	
impian.	Adrian	dan	Nadia	yang	dipersatukan	oleh	cinta	masa	
SMA,	 bertemu	 di	 ekstrakuriler	 Klub	 Pencinta	 Bahasa	 Inggris	
dan	 kisah	 cinta	 pun	 berlanjut	 sampai	 kuliah.	 Seringnya	
membaca	 artikel	 tentang	 negara-negara	 asing	 yang	
ditugaskan	 di	 klub	 sekolah	 membuat	 mereka	 bercita-cita	
bulan	madu	ke	luar	negeri.	
		
Pernikahan	 secara	 sederhana	 pun	 dilangsungkan	 setelah	
menyelesaikan	 kuliah	 masing-masing	 dan	 Adrian	 diterima	
bekerja	sebagai	marketing	di	sebuah	perusahaan	obat.	Bulan	
madu	 yang	mereka	 impikan	 pun	 tidak	 sempat	mereka	 lalui.	
Awalnya	Nadia	tidak	berniat	bekerja	karena	bercita-cita	ingin	
membesarkan	 putra-putra	 buah	 cintanya	 dengan	 Adrian.	
Tahun	demi	tahun	berlalu,	belum	ada	tangisan	bayi	di	rumah	
kontrakan	mereka.	Nadia	 kemudian	memutuskan	bekerja	 di	
sebuah	travel.	Impian	bulan	madu	pun	tak	pernah	berlalu.	
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5	 tahun	 pernikahan,	 Adrian	 mulai	 menuai	 bonus	 dari	 kerja	
kerasnya.	 Nadia	 yang	 sudah	 2	 tahun	 bekerja	 mendapatkan	
promosi	dan	berhak	atas	diskon	voucher	hotel	untuk	selama	3	
malam.	 Desakan	 untuk	melihat	 negara	 lain	 selain	 Indonesia	
semakin	 kuat.	 Thailand	 adalah	 pilihannya,	 dengan	 alasan	
kelezatan	 Tom	 Yum	 Goong	 (sup	 udang	 dengan	 kuah	 asam	
pedas)	dan	Somtam	(salad	dari	pepaya)	yang	pernah	mereka	
buat	 di	 International	 Culinary	 Day,	 dan	 menjadi	 juara	 1	 di	
kegiatan	SMAnya	dulu.	Mereka	 ingin	menjejakkan	di	negara	
pembuat	makanan	lezat	itu.	Selain	itu,	paspor	Indonesia	tidak	
perlu	mengajukan	visa	untuk	masuk	ke	Thailand.	
		
“Mas,	itu	bisnya”		
	
Nadia	memanggil	Adrian.	Mereka	menaiki	bus	A1,	shuttle	bus	
Don	Mueang-Bangkok	yang	ada	di	 lantai	1.	Tak	 lama	duduk,	
datang	petugas	mendekati,	ibu-ibu	memakai	seragam	berusia	
50	 tahunan,	 mengingatkan	 Adrian	 dan	 Nadia	 kepada	 ibu	
mereka.	 Ibu	 itu	 tampak	 membawa	 alat	 unik	 di	 tangannya	
seperti	 tabung	 dari	 kaleng	 yang	 bisa	 dibuka	 melintang	 dan	
tampak	gulungan	 tiket	dengan	gerigi	 untuk	memotong	 tiket	
dan	 lipatan	 uang	 di	 sela-sela	 jarinya.	 BTS	 Mo	 Chit	 adalah	
tujuan	mereka,	 60	Baht	 pun	diberikan	 ke	pada	 ibu	 tersebut	
yang	langsung	menjawab	sigap,		
	
“Kop	Khun	Ka”	Terima	kasih.		
	
Sampai	 di	Mo	 Chit	 mereka	 langsung	 naik	 Skytrain	 menuju	
stasiun	 Asoke	 di	 daerah	 Sukhumvit,	 lokasi	 hotel	 tempat	
mereka	tinggal.	Tanpa	menyadari	perjalanan	mereka	ini	akan	
mengubah	hidup	orang	lain.	
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Adrian,	Nadia,	Raveen,	Aleyna	
		
Raven	 dan	 Aleyna	 sudah	 berada	 di	 Stasiun	 Siam	 Central	
Bangkok.	 “Jam	 10	 di	 depan	 kita”	 Aleyna	 berbisik	 kepada	
Raveen.	 Raveen	 menolehkan	 pandangannya	 ke	 arah	 yang	
ditunjukkan	 Aleyna.	 Tampak	 dua	 orang	 sedang	 berdiri	 di	
depan	mesin	tiket	pembelian	tiket	BTS.		
	
Tiket	BTS	dapat	dibeli	untuk	perjalanan	one-way	atau	harian.	
Dengan	menggunakan	uang	koin	dapat	dibeli	sesuai	zone	yang	
diinginkan.	 Semua	 jalur	 bertemu	 di	 Stasiun	 Siam	 Central	
Bangkok.	 Aleyna	 dan	 Raveen	 merapikan	 bajunya	 dan	
mendekati	 pasangan	muda	 yang	 tampak	 tidak	 jauh	 usianya	
dari	mereka	berdua.	
	
Adrian	 dan	 Nadia	 menelusuri	 jalur	 peta	 yang	 terpampang	
disebelah	 mesin	 tiket.	 Hari	 ini	 mereka	 berencana	 pergi	 ke	
Chatucak	 Market	 untuk	 membeli	 oleh-oleh.	 Besok	 mereka	
akan	 pulang.	 Hari-hari	 sebelumnya	 jadwal	 mereka	 padat,	
mereka	sudah	mengunjungi	Grand	Palace,	bangunan	tempat	
raja-raja	tinggal.	Menunggu	matahari	terbenam	di	Wat	Arun.	
Menelusuri	 sungai	 di	 dalam	 kota	 menuju	 Asiatique	 walau	
hanya	untuk	window	shopping.		
	
Mereka	 pun	 tak	 lupa	 membuat	 ratusan	 foto	 di	 Madame	
Tussauds	 di	 Siam	 Discovery	 dengan	 berpura-pura	 menjadi	
asisten	 Presiden	 RI	 pertama,	 Ir.	 Soekarno,	 tamu	 dari	 Oprah	
Winfrey,	sampai	menjadi	sahabat	Angelina	Jolie	dan	Brad	Pitt.	
Wisata	kuliner	tentu	saja	menjadi	selingan	di	antara	tempat-
tempat	wisata	tersebut.	
	
“Hallo!	Can	you	help	us?”	Raveen	menepuk	bahu	Adrian	dan	
menyapa	keduanya.	
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“Oh,	 hallo,	 sure,	what	 can	 I	 do	 for	 you?”	Adrian	membalas,	
Nadia	dan	Aleyna	bertukar	pandang	dan	saling	mengangguk.	
	
“Kami	ingin	membeli	tiket	ke	Stasiun	Nana,	apakah	kamu	tahu	
caranya?”	
	
“Wah,	kalian	turis	juga	seperti	kami	ya?	Mudah	kok,	lihat	dulu	
di	 sini	 zonanya	 dan	 kamu	 bisa	 beli	 tiketnya”	 Adrian	
menerangkan	dengan	rinci.	
	
“Iya,	 kami	 turis	 juga	 seperti	 anda	 berdua!	 Saya	 mengerti,	
terima	kasih	ya!	Sebentar,	apakah	kalian	dari	Indonesia?”	
	
Adrian	tampak	terkejut	“Iya	betul!	Tebakanmu	tepat!	Apakah	
kamu	pernah	ke	Indonesia?”	
		
Raveen	dengan	antusias	berkata,	“Belum	pernah,	tapi	minggu	
depan	kami	akan	ke	Bali,	untung	sekali	kami	bertemu	kalian,	
bisa	tolong	menjelaskan,	berapa	rate	mata	uangmu	terhadap	
dolar?”	
	
Adrian	menjawab,	”Saat	ini	kira-kira	untuk	1	dolar	kamu	bisa	
dapat	sekitar	13.600	rupiah”	
	
Raveen	 kemudian	mengambil	 dompetnya	dan	menunjukkan	
uang	dolar	di	dompetnya.	
	
“Wah	berarti,	saya	bisa	banyak	mendapatkan	banyak	rupiah	
dengan	menukarkan	ini	ya?”	Aleyna	melirik	wajah	Adrian	dan	
Nadia	 yang	 tampak	 terkesima	 melihat	 lembaran-lembaran	
dolar	di	dompet	suaminya.			
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“Tentu,	wah	 banyak	 sekali	 dolarnya,	 kamu	pasti	 orang	 kaya	
ya”	 spontan	 Adrian	 bertanya,	 mereka	 berempat	 serempak	
tertawa.	
		
“Uang	 Indonesia	 itu	 seperti	 apa	 ya?	 Apakah	 kamu	 punya?	
Tolong,	 tunjukkan	 ya,	 kami	 ingin	 lihat”	 Raveen	 kembali	
mendesak.	
	
Adrian	 mengambil	 dompetnya	 dan	 mulai	 membukanya.	
Raveen	menahan	nafas,	sedikit	lagi	usahanya	berhasil.	Kedua	
orang	 ini	 tampak	 tidak	 menyadari	 bahayanya	 berbicara	
dengan	mereka.	
	
“Ini	10.000	rupiah,	kalau	50.000	warnanya	biru	dan	100.000	
seperti	ini”	Adrian	mulai	menjelaskan	jenis-jenis	uangnya.	
	
“Boleh	 saya	 pegang?”	 tanya	 Raveen,	 dia	 mengambil	 uang	
100.000	dan	mengamati,		
	
”Waah,	bagus	sekali	uang	Indonesia	ya,	kalau	uang	saya	200	
dolar,	berarti	dapat	sekitar	25	lembar	ini	ya?”	
		
Adrian	 menjawab	 “Ya	 betul,	 jadi	 seperti	 ini	 kira-kira	
banyaknya”		
	
Adrian	 tanpa	 berburuk	 sangka	 malah	 mengambil	 kembali	
semua	 lembaran-lembaran	 lainnya	 dari	 dompet	 dan	
menunjukkannya.	 Ketika	 Adrian	 sedang	 menunjukkan	
uangnya,	Aleyna	tiba-tiba	bertanya,		
	
“Kalian	berdua	saja?	Tidak	membawa	anak-anak?”		
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Adrian	dan	Nadia	menoleh	ke	arah	Aleyna.	Nadia	tersenyum	
dan	menjawab	ringan,		
	
“Oh	 tidak,	 kami	 sudah	 5	 tahun	 menikah	 dan	 belum	 punya	
anak.	Yah,	jalani	saja	rencana-Nya”		
	
Aleyna	tersentak,	walau	pertanyaannya	berhasil	mengalihkan	
perhatian	Adrian	dan	Nadia.	Saat	itu	juga,	Raveen	secepat	kilat	
menukar	dengan	kertas	berwarna	sama	yang	sudah	disiapkan,	
menyimpan	di	bawah	tumpukan,	menyisakan	1	lembar	uang	
100.000	 di	 atasnya	 dan	mengembalikan	 uangnya	 ke	Adrian.	
Adrian	 langsung	 memasukkannya	 ke	 dalam	 dompet	 tanpa	
memeriksanya	 dan	 memasukkan	 dompet	 kembali	 ke	 saku	
belakang	celananya.	
		
“Thank	 you,	 nice	 to	 know	 you	 two,	 hope	we	 can	 see	 you	 in	
Indonesia,	nice	couple!”		
	
Raveen	menyalami	 Adrian	 dan	menarik	 tangan	Aleyna	 yang	
masih	tertegun	mendengar	jawaban	Nadia.	Mereka	langsung	
menghilang	di	keramaian	orang-orang	di	Stasiun	Central	Siam.	
Adrian	dan	Nadia	pun	berlalu	dan	menuju	BTS	yang	mengarah	
ke	Chatucak	Market.	
		
Adrian	dan	Nadia	berjalan	 lesu	menuju	kedai	makan	halal	di	
daerah	Phetchaburi,	langganan	mereka	selama	beberapa	hari	
ini,	 tempat	 favorit	orang	 Indonesia.	Uang	yang	 tadinya	akan	
ditukarkan	 dengan	 Baht	 untuk	 membeli	 oleh-oleh	 telah	
melayang.	 Mereka	 baru	 menyadarinya	 ketika	 sampai	 di	
Chatuchak.	Kedua	orang	yang	mengaku	turis	juga	itu	ternyata	
penipu.	
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Langit	telah	berubah	menjadi	kelam	ketika	mereka	sampai	di	
rumah	makan,	Nadia	langsung	ke	toilet	karena	merasa	pusing	
dan	 lemas	karena	 ingat	uang	yang	hilang,	dia	 ingin	mencuci	
mukanya.	Di	 depan	 toilet,	Nadia	melihat	 ada	wanita	 tengah	
membungkuk	 ke	 arah	 wastafel,	 di	 belakangnya	 tampak	
seorang	 laki-laki	sedang	memijit-mijit	 tengkuknya.	Keduanya	
membelakangi	Nadia.	Nadia	pun	mundur,	dan	berdiri	di	pintu	
luar.	
		
“Saya	hamil”,	
	
terdengar	suara	sang	wanita.		
	
“Apakah	kamu	yakin?”	
	“Iya,	saya	sudah	test	tadi	pagi	dan	hasilnya	positif”		
“Thank	you,	God”		
	
Terdengar	suara	sang	laki-laki,	kemudian	terdengar	isak	tangis	
kebahagiaan	keduanya.	
	
Nadia	 terenyuh	 mendengarnya,	 tak	 terasa	 matanya	 basah.	
Kejadian	 tadi	 siang	 pun	 terlupakan	 mendengar	 kejadian	
mengharukan	 ini.	Pada	saat	 itulah,	mereka	keluar	dari	 toilet	
dan	 memandang	 Nadia	 yang	 sedang	 menunggu	 dan	
tampaklah	Adrian	yang	juga	berdiri	di	belakang	Nadia	karena	
menyusul	 istrinya.	 Mereka	 saling	 berpandangan,	 tak	 kuasa	
berkata	 apapun,	 dengan	 degup	 jantung	 yang	 bertambah	
kencang	dan	mata	yang	seketika	berkaca-kaca.	Ya,	Adrian	dan	
Nadia	 dengan	 Raveen	 dan	 Aleyna.	 Nasib	 mempertemukan	
serpihan	 hati	 mereka	 kembali	 di	 suatu	 sudut	 di	
Phetchaburi...				
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1	tahun	kemudian	
		
“One	notification	on	your	Facebook”		
	
Nadia	membuka	laman	Facebooknya,	you	have	been	tagged	in	
one	photo.	Nadia	melihat	Adrian	juga	di	tag	di	foto	itu.	Terlihat	
bayi	 mungil	 yang	 sedang	 dipangku	 oleh	 ibunya	 Aleyna,	
ayahnya	Raveen	tampak	di	belakang,	berdiri	dan	tersenyum.	
“Hi	 Nadia	 and	 Adrian,	 sorry	 for	 our	 late	 response,	 please	
introduce	our	precious	baby,	Bintang.	He	is	4	months	now”.		
	
Nadia	 membaca	 caption	 di	 foto	 tersebut	 dan	 tersenyum	
memandangi	Bintang,	nama	yang	mereka	usulkan,	bayi	 laki-
laki	 dengan	 alis	 tebal	 dan	 mata	 bola,	 tersenyum	 ke	 arah	
kamera.		
	
Tak	lama,	terdengar	suara	mobil	memasuki	carport,	Nadia	tak	
sabar	ingin	memperlihatkan	foto	itu	kepada	Adrian,	yang	baru	
saja	 datang	 dari	 toko	 perlengkapan	 bayi	 untuk	 Chandya.	
Chandya	 berasal	 dari	 kata	 Chand	 yang	 artinya	 Bulan,	 nama	
usulan	Raveen	dan	Aleyna	untuk	bayi	perempuan	Adrian	dan	
Nadia	 yang	baru	berusia	1	bulan.	Bulan	dan	Bintang	 cahaya	
kehidupan	Raveen,	Aleyna,	Adrian	dan	Nadia.	
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Jejak Mencapai Bahagia 
Ophi	Nurwicaksono	

	
Ara	melirik	handphonenya	yang	disimpannya	di	bawah	buku,	
kelap	 kelip	 lampu	 LED	 tanda	 adanya	 pesan	 menggodanya	
untuk	 membuka,	 dilihatnya	 dari	 group	 DMM	 LOVERS	 yang	
hanya	 berisi	 5	 anggota.	 Ifa,	 Rani,	 Icha,	 Talitha	 dan	 dirinya.	
Siang	 itu	 kuliah	 dimulai	 pukul	 13.00,	 jam	 yang	 mematikan	
begitu	teman-temannya	sering	berkata.	Setelah	makan	siang,	
kemudian	 kuliah.	 Godaan	 untuk	 tertidur	 di	 kelas	 sangat	
menyiksa.	
	
“Girls,	udah	lihat	episode	terakhir?	Sumpaaahh	sedih	banget”	
tanya	 Ifa	 diikuti	 emoticon	 menangis	 yang	 airmatanya	
terpancar	 ke	 kiri	 dan	 kanan	 layaknya	 air	mancur.	 Tak	 lama,	
Rani	langsung	membalas	pesan	Ifa	lengkap	disertai	emoticon	
patah	hati.	 Icha	malah	mengirimkan	emoticon	beruang	yang	
terjatuh	 kemudian	 terkapar	 di	 lantai	 lengkap	 dengan	 debu	
bertebangan.	 Ara	 langsung	 sibuk	 membalas	 percakapan	 di	
group.	 Untungnya	 dia	 duduk	 di	 samping	 kiri	 agak	 belakang	
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sehingga	Pak	Bowo	yang	mengajar	menghadap	ke	kanan	tidak	
melihat	dirinya	terus	menerus.		
	
Ara	melirik	Talitha,	teman	kuliahnya	satu	jurusan.	Talitha	yang	
duduk	 diseberang	 kanannya	 sedang	 serius	 mendengarkan	
kuliah	 Pak	 Bowo	 tentang	 perbedaan	 bakteri	 dan	 jamur	 di	
depan.	 Sesekali	 tangannya	 menuliskan	 sesuatu	 di	 buku	
notesnya.	Pak	Bowo	ini	sebenarnya	dosen	favoritnya,	dia	bisa	
menjelaskan	ilmu	mikrobiologi	dengan	menarik,	tapi	suasana	
hati	Ara	sedang	sedih.	Suara	Pak	Bowo	pun	terdengar	sayup-
sayup.	 Kuliah	 yang	menarik	malah	membuatnya	mengantuk	
dan	ingin	cepat-cepat	keluar	kampus	dan	membahas	bersama	
Ifa,	Icha	dan	Rani	dari	jurusan	berbeda	yang	bertemu	di	Unit	
Lembaga	Drama	Asia.		
	
Ara	 memanggil	 Talitha	 dengan	 pelan,	 Talitha	 menoleh	 dan	
melihat	 Ara	 menunjukkan	 percakapan	 di	 group	 kepadanya.	
Talitha	tertawa	tertahan	sambil	melirik	ke	depan.	Ara	melotot	
tidak	mengerti	kenapa	Talitha	malah	geli?	Seharusnya	dia	juga	
sedih.	Talitha	memang	yang	paling	unik	di	antara	mereka.	Dia	
bisa	menangis	tersedu-sedu	ketika	namanya	masuk	dalam	list	
remedial	ujian	yang	diumumkan	di	papan,	dan	ketika	teman-
temannya	 sedang	 sibuk	 menghiburnya,	 tangis	 Talitha	
langsung	 berhenti	 dan	 langsung	 memanggil	 mahasiswa	
jurusan	lain	yang	sedang	membawa	kotak	putih	berisi	donat	
untuk	dana	usaha	acara	wisuda.	
	
"Iya	 iya"	Talitha	berucap	tanpa	suara,	 "Sedih	sedih"	katanya	
sambil	 tangannya	 seperti	 mengusap	 air	 mata.	 Talitha	
kemudian	kembali	fokus	ke	depan.	Cita-citanya	ingin	menjadi	
peneliti	 di	 bidang	Mikrobiologi	 dan	melanjutkan	 sekolah	 ke	
luar	 negeri,	 membuatnya	 serius	 mendengarkan	 kuliah	 Pak	
Bowo.	 Ara	 ikut	 tertawa	 geli	 melihatnya,	 kepalanya	 kembali	
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tertunduk,	 sesekali	 jarinya	 membalas	 pesan-pesan	 tersebut	
dan	 ikut	 membahas	 kesedihan	 mereka.	 Mereka	 pun	 sedih	
dengan	selesainya	program	TV	itu,	tapi	Ara	terhibur	membaca	
pesan	pesan	di	groupnya.	
	
Ara	 tersentak	 ketika	 dia	 melihat	 Icha	 menulis	 kalau	 para	
pemeran	di	reality	show	itu	akan	tour	ke	beberapa	negara	Asia	
dan	 salah	 satunya	 adalah	 Jakarta,	 bulan	 depan!	 Ara	 ingin	
memanggil	Talitha	lagi	ketika	tiba-tiba	di	hadapannya	berdiri	
Pak	Bowo	yang	langsung	menarik	handphonenya.	Temui	saya	
setelah	kuliah,	katanya	tegas.		
	
DMM	lovers	begitu	mereka	menyebut	groupnya.	DMM	adalah	
singkatan	dari	Daehan	Mingguk	dan	Manse.	 Tiga	balita	 lucu	
dari	 Korea	 itu	menyita	 perhatian	mereka.	 Daehan	 si	 sulung	
adalah	 anak	 yang	 sangat	 bertanggung	 jawab.	 Minguk	 si	
gembul	 yang	 suka	 makan.	 Sementara	 Manse	 adalah	 si	
pemberani	yang	berjiwa	bebas.	Ara	sendiri	menyukai	Manse	
karena	mirip	 dengan	 dirinya,	 teman	 yang	 lainnya	menyukai	
Daehan	 dan	 Mingguk	 atau	 menyukai	 ketiganya	 seperti	 Ifa.	
Bahkan	 Ifa	 sudah	 mempelajari	 bagaimana	 cara	 mempunyai	
anak	kembar.		
	
Semua	menyukai	ketiga	bocah	yang	menggemaskan.	Kecuali	
Talitha	yang	unik,	dia	malah	jatuh	cinta	dengan	ayah	triplet	itu.	
Antimainstream,	 teman-temannya	 berseru	 ketika	 Talitha	
berkata	dia	menyukai	ayah	triplet	itu	dibanding	anak-anaknya.	
Ara	 juga	 tidak	 mengerti	 mengapa	 dia	 seperti	 ketagihan	
melihat	 serial	 itu.	 Rasanya	 tidak	 melihat	 wajah	 Daehan,	
Mingguk	dan	Manse	1	hari	membuatnya	tidak	bersemangat.	
	
Ara	berjalan	gontai	ke	rumahnya	yang	berjarak	1	km	setelah	
turun	dari	angkot.	Tidak,	dia	tidak	merasa	sedih	karena	ditegur	
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oleh	Pak	Bowo	ketika	mengambil	handphonenya	kembali.	Tapi	
dia	sedih	karena	tiket	jumpa	fans	Daehan,	Mingguk	dan	Manse	
paling	murah	harganya	500.000.	Di	antara	ke-4	temannya,	Ara	
memang	 yang	 paling	 sederhana.	 Ifa,	 Rani,	 Icha,	 Talitha	
langsung	menyanggupi	untuk	berangkat	ke	Jakarta	dan	datang	
untuk	menemui	si	kembar	3	dan	ayahnya.		
	
Sampai	 di	 rumah,	 dilihatnya	 adik	 dan	 ibunya	 sedang	
menonton	 TV,	 acara	 kegemaran	 mereka	 adalah	 Preman	
Pensiun.	 Ibu	 berhenti	 menonton	 dan	 memeluk	 Ara	 yang	
datang.	Adiknya	hanya	mengangkat	tangannya	dan	langsung	
fokus	ke	televisi.	Ara	langsung	menceritakan	dengan	antusias	
tentang	 jumpa	 fans	 tersebut,	 dan	bercerita	 bahwa	 sahabat-
sahabatnya	 akan	 pergi	 ke	 Jakarta	melihat	 Daehan,	Mingguk	
dan	Manse.		
	
Tiketnya	 akan	 mulai	 dijual	 minggu	 depan,	 Ifa	 akan	
membelikan	 lewat	 pamannya	 yang	 bekerja	 di	 Ratu	 Tiket.	
Pamannya	 Ifa	 sudah	wanti-wanti,	 jika	mereka	mau,	mereka	
harus	cepat,	karena	tiket	paling	murah	pasti	langsung	diserbu.		
Ibu	tampak	tertegun	setelah	diberitahu	harga	tiketnya.		
	
Dia	 tahu,	 Ara	 putri	 kebanggaannya	 yang	 berhasil	 masuk	
institut	 terbaik	 dan	mendapatkan	 beasiswa	 sepanjang	masa	
kuliahnya	 ini	 sangat	menyukai	 serial	 itu.	Ara	 juga	anak	yang	
beruntung,	dia	sering	mendapatkan	hadiah	dari	kuis,	bahkan	
handphone	yang	dimilikinya	diperolehnya	dari	kuis	tebak	lagu	
di	 radio	 Urbane.	 Walau	 ibu	 tidak	 mengerti,	 tapi	 ibu	 bisa	
melihat	 dari	 banyaknya	 poster	 yang	 dipasang	 di	 kamar	Ara,	
Ara	 ingin	 sekali	 datang	 walau	 dia	 tidak	 meminta	 ibu	 untuk	
membelikan	 tiketnya.	 Sepertinya	 sudah	 saatnya	 Ara	 diberi	
hadiah	atas	kerja	kerasnya	selama	ini,	pikir	Ibu.	
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“Ara,	 kamu	boleh	ke	 Jakarta,	 ibu	ada	uang	nak,	 ibu	 transfer	
uangnya	ke	rekening	Ifa	ya,	hari	ini	mulai	pembelian	tiket	kan?	
Tolong	sms	ibu,	nomor	rekening	Ifa”.		
	
Ara	 terkejut	membaca	 sms	 ibu.	 Setelah	 bercerita	 seminggu	
lalu,	dia	tidak	pernah	lagi	mengungkapkan	keinginannya	untuk	
membeli	tiket	setelah	melihat	reaksi	ibu	yang	hanya	mengelus	
kepalanya.	 Kegembiraannya	 meluap-luap	 sehingga	 Ara	
langsung	 membalas	 dengan	 ucapan	 Ara	 sayang	 ibu	 dan	
memberikan	nomor	rekening	Ifa.	Ara	bergegas	memberitahu	
Ifa	di	group.		
	
Semua	 langsung	 bergembira.	 Ara	 lega	 setelah	membaca	 Ifa	
sudah	mendapatkan	tiket	jumpa	fans	untuk	berlima.	Yeayyy,	
DMM	lovers	goes	to	Jakarta,	sorak	Ara	dalam	hati.	
	
Ara	berjalan	riang	menuju	rumahnya,	dibukanya	pintu	rumah.	
Rumahnya	 tampak	 sepi.	 Mungkin	 ibu	 dan	 adik	 sedang	
berpergian.	Dilihatnya	secarik	kertas	di	atas	meja,	 tertulis	di	
sana	pesan	ibunya.	“Ara	kalau	mau	makan	ibu	sudah	sediakan	
di	meja	ya	nak.	Ibu	dan	Adik	di	rumah	bu	Tuti,	nanti	ibu	pulang	
setelah	 Preman	 Pensiun	 selesai”.	 Ara	 terkesiap,	 tergesa	
dilihatnya	 rak	 TV	di	 ujung	 ruang	 tengah.	 Raknya	masih	 ada,	
tapi	di	atasnya	kosong.	
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Mencarimu di Batas Waktu 
Ophi	Nurwicaksono	

	
Tangan-tangan	 saling	 menggenggam.	 Muka	 pias	 saling	
menatap.	 Detak	 jantung	 semakin	 cepat.	 Berharap	 ada	
keajaiban.	 Seseorang	 di	 pojok	 sana	 mulai	 menangis.	 Diikuti	
oleh	 yang	 lainnya.	 Bukan,	 ini	 bukan	 situasi	 kapal	 akan	
tenggelam.	Tetapi	ketakutannya	mungkin	melebihi	 itu,	batin	
Dira.	 Dira	 bersama	 20	 orang	 lainnya	 berdiri	 di	 ruang	 rapat	
dengan	disaksikan	dosen	pengajar	Institut	Terapan	Bandung.	
Hari	 ini	 adalah	 hari	 pengumuman	 kelulusan	 ujian	 lisan	
komprehensif	 yang	 dikenal	 dengan	 nama	 Sidang.	 Tahap	
menakutkan	yang	harus	dilalui	mahasiswa	di	Jurusan	ini.	
	
Ketua	 Jurusan	 mulai	 memanggil	 nama	 satu	 persatu	 dan	
menyebutkan	 kata	 yang	 ditunggu:	 Lulus.	 Sekali-kali	 Ketua	
Jurusan	bertanya	sebelum	mengumumkan	bagaimana	kesan	
mahasiswa	 yang	 dipanggil	 selama	 sidang.	 Yang	 dipanggil	
hanya	 termangu,	 bibirnya	 kelu	 dan	 menggelengkan	
kepalanya.	Lulus,	terdengar	lagi	suara	Ketua	Jurusan.	Helaan	
nafas	lega	terdengar.	
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Dira	melirik	Intan,	salah	satu	sahabatnya	yang	berdiri	tenang	
disebelahnya.	 Sebagai	mahasiswa	 terancam	 4,	 begitu	 istilah	
untuk	mahasiswa	yang	IPnya	hampir	mencapai	4,	sepertinya	
Intan	 tidak	 perlu	 khawatir.	 	 Sudah	 2	 orang	 yang	 dipanggil	
Ketua	Jurusan	harus	mengulang	minggu	depan.	
	
“Dira	 Aira	 Putri”	 Dira	 tersentak	 ketika	 namanya	 dipanggil,	
kemudian	mengangkat	tangannya	ragu.	
	
“Lulus!”	tanpa	basa	basi,	Dira	dinyatakan	lulus.		
	
Intan	 langsung	 memeluknya.	 Akhirnya	 pengumuman	
kelulusan	 berakhir,	 ada	 4	 dari	 20	 mahasiswa	 yang	 harus	
mengulang.	 Beberapa	 tampak	 tegar	 dan	 yang	 lainnya	
langsung	menangis	 sehingga	 harus	 dipapah	 keluar	 ruangan.	
Intan	pun	lulus,	bahkan	Intan	terpilih	sebagai	peserta	sidang	
terbaik.	
	
Adik	kelas	dan	teman-teman	lain	jurusan	sudah	menunggu	di	
depan	pintu.	Di	luar	ruangan	keriuhan	langsung	terjadi,	balon-
balon	 gas	 warna	 warni	 tampak	 semarak,	 selempang	
bertuliskan	nama	dan	gelar	S.	Farm	diberikan.	Coklat,	biskuit,	
biskuit,	permen,	susu	kotak,	mulai	berpindah	tangan.		
	
“Selamat	Diraaaaa,	Intaaaan!”		
	
Terdengar	 teriakan	 teman	 temannya	 dilanjutkan	 dengan	
tangan	yang	kembali	bergenggaman	tapi	kali	ini	dengan	rasa	
senang.	
	
“Wisudaaa,	 ayooo	 pesan	 kebayaaaaa”	 Dira	 dan	 Intan	
tersenyum	geli	melihat	tingkah	laku	temannya	yang	berjoget	
tak	karuan.	
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“Selamat	 ya	 Intan”	Damar	muncul	 sambil	membawa	bunga.	
Damar	 adalah	 tunangan	 Intan.	 Mereka	 bertunangan	 ketika	
Damar	 melanjutkan	 sekolah	 ke	 Jepang	 dua	 tahun	 lalu	 dan	
sekarang	 sudah	 bekerja	 di	 Jakarta.	 Khusus	 hari	 ini,	 Damar	
mengambil	cuti	untuk	pengumuman	kelulusan	Intan.	
	
“Kamu	juga	Dira,	selamat	ya”	tambah	Damar.	
	
Dira	menganggukkan	kepala	sedikit	tersipu.	
	
Sebenarnya	Dira	 yang	 terlebih	dahulu	melihat	Damar	 ketika	
masa	orientasi	mereka	di	tahun	pertama.	Damar,	senior	dari	
Jurusan	 Teknik	 menjadi	 Komandan	 Lapangan.	
Kewibawaannya	langsung	membuat	Dira	terpikat.	Diam-diam	
Dira	 menambahkan	 nama	 Damar	 di	 daftar	 5	 calon	 suami	
sebagai	 pilihan	 teratas.	 Tapi	 cinta	 tidak	 bisa	 dipaksa,	
sebagaimana	 dirinya	 tidak	 suka	 kalau	 dipaksa	 makan	 buah	
duku.		
	
Dira	 harus	 menerima	 kenyataan	 ketika	 Damar	 tiba-tiba	
menghampirinya	 dan	 malah	 bertanya	 tentang	 Intan.	 Dira	
mulai	 berusaha	 melupakan	 Damar,	 menutupi	 perasaan	
sedihnya	setiap	melihat	 Intan	bercerita	 tentang	Damar.	Dira	
hanya	 bisa	 berkeluh	 kesah	 kepada	 Nisa,	 sahabatnya	 dari	
Jurusan	 lain.	 Nisa	 sudah	 mengingatkan	 supaya	 Dira	 tidak	
mengingat	Damar	lagi	dan	membuka	hatinya.	
	
“Waah	Kak	 Intaannn,	 lulus	 langsung	nikah	 ya	 kaakkk”	Ryan,	
adik	 kelas	mereka,	 yang	 baru	 saja	 dilantik	menjadi	 anggota	
himpunan,	tiba-tiba	muncul	dan	menyalami	keduanya.	
	
“Kak	Dira	masa	kalah	kak?	Mana	nih	pendamping	wisudanya?”		
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Tukas	 Ryan	 lagi	 dengan	 nyaring	 sambil	menyerahkan	 coklat	
kepada	Dira	dan	Intan.	
	
Dira	tersentak	mendengar	ucapan	Ryan.	Hatinya	yang	senang	
tiba-tiba	 berubah	 menjadi	 sedih.	 Teringat	 kembali	 ucapan	
ibunya	 sebelum	 sidang	 ini.	 “Dira,	 semoga	 lulus	 ya,	 semoga	
dapat	pendamping	wisuda	juga”	Rasanya	tidak	lengkap	berita	
kelulusan	ini	tanpa	adanya	pendamping	wisuda.	
	
Dira	membuka	diarinya.	Dilihatnya	list	calon	suami.	Semuanya	
sudah	tercoret	karena	sudah	memiliki	pasangan.	Tiba-tiba	Dira	
teringat	 Anto,	 Anto	 Ranggata	 nama	 lengkapnya,	 teman	 1	
jurusannya	 yang	 juga	 baru	 lulus.	 Sebenarnya	 Anto	 pernah	
dekat	 dengan	 Dira	 ketika	 mereka	 mendapat	 tugas	 besar	
bersama.	 Anto	 sudah	 menunjukkan	 rasa	 sukanya	 dan	
menyatakan	langsung.	Tetapi	Dira	memilih	untuk	menghindar	
karena	masih	memikirkan	Damar.		
	
Semenjak	 penolakan	 itu,	 Anto	 juga	 menjauh	 dari	 Dira.	
Walaupun	 mereka	 masih	 bertemu	 di	 kuliah.	 Sesekali	 Dira	
masih	memergoki	Anto	sering	memandanginya.	Tetapi,	Anto	
langsung	 mengalihkan	 pandangannya	 ketika	 mata	 mereka	
bertemu.	Dira	mulai	merasa	bersalah.	Bagaimana	bisa	dia	dulu	
menolak	 Anto.	 Padahal	 Anto	 begitu	 baik.	 Membantu	
mencarikan	 literatur	 dan	mengantarkan	pulang	 ketika	 tugas	
harus	dikerjakan	sampai	malam.	
	
Dira	 langsung	 mengambil	 tabletnya,	 dibukanya	 account	
facebook	 dan	 mulai	 mencari	 Anto.	 Dilihatnya	 Anto	 sudah	
mengupload	 foto	 pengumuman	 kemarin.	 Dira	 tersenyum	
melihat	 foto	 satu	 persatu,	 tangannya	 berhenti	 mengklik	 di	
satu	foto	dan	tersentak.		
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Di	satu	foto,	tampak	Anto	yang	mengenakan	selempang	Anto	
Ranggata,	S.Farm	sedang	difoto	berdua	dengan	Lyla,	adik	kelas	
mereka.	Setelah	pengumuman,	semua	memang	sibuk	berfoto	
dengan	 teman	 atau	 adik	 kelas.	 Caption	 foto	 itu	 yang	
mengganggu	Dira.	“With	my	number	one	supporter.	May	our	
love	lasts	forever”	
		
Kemana	saja	Dira	selama	ini?	Sampai	tidak	tahu	tentang	Anto.	
	
Dira	mulai	panik	melihat	foto	Anto	dan	Lyla.	Wisuda	1	bulan	
lagi.	Siapakah	yang	bisa	menjadi	pendamping	wisudanya.	Dira	
iri	 kepada	 teman-temannya	 yang	 sudah	 punya	 pendamping	
wisuda	dan	juga	iri	kepada	teman-temanya	yang	tidak	peduli	
dan	 tidak	 galau	 seperti	 dirinya.	 Kita	 masih	 muda	 Dira,	 kita	
beruntung	 sudah	 sarjana,	 tidak	 usah	 galau.	 Begitu	 ucapan	
Nisa,	 ketika	 Dira	 membahas	 kepanikannya	 karena	 belum	
dapat	pendamping	wisuda.	
	
Dira	 berjalan	 lesu	 menuju	 laboratorium	 tempat	 kerjanya	
selama	 6	 bulan	 tugas	 akhir.	 Hari	 ini	 adalah	 hari	 kerja	 bakti	
laboratorium.	 Sebelumnya	 dilakukan	 pengarahan	 dulu	 oleh	
Asisten	 Akademik.	 Asisten	 akademik	 umumnya	 lulusan	 S2	
yang	 baru	 lulus	 dan	 masih	 menunggu	 posisi	 permanen	
menjadi	dosen.	Mahasiswa	memanggilnya	juga	tidak	dengan	
Pak	 atau	 Bu,	 tetapi	 masih	 menggunakan	 istilah	 Kakak.	 Kak	
Satya	 mulai	 menjelaskan	 apa	 saja	 yang	 harus	 dirapikan	 di	
Laboratorium.	
	
Menurut	 kabar,	 Kak	 Satya	baru	 saja	putus	dengan	pacarnya	
yang	merupakan	teman	seangkatannya.	Harapan	Dira	timbul.	
Dira	bekerja	sangat	keras,	menyapu	bolak	balik	walau	 lantai	
sudah	 bersih,	 mencuci	 alat	 gelas	 dengan	 semangat,	
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mengambil	 alih	 kerjaan	 teman	 lain	 dan	 sengaja	 bertanya	
beberapa	kali	ke	ruangan	Kak	Satya.	Kak,	 ini	ditaruh	dimana	
ya?	 Kak	 sebaiknya	 alat	 gelas	 dikeringkan	 dulu	 ya?	 Sampai	
pertanyaan	ke-10	yang	kemudian	diakhiri	dengan	ucapan	Kak	
Satya	“Dira,	bisa	diteruskan	pekerjaannya	dulu	tanpa	banyak	
bertanya?	Kamu	bikin	saya	pusing,	saya	masih	banyak	kerjaan	
lain”.	Dira	merasa	bodoh	dan	malu	menyadari	kelakuannya.	
	
Waktu	 berlalu	 dengan	 cepat,	 tinggal	 1	minggu	wisuda.	 Dira	
pasrah.	Dira	menyerah.	Toga	biru	tua	tergantung	di	lemarinya.	
Terdengar	notifikasi	“Line”	di	handphonenya.	Terlihat	tulisan	
“Kak,	 bagaimana	 sudah	 dapat	 pendamping	wisudanya?	 Aku	
saja	 ya	 kak,	 aku	 suka	 kakak!”	 diikuti	 oleh	 tanda	 hati	 besar	
ditusuk	panah.		
	
Ryan,	Dira	membaca	nama	pengirimnya.	Belum	sempat	Dira	
memahami	apa	yang	dimaksud	Ryan.	Telephonnya	berbunyi.	
Dira	 baru	 akan	 mengucapkan	 kata	 Halo,	 ketika	 terdengar	
suara	lirih	disertai	isak	tangis	“Dira...ini	aku...	aku	bertengkar	
hebat...Damar	mutusin	pertunangan...”	
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Penantian di Musim Gugur 
Ophi	Nurwicaksono	

	
	
Widra	 menggosok-gosokkan	 tangannya	 agar	 terasa	 hangat.	
Wajahnya	 yang	 tampan	 sudah	 terasa	 kaku	menahan	dingin.	
Kacamata	kotaknya	sudah	dari	 tadi	melorot.	Wajahnya	kaku	
menahan	dingin.	Saat	itu	akhir	Januari,	hari	menjelang	malam,	
salju	 tipis	 masih	 turun	 menyambut	 kedatangannya.	
Temperatur	 sudah	 di	 bawah	 1	 derajat.	 Jaketnya	 semakin	
dirapatkan	ke	tubuhnya	yang	tinggi.		
	
Sudah	1	 jam	dia	 turun	dari	 bis	 dan	berdiri	 di	 depan	asrama	
berlantai	3	dengan	ornamen	bata	merah	di	sisi	kiri	dan	kanan	
pintu	 utama,	 yang	 salah	 satu	 flatnya	 akan	 menjadi	 tempat	
tinggalnya	untuk	2	tahun	ke	depan.	Mengambil	S2	di	negara	
peraih	 piala	 dunia	 sepak	 bola	 ini.	 Sekolah	 lagi	 adalah	 jalan	
keluarnya	 untuk	 menghindari	 permintaan	 ayahnya	
meneruskan	usaha	keluarga,	menyandang	nama	Widra	Putra	
Adiprawira	 dan	 satu-satunya	 anak	 lelaki	 membuatnya	 tidak	
dapat	 mengelak	 untuk	 meneruskan	 perusahaan	 Farmasi	
ayahnya.	Widra	sempat	bekerja	setelah	lulus	selama	2	tahun	
di	perusahaan	yang	lain.	Ketika	ayahnya	memintanya	keluar,	



	
	
	

	 32	

Widra	enggan.	Tetapi,	alasan	sekolah	akhirnya	bisa	menunda	
tugas	tersebut.		
	
Aya,	begitu	nama	yang	dia	ingat,	akan	menunggunya	di	depan	
apartemen.	Aya	yang	katanya	tinggal	di	gedung	apartemen	di	
jalan	 yang	 sejajar	 dengan	 jalan	 gedung	 ini,	 yang	 akan	
memberikan	 kunci	 kamarnya.	 Hanya	 itu	 informasi	 yang	 dia	
peroleh,	 semua	 serba	 mendadak.	 Faiz	 teman	 SMAnya	 dulu	
yang	 sudah	bersekolah	di	 sini	 tidak	bisa	menjemputnya,	 dia	
hanya	 menunjukkan	 bis	 apa	 yang	 harus	 dia	 naiki	 di	 Bonn	
Hauptbahnhof.	 Stasiun	 utama	 kota	 Bonn.	 Kota	 yang	 dulu	
merupakan	ibukota	Jerman	sebelum	dipindahkan	ke	Berlin.		
	
Untuk	 menghilangkan	 dingin,	 Widra	 berjalan	 bolak	 balik	 di	
depan	gedung.	Sesekali	sepeda	melintas	tetapi	tidak	ada	yang	
memedulikan	 Widra.	 Semua	 ingin	 kembali	 ke	 rumahnya	
secepat	 mungkin	 dan	 menikmati	 hangatnya	 pemanas	
ruangan.	
	
Terdengar	suara	rem	sepeda	di	belakangnya,	Widra	menoleh.	
Tampak	 seseorang	 dengan	 jaket	 tebal	 berwarna	 merah,	
menyimpan	 sepedanya	 dengan	 sembarangan	 di	 tiang,	
membuka	 tas	 selempangnya	 untuk	mengambil	 sesuatu	 dan	
berlari	kecil	ke	arahnya.	
	
“Widra	 ya?	 Maaf	 saya	 terlambat”	 Suara	 lembut	
memanggilnya. 
	
Widra	 memandangi	 gadis	 di	 depannya.	 160	 cm,	 Widra	
menebak	tinggi	gadis	itu,	karena	dia	sendiri	tingginya	185	cm	
dan	gadis	itu	sampai	mendongak	untuk	melihat	wajahnya.	Dia	
membuka	ikatan	topi	rajutnya	yang	menutupi	telinganya	kiri	
dan	kanan.	Widra	sedetik	sempat	terpesona.		
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Rambut	pendek	gaya	bob	dengan	bagian	depan	lebih	panjang,	
bola	mata	yang	bulat	coklat	dengan	ujung	mata	sedikit	menaik	
dan	 dagu	 yang	 lancip	 menatapnya.	 Tatapan	 Widra	 turun	
melihat	tangan	Aya	terulur	memegang	kunci.	
	
Tiba-tiba	 Widra	 teringat	 kekesalannya	 menunggu	 gadis	 itu	
datang.	
	
“Iya,	saya	Widra,	ini	Aya	ya?	Kok	lama	sekali?	Saya	sudah	mati	
kedinginan” 
	
Widra	 langsung	 melabrak	 dan	 mengambil	 kuncinya	 dengan	
kasar.	 Aya	 tersentak	 melihat	 Widra	 menggeret	 kopernya	
dengan	 terburu-buru	 dan	 langsung	 membuka	 pintu	
apartemen,	masuk	dan	tanpa	melihat	lagi	ke	arah	Aya.	
	
Aya	 tertegun	mendengar	bentakan	Widra,	dia	merasa	kesal.	
Kalau	bukan	karena	Faiz,	yang	dulu	membantunya	pada	saat	
pertama	kali	ke	Bonn,	memintanya	dengan	sangat,	dia	 tidak	
akan	mau	membawakan	 kunci	 untuk	 pria	 sombong	 ini.	 Dia	
masih	 kaget	 dengan	 sentakan	 tangan	Windra	 yang	menarik	
kuncinya	membuka	pintunya	dan	langsung	masuk.	Apa	kabar	
sopan	santun,	rutuk	Aya.	
	
1	 jam	 sebelumnya,	 Aya	 tergesa-gesa	 merapikan	 meja	
diruangannya.	 Dia	 tahu	 dia	 akan	 terlambat.	 Hari	 itu	
sebenarnya	 hari	 Minggu,	 tetapi	 kepala	 labnya	 menelpon	
bahwa	 ada	 kerusakan	 listrik	 di	 kampus	 dan	 mereka	 harus	
mengamankan	 sel	 yang	 disimpan	 di	 lemari	 pendingin	 -20	
derajat.	Teman	yang	lain	tidak	bisa	datang.	Ini	tahun	terakhir	
beasiswanya,	jika	dia	gagal,	dia	tak	tahu	harus	mendapatkan	
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beasiswa	 dari	 mana.	 Aya	 berbalik	 dan	 menaiki	 sepedanya	
kembali.	
	
“Bro,	gimana?	Bagus	kan	apartemen	lu?”		
	
Faiz	 menepuk	 bahu	 Widra	 yang	 sedang	 duduk	 di	 Mensa,	
kantin	 kampus.	 Kopi	 panas	 di	 tangannya	 hampir	 tumpah.	
Widra	meletakkan	cangkirnya	di	sebelah	roti	pretzel	berwarna	
coklat	ditaburi	butiran	garam.		
	
Widra	 terkejut	 melihat	 sahabatnya	 yang	 sudah	 lama	 tidak	
bertemu	 semenjak	 lulus.	 Hanya	 melalui	 dunia	 maya	 saja	
mereka	 kontak.	 Faiz	 yang	 dulu	 berambut	 gondrong	 kini	
berambut	pendek.	Pakaiannya	juga	lebih	rapi	dengan	kemeja	
tangan	 panjang	 dan	 rompi	 rajut	 kotak-kotak.	
	
“Ah	gila	lu,	sibuk	banget	baru	ketemu	sekarang”		
	
Widra	langsung	mengomeli	Faiz.	 
	
“Sorry	 sorrry,	 banyak	 tugas,	 gua	 kan	 harus	 cepat	 lulus,	
beasiswa	 habis	 bisa-bisa	 gua	DO,	 ga	 kaya	 elu	 lah,	 duit	 Euro	
tinggal	gunting.	Sudah	ketemu	Mbak	Aya	kan?”	
 

“Aya	 itu?	Ah	 anak	 kecil	 yang	 telat	 datang,	 bikin	 gua	hampir	
mati	 kedinginan!	 Eh	 kenapa	 lu	 manggilnya	 mbak?”	 Widra	
bertanya	heran.	
	
Dia	 mahasiswa	 S3?	 Widra	 terkejut,	 dia	 salah	 mengira.	
Dikiranya	 anak	 baru	 lulus	 SMA	 karena	 biasanya	 yang	
membantu	mahasiswa	yang	baru	datang	adalah	mereka	yang	
masih	 muda.	 Usianya	 28	 tahun.	 Mungkin	 badannya	 yang	
mungil	 dan	 wajahnya	 tidak	 menunjukkan	 usianya.	 Berarti	
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bedanya	sekitar	4	tahun	lebih	tua,	batin	Widra.	Anak	pertama	
dari	 tiga	 bersaudara	 perempuan	 semua.	 Melanjutkan	 S3	
dengan	 beasiswa	 dari	 pemerintah.	 Widra	 menelusuri	
informasi	Talitha	Kirana	atau	akrab	dipanggil	Aya	di	berbagai	
akunnya.		
	
Di	salah	satu	foto,	tampak	Aya	memeluk	sahabatnya	di	acara	
pernikahan.	Komentar	di	bawahnya	ramai	menanyakan	kapan	
Aya	menyusul.	Belum	menikah,	informasi	paling	penting	yang	
dicatat	Widra.	Entah	kenapa,	wajah	Aya	yang	terkejut	melihat	
sikapnya	 terbayang	 di	 wajahnya.	 Dan	 penyesalan	 tiba-tiba	
menghantuinya.	
	
Sebulan	 berlalu,	 Widra	 pun	 mulai	 sibuk	 dengan	 persiapan	
kuliahnya.	 Hari	 itu	 Faiz	mengajaknya	 ke	 pertemuan	 keluaga	
Indonesia	 di	 Bonn.	 Faiz	 mengatakan	 acara	 ini	 jangan	
dilewatkan,	 karena	 akan	 banyak	makanan	 yang	 akan	 dibuat	
oleh	 ibu-ibu	 yang	 sudah	 lama	 tinggal	 di	 Bonn.	 Faiz	 tidak	
bohong.	Baru	30	menit	datang,	Widra	sudah	kenyang	dengan	
mie	 baso,	 martabak	 dan	 sate	 ayam	 yang	 disediakan	 tuan	
rumah.	Banyak	teman	baru	dikenalnya	di	sana.		
	
Dan	Widra	kembali	bertemu	Aya.	Dilihatnya	gadis	itu	tengah	
bermain	 dengan	 anak	 kecil.	 Apakah	 itu	 anaknya?	 Tetapi	
sepertinya	tidak	mirip,	anak	kecil	itu	berkulit	lebih	gelap	dan	
berambut	keriting.	Widra	membatin.	Dan	dia	belum	menikah!	
Atau	 anak	 adopsi?	 Widra	 menepuk	 dahinya	 sendiri	 karena	
sibuk	 dengan	 pikiran	 tidak	 jelas.	 Widra	 mendekat.		
	
“Mbak	 Aya	 kita	 ketemu	 lagi,	 maaf	 saya	 lupa	 mengucapkan	
terima	kasih”		
 

Aya	 hanya	 menengok,	 tersenyum	 tipis	 kemudian	 kembali	
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bermain	 dengan	 anak	 kecil	 itu.	 Widra	 mengerti	 mengapa	
tanggapannya	seperti	 itu,	pelan-pelan	dia	pun	meninggalkan	
ruangan	dan	mencoba	melupakan	kejadian	itu.	
	
Seminggu	berlalu,	Widra	baru	akan	naik	bis	menuju	kampus	
ketika	dia	melihat	warna	jaket	yang	pernah	dilihat.	Mbak	Aya,	
pikirnya.	Aya	sedang	menunduk	memandangi	sepedanya.	Ban	
sepedanya	 bocor	 sepertinya	 melindas	 sesuatu	 yang	 tajam.	
Widra	menawarkan	pertolongan.		
	
Sial,	mengapa	pria	arogan	ini	yang	menjadi	penolongnya,	batin	
Aya.	 Aya	 menolak	 bantuan	 Widra	 tetapi	 sepeda	 itu	 terlalu	
berat	untuk	diseret	dengan	kondisi	ban	yang	bocor.	Apalagi	
ditambah	beban	di	keranjang	depan	sepedanya.		
	
Keranjang	 depannya	 tampak	 penuh	 belanjaan.	 Pasta	
spaghetti,	 tomat,	 jamur,	 bawang	 bombay	 dan	 saus	 instant	
spaghetti	 dalam	 kaleng,	 Aya	 mengingat	 ingat	 isi	 tas	 bekas	
goody	 bag	 seminar	 yang	 diikutinya	 bersama	 teman-teman	
labnya	 tahun	 lalu	 di	 Pescara,	 Italia.	 Aya	 tidak	 pakai	 plastik	
karena	mengambil	plastik	berarti	harus	bayar	lebih.	
	
Tanpa	 banyak	 bicara	 Widra	 mengambil	 sepeda	 Aya	 dan	
berjalan	 terus	 dengan	 mendorong	 sepeda.	 Aya	 berlari-lari	
kecil	di	belakangnya.	Tidak	ada	kata	terucap	di	antara	mereka.		
	
Widra	tiba	tiba	berhenti,	dia	baru	sadar	dia	tidak	tahu	dimana	
tempat	tinggal	Aya?		
	
	
“Mbak	 harus	 memberi	 tahu	 dimana	 apartemennya,	 silakan	
jalan	duluan”	
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Aya	hanya	diam	dan	berjalan	di	depan	Widra.	Mereka	tiba	di	
apartemen	 Aya,	 apartemen	 berwarna	 abu	 dengan	 pintu	
utama	 berwarna	 merah,	 khas	 warna-warna	 eropa.	
Widra	 mengaitkan	 gembok	 sepeda	 dan	 mendekatkan	
wajahnya	ke	wajah	Aya.	
	
“Saya	kuliah	dulu,	nanti	malam	saya	ke	sini	lagi	membetulkan	
ban	 sepeda	 ya,	 coba	 sini	 Mbak	 kasih	 handphonenya” 
	
Aya	kembali	terdiam	dan	menyerahkan	handphonenya.	Widra	
menekan	beberapa	angka,	dan	mendengarkan	di	 telephone,	
handphone	 Widra	 berbunyi,	 dia	 pun	 mengembalikan	
handphone	Aya.	
	
“Nomor	 Mbak	 Aya	 sudah	 saya	 simpan,	 nanti	 saya	 kontak”	
Widra	berbalik	dan	terus	berjalan	kembali	ke	arah	halte	bis. 
Aya	 tak	 bisa	 berkata	 apa-apa,	 sikap	 dominasi	 Widra	
membuatnya	ciut.	Dia	membuka	kamarnya	dengan	lesu.		
	
Tetapi	mengapa	wajah	Widra	tidak	terhapus	diingatannya?		
	
Malam	 itu	 Widra	 menepati	 janjinya,	 dia	 datang	 dan	
membantu	 membetulkan	 sepeda	 Aya.	 Dia	 tahu	 Aya	 pasti	
merasa	 berat	memanggil	 tukang	 karena	 biaya	 di	 sini	 sangat	
mahal.	 Widra	 datang	 dengan	 membawa	 ban	 sepeda	 yang	
baru.	 Sebagai	 gantinya	 Aya	 menyediakan	 spaghetti	 untuk	
Widra.	
	
“Mbak,	 spaghettinya	 enak	 tapi	 agak	 asin,	 Mbak	 pasti	 ingin	
cepat-cepat	 nikah	 ya?”	 Widra	 menggoda	 sambil	 tertawa	
terbahak-bahak.	
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Wajah	 Aya	 pias,	 dia	 teringat	 teman-temannya	 yang	 sudah	
menikah,	 beberapa	 sudah	 berfoto	 dengan	 memangku	 bayi	
lucu	dan	dia	malah	melanjutkan	sekolah,	sibuk	dengan	pipet	
dan	 sel	 sel	 yang	 dianggapnya	 bayi.	 Aya	 pura	 pura	 tidak	
mendengar	dan	beranjak	mengambilkan	minum.	
	
Malam	 itu	 sungguh	 menyenangkan,	 mereka	 mengobrol	
berbagai	 hal.	 Dari	 berbagai	 cerita,	 ternyata	 beberapa	
pertemanan	 menyambung	 satu	 sama	 lain.	 Walau	 memang	
sambungan	itu	dari	adik	Aya	yang	paling	kecil,	seusia	dengan	
Widra.	
	
“Dunia	 sempit	 ternyata	 ya,	 Widra?”	 tanya	 Aya 
“Bukan	 mbak,	 pergaulan	 kita	 yang	 luas”	 Widra	 kembali	
tangkas	menjawab.	
	
Semenjak	 itu	 mereka	 sering	 bersama,	 Aya	 menunjukkan	
kepada	Widra	tempat-tempat	belanja	yang	murah,	bahkan	ke	
daerah	 yang	 lebih	 jauh	 demi	 mendapatkan	 pakaian	 yang	
diobral.	Widra	dengan	semangat	mengikuti	Aya,	walau	di	hari	
lain,	tanpa	Aya,	dia	memilih	belanja	di	Kaufhof	atau	Kaarstadt	
yang	lebih	nyaman.		
	
Apabila	 Aya	 pulang	 dari	 laboratorium	 terlalu	malam,	Widra	
akan	menjemput	Aya	dan	mengantarkan	ke	apartemen.	Akhir	
Minggu	mereka	akan	piknik	ke	Rheinaue	atau	hanya	berjalan-
jalan	 di	 sepanjang	 sungai	 Rhein	 dan	 hanya	 duduk	 duduk	
memandang	bunga	yang	bermekaran	di	musim	semi.		
	
Hari	 itu	 ulang	 tahun	 Aya	 ke	 29,	 sudah	 6	 bulan	 semenjak	
mereka	dekat.	Widra	sudah	berniat	membelikan	hadiah	yang	
istimewa.	Widra	tahu	Aya	sedang	menulis	disertasi	dan	sering	
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mengeluh	 tentang	 laptopnya	 yang	 layarnya	 sering	 tiba-tiba	
menjadi	gelap.	Kotak	dihiasi	pita	berisi	laptop	keluaran	terbaru	
dengan	 logo	 buah	 apel	 tergigit	 sudah	 di	 tangannya.	 Dia	
menunggu	 Aya	 datang	 di	 depan	 apartemennya.		
Aya	 membuka	 kotak	 dengan	 perlahan,	 Widra	 menunggu	
dengan	berdebar-debar.		
	
Hari	itu	Widra	akan	mengungkapkan	perasaannya	kepada	Aya.	
Aya	berteriak	kaget,	laptop	yang	hanya	ada	di	angan-angannya	
kini	ada	dipangkuannya.	
	
“Widra,	 ini	 terlalu	 mahal”	 Aya	 bergumam,	 wajahnya	
menunduk,	pipinya	merona	kemerahan.	Widra	mendekat	dan	
tiba-tiba	berbisik.	
 

“Aku	sayang	kamu,	Mbak”	Widra	menggenggam	tangan	Aya.	
Aya	 tersentak	 dan	 berdiri	 tiba-tiba,	 hampir	 saja	 laptop	 itu	
jatuh.		
	
“Widra,	 saya	 tidak	 bisa...,	 apakah	 kamu	 bisa	 pulang	
sekarang?”	 Aya	 menyerahkan	 laptopnya	 kembali	 ke	 tangan	
Widra.	 Widra	 terkejut	 dan	 menarik	 tangan	 Aya 
“Kenapa	mbak?	Apakah	mbak	 tidak	memiliki	 perasaan	 yang	
sama?”	
 

“Tolong	 Widra,	 kita	 tidak	 ada	 apa	 apa,	 semua	 biasa	 saja,	
sekarang	pulang	ya?	Laptopnya	dibawa”	terdengar	suara	Aya	
yang	 tegas,	 walaupun	 matanya	 berkaca-kaca,	 dia	 kembali	
menepis	tangan	Widra	dan	berjalan	membuka	pintu.		
	
Widra	 berdiri	 dengan	 lunglai,	 dan	 berjalan	 ke	 arah	 pintu. 
Widra	berhenti	sejenak	dan	menatap	mata	Aya	dengan	tajam,	
Aya	tak	kuasa	melihat	mata	Widra	yang	terluka.	
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“Biasa	 saja?	 I	 thought	we	are	 special,	 Liebe	Aya”	Widra	 lirih	
berkata.		
	
Aya	semakin	tertunduk,	Widra	tidak	lagi	menyebutnya	dengan	
Mbak.	 Hatinya	 ikut	 hancur	 bersamaan	 dengan	 pintu	 yang	
tertutup	dan	dilihatnya	bungkusan	laptop	masih	di	atas	meja.	
Aya	 menangis	 tersedu-sedu	 terduduk	 di	 sofa.	 Maafkan	 aku	
Widra.	Kamu	lebih	baik	dengan	yang	lain,	usiamu	masih	muda,	
bahkan	seumur	Alia	adikku.		
	
Keesokan	harinya	Widra	menerima	bungkusan	laptop	kembali	
melalui	 Faiz.	 Faiz	 tidak	 berkata	 apa-apa	 hanya	memberikan	
laptopnya	 kepada	 Widra	 dan	 menepuk	 bahu	 sahabatnya.	
Semenjak	 itu,	Widra	 dan	 Aya	 tidak	 pernah	 bertemu.	Widra	
menyibukkan	 diri	 dengan	 ujian-ujian	 dan	 tugas	 kuliahnya.	
Sesekali	dia	akan	teringat	dengan	Aya	ketika	melewati	tempat-
tempat	yang	sering	mereka	kunjungi.		
	
Aya	 tenggelam	 dengan	 menulis	 disertasi.	 Karena	 tinggal	
menulis,	 dia	 jarang	 ke	 laboratorium,	 seringnya	 di	
perpustakaan	atau	di	kamarnya	dan	hanya	melaporkan	hasil	
penulisannya	seminggu	sekali	ke	Doktorvater	atau	promotor	
S3nya.	Tidak	pernah	sekalipun	mereka	berpapasan.		
	
Widra	dan	Aya	sempat	berpikir,	mungkin	akan	tidak	sengaja	
bertemu,	 tapi	 tidak	 terjadi.	 Tidak	 ada	 irisan	 waktu	 mereka	
bertemu	 di	 koordinat	 yang	 sama	 di	 bumi	 ini.	 The	 universe	
conspires	against	them	seeing	each	other.	Kata	orang	rindu	itu	
indah,	 namun	 bagiku	 sangat	 menyiksa,	 lagu	Melly	 Goeslaw	
pun	terngiang	di	benak	masing-masing,	
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Bulan	Oktober	pun	tiba,	daun	telah	berubah	menjadi	kuning	
atau	 berwarna	 seperti	 senja,	 oranye	 kemerahan,	 sebagian	
sudah	 gugur	 ke	 tanah	 untuk	 kembali	 muncul	 daun	 baru	 di	
musim	semi.	Aya	keluar	dari	ruang	sidang,	debarannya	masih	
terasa,	kemudian	dia	menghirup	nafas	panjang.	 Lega,	hanya	
itu	yang	dirasakannya	setelah	4	tahun.	Doctoral	defense	baru	
saja	dilakukannya,	promotor	dan	penguji	menyalaminya.		
	
Ayah	 Ibu,	 ini	 untukmu	 di	 Indonesia,	 Aya	 memegang	 hasil	
sidangnya	 bertuliskan	 Dr.rer.nat	 Talitha	 Kirana.		
Aya	membuka	pintu	perlahan,	teman-teman	laboratoriumnya	
di	 luar	 sudah	 menyambut	 dengan	 toga	 terbuat	 dari	 kertas	
karton	hitam	penuh	tanda	tangan	teman-temannya.	Di	ujung	
terlihat	kereta	dorong	dihias	dengan	meriah.	Bendera	merah	
putih	 ikut	 menghiasi	 keretanya.	 Aya	 diminta	 menaiki	
keretanya	 dan	 mereka	 mengarak	 dengan	 diiringi	 bunyi-
bunyian.		
	
Di	 ruangan	 pertemuan	 kecil,	 teman-teman	 dari	 keluarga	
Indonesia	 sudah	menunggu	 berebutan	menyalami	 Aya.	 Faiz	
pun	 ada	 di	 sana.	 Mereka	 membantu	 menyiapkan	 berbagai	
penganan	 khas	 Indonesia.	 Nasi	 goreng,	 lumpia,	 siomay	
Bandung	 dan	 berbagai	 jajanan	 pasar	 dalam	 tampah	 seperti	
lemper,	putri	ayu,	kue	lapis,	klepon	juga	disediakan.		
	
Semua	 larut	 dalam	 kegembiraan	 akan	 kesuksesan	 kelulusan	
salah	seorang	warga	Indonesia	di	negara	digdaya.	Sulit,	penuh	
air	 mata,	 dan	 perjuangan.	 Banyak	 juga	 yang	 tidak	 dapat	
menyelesaikannya.	Tetapi	Aya	berhasil.		
	
Ende	gut	alles	gut.	Bila	berakhir	baik	semua	akan	baik,	begitu	
pepatah	Jerman	yang	dipegang	Aya.		
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Semua	 teman-teman	 satu	 laboratorium	 dan	 promotornya	
sudah	meninggalkan	ruangan.	Aya	bersama	teman-teman	lain	
mulai	 membereskan	 ruangan.	 Kali	 ini	 kembali	 Aya	 harus	
mengucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 Faiz	 yang	 menjadi	
koordinator	 acara	 syukuran	 kelulusannya	 ini.	 Aya	
menghampiri	Faiz	dan	mengucapkan	terima	kasih.	
	
“Selamat	sekali	lagi	ya	Mbak	Aya,	doakan	yang	masih	di	sini	ya	
Mbak” 
“Iya	Faiz,	Mbak	doakan,	nanti	kalau	selesai	kasitahu	Mbak	ya,	
mampir	juga	ke	..”	Aya	menghentikan	ucapannya	karena	Faiz	
malah	tersenyum-senyum	sendiri,	menutup	mukanya	sambil	
menunjuk-nunjuk	ke	belakang.	
	
“Eh	kenapa?”	Aya	membalikkan	badannya	dan	waktu	tiba-tiba	
berhenti,	 keriuhan	 yang	 masih	 ada	 disekelilingnya	 tiba-tiba	
menghilang,	 semua	menjadi	 kabur,	mata	dan	hatinya	hanya	
memandang	satu	sosok	di	pintu	ruangan.		
	
Dia....yang	selama	ini	hadir	di	mimpinya...	
Dia...	yang	membuatnya	bersusah	payah	menghapus	kembali	
pesan	yang	tidak	jadi	dikirimkan…	
Dia…yang	membuatnya	 berpikir	 tidak	 akan	 ada	 cinta	 untuk	
dirinya,	seumur	hidupnya…	
	
Sosok	 itu	 mendekat,	 berdiri	 dengan	 rangkaian	 bunga	 di	
tangan,	 memakai	 batik	 coklat	 bercorak	 khas	 Yogyakarta,	
celana	berwarna	krem,	sepatu	coklat....dan	memakai	blankon.	
Pantas	 saja	 Faiz	 tadi	 menahan	 tertawanya	 dengan	 susah	
payah.	
	
“Mbak	 Aya..Meine	 Liebe	Aya,	 apakah	 ini	 spesial	 untukmu?”	
tanyanya	pelan.	
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Ketika Indah Itu Tiba... 
Ophi	Nurwicaksono	

	
	
“Awasssssss”	 Bunyi	 teriakan	 disertai	 klakson	 yang	 ditekan	
kuat-kuat	 langsung	 terdengar.	Aine	 terkejut,	diremnya	kuat-
kuat,	badannya	terhempas	ke	depan.	Hampir	saja	terserempet	
angkot	 yang	 tiba-tiba	menepi	untuk	mengambil	penumpang	
yang	berdiri	di	depan	gerbang.	Dia	merutuki	diri	sendiri	yang	
tidak	fokus	pada	saat	membelokkan	mobilnya	ke	jalan	utama.	
Pikirannya	masih	teringat	ucapan	pimpinan	fakultasnya	ketika	
tadi	 siang	 dipanggil.	 “Aine,	 kamu	 diangkat	 menjadi	 Ketua	
Jurusan	 ya,	 Pak	 Iwan	 diangkat	 menjadi	 Asisten	 Atase	
Pendidikan	di	Jepang,	dia	akan	mulai	bulan	depan,	kemudian	
pelantikan	 akan	 dilakukan	 bersama	 dengan	 ketua	 jurusan	
baru	lainnya”		
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Sudah	 lama	 Aine	 mendengar	 kalau	 Pak	 Iwan,	 seniornya	 itu	
bercita-cita	 untuk	 menjadi	 Atase	 Pendidikan	 di	 Jepang,	
tempatnya	 menempuh	 S3	 dulu,	 tetapi	 karena	 pangkatnya	
belum	 mencukupi	 sepertinya	 Pak	 Iwan	 melamar	 untuk	
menjadi	asisten	terlebih	dulu.	Aine	yang	selama	ini	menjabat	
sekretaris	 jurusan	 dianggap	 layak	 untuk	 menggantikan	 Pak	
Iwan.	
	
Waktu	 berjalan	 cepat,	 di	 tangan	 Aine	 sudah	 terpegang	
undangan	 pelantikan.	 Dia	 tersenyum	 miris	 ketika	 melihat	
namanya	 tertulis	 di	 sana,	Dr.	 Aine	Amarilisa	 dan	 suami.	 Dia	
yakin	bagian	pelantikan	tidak	update	bahwa	dia	masih	sendiri.	
Rekan-rekannya	 sesama	 pengajar	 tak	 bosan-bosannya	
mengenalkan	Aine	kepada	temannya,	saudaranya,	temannya	
saudaranya	 dan	 seterusnya.	 Tapi	 Aine	 hanya	 berkenalan	
seadanya	dan	tidak	pernah	ada	kelanjutan.	Satu	persatu	calon	
yang	dikenalkan	pun	mundur.	
	
Cita-citanya	 menikah	 di	 usia	 25	 kandas,	 tunangannya	 yang	
juga	 teman	 kuliahnya,	 meninggalkannya	 untuk	 menikah	
dengan	teman	baru	di	kantornya	yang	baru	dikenalnya	3	bulan	
ketika	dia	pindah	dan	bekerja	di	Jakarta	sementara	Aine	masih	
di	kampus	karena	menunggu	kelulusan	S2.	Aine	teringat	janji	
yang	 diucapkan	 untuk	 selalu	 bersama	 walau	 jarak	
memisahkan.		
	
”I	am	sorry	Aine,	you	are	my	history	but	not	my	destiny”.		
	
Begitu	ucapan	yang	didengarnya	ketika	pertunangan	berakhir.		
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Setelah	 itu,	 waktu	 seperti	 tidak	 berhenti,	 untungnya	 Aine	
mendapatkan	 beasiswa	 untuk	 meneruskan	 S3	 di	 Austria	
dengan	 membawa	 luka.	 Dia	 kemudian	 melanjutkan	 Post	
Doctoralnya	di	negara	yang	sama.	Setelah	5	tahun	berkelana,	
Aine	kembali	 ke	kotanya,	Yogyakarta	ketika	pembimbingnya	
Prof.Lastri	 yang	 sudah	 dianggapnya	 seperti	 ibunya	 sendiri,	
memintanya	 pulang	 untuk	 ikut	 kembali	 mengembangkan	
almamater.		
	
Dalam	3	 tahun,	 kinerja	Aine	dianggap	 sangat	 baik,	 sehingga	
diangkat	sebagai	Sekretaris	Jurusan	selama	2	tahun,	dan	baru	
sebulan	 usianya	 menginjak	 35	 ketika	 dia	 diminta	 menjadi	
ketua	jurusan.	
	
Aine	 mengetik	 nama	 di	 bagian	 search:	 Bramastya.	 Biarkan	
orang	 bilang	 dia	 tidak	 bisa	move	 on,	 tapi	melihat	 Facebook	
Ibam,	 demikian	 Bramastya	 dipanggil,	 cukup	 membuatnya	
bahagia.	Bahagia	sekaligus	sedih.	Aine	bingung	sendiri	dengan	
perasaannya.		
	
Dia	menemukan	Facebook	 Ibam	mantan	tunangannya	ketika	
rencana	 reunian	 teman	kuliahnya	mulai	 dicetuskan.	Belasan	
tahun	mereka	 putus	 kontak.	 Dan	 sudah	 setahun	 ini	mereka	
berteman,	berteman	kembali	di	sosial	media.	
	
Karena	 Aine	 tidak	 bisa	 menahan	 diri	 ingin	 mengetahui	
kehidupan	Ibam,	dia	pun	klik	friend	request,	Aine	gugup	ketika	
Ibam	 juga	 langsung	menerima	permohonan	pertemanannya	
walaupun	tidak	pernah	sekalipun	mereka	bertegur	sapa.		
	
Kadang	mereka	sama	sama	online	tapi	tak	ada	yang	memulai	
kontak	 duluan.	 Aine	 sesekali	 ingin	 mengklik	 feature	
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messenger,	tetapi	selalu	tertahan,	mengingat	statusnya	yang	
masih	sendiri	dan	dia	tidak	ingin	merusak	kebahagiaan	Ibam.		
	
Adiknya	pernah	memergoki	Aine	memandangi	Facebook	Ibam	
ketika	 adiknya	 yang	 sudah	menikah	 dan	 bekerja	 di	 Jakarta,	
bertugas	ke	Yogyakarta	selama	3	hari	dan	menginap	di	rumah	
Aine.		
	
“Mbak,	you	are	too	awesome	to	do	this,	please	forget	him	and	
move	forward,	will	you?”	
	
Hari	ini	kembali	dia	melihat	Ibam	baru	ganti	profil,	dia	terlihat	
wefie	memegang	sepeda	yang	dinaiki	anak	tampan	berusia	5	
tahun,	dengan	caption:		
	
“Adik	 selamat	 ulang	 tahun!	 Belajar	 naik	 sepeda	 ya!	 Bisa	
temani	kaka	dan	bunda	ya!”		
	
Di	belakangnya	tampak	seorang	perempuan,	mungkin	itu	yang	
disebut	bunda,	menaiki	sepeda	dewasa	dengan	keranjang	di	
depannya,	 disampingnya	 berdiri	 anak	 perempuan	 manis	
dengan	tinggi	hampir	mendekati	bundanya.	Melihat	Facebook	
Ibam	 menjadi	 kegiatannya	 sehari-hari	 semenjak	 mereka	
berteman.	 Ibam	 aktif	 dan	 hampir	 setiap	 hari	 mengupdate	
statusnya.	Aine	teringat	mereka	disebut	pasangan	yang	ideal	
karena	dia	yang	pendiam	dan	Ibam	yang	dulu	ramai.	Ternyata	
Ibam	tidak	berubah.		
	
Dalam	 waktu	 singkat	 Aine	 sudah	 bisa	 mengetahui	 update	
kehidupan	Ibam.	Menikah	dengan	dua	anak.	Tinggal	di	Daerah	
Bintaro.	 Rumah	 dengan	 3	 kamar	 dengan	 halaman	 belakang	
penuh	dengan	hidroponik.	Aine	ikut	merasa	sedih	ketika	Ibam	
keseleo	 ketika	 bermain	 basket.	 Ikut	 bersorak	 ketika	 Ibam	
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menuliskan	 dia	 dipromosikan	 menjadi	 manajer.	 Ikut	 lapar	
ketika	 Ibam	 posting	 foto	 semangkok	 baso	 Blok	 S,	 dia	 ingat	
Ibam	 pernah	 bercerita	 betapa	 enaknya	 baso	 ini	 dan	 akan	
mengajaknya	 ke	 sana.	 Bahkan	 ikut	 tertawa	 ketika	 Ibam	
menceritakan	kelucuan	anak-anaknya.		
	
Hanya	 satu	 yang	 selalu	 dia	 lewatkan	 karena	 tidak	 ingin	
membacanya,	 yaitu	 setiap	 Ibam	 bercerita	 tentang	 istrinya.	
Rasa	 lelah	 ketika	 pulang	 dari	 kampus	 hilang	 ketika	 melihat	
update	 Ibam	 yang	 menghibur.	 Ibam	 menceritakan	 hampir	
semuanya.	 Aine	 kadang	 tertawa	menertawakan	 diri	 sendiri,	
ketika	menyadari	bahwa	perbuatannya	sangat	bodoh.	Tapi	dia	
terus	 melakukan	 itu.	 Aine	 sempat	 berfikir	 apakah	 dia	
mengalami	adiksi	membaca	status	Ibam.	Aine	kadang	teringat	
dia	menerima	 lamaran	 Ibam	 karena	 pemuda	 itu	 selalu	 bisa	
membuatnya	tertawa.	
	
Tepuk	 tangan	 seketika	 menggema,	 selesai	 sudah.	 Aine	
menghembuskan	nafasnya	lega	dan	membetulkan	blazernya.	
Hari	ini	dia	bersama	sekitar	20	Ketua	Jurusan	lainnya	dilantik	
dan	 mengucapkan	 janji	 di	 depan	 Rektor	 kampusnya.	 Di	
sebelah	 kanan	 tampak	 barisan	 keluarga	 yang	 mendampingi	
para	 ketua	 jurusan	 baru	 yang	 dilantik.	 Beberapa	membawa	
anaknya.	 Aine	 tersenyum,	 langsung	 menepis	 perasaan	
sepinya.		
	
Setelah	selesai,	diadakan	ramah	tamah	dengan	seluruh	ketua	
jurusan	 dan	 keluarganya.	 Aine	 langsung	 mengambil	 air	
mineral	 yang	 disediakan	 ketika	 tiba-tiba	 tangannya	 ditarik	
oleh	anak	kecil	berusia	sekitar	5	tahun	bermata	bola,	sambil	
berseru		
	
“Mamaaaa”		
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Aine	 melihat	 kiri	 kanan,	 anak	 siapakah	 ini,	 yang	 tiba-tiba	
menarik	 tangannya.	 Dari	 arah	 pintu	 muncul	 bergegas	 pria	
dengan	jas	abu,	celana	abu,	kemeja	putih	dan	dasi	berwarna	
merah	marun.	Seingat	Aine,	pria	ini	tadi	berdiri	di	sampingnya	
ketika	pelantikan.	Yang	diingatnya,	dia	adalah	ketua	 jurusan	
baru	 dari	 Fakultas	 Ekonomi,	 karena	 mereka	 dipanggil	
berurutan.	
	
“Maaf	ibu,	ini	anak	saya,	dia	tadi	langsung	lari	ketika	melihat	
ibu”	Ucapnya	sopan	sambil	menggandeng	anaknya.	Aine	yang	
masih	 kaget	 tidak	 sanggup	 berkata	 apa-apa	 dia	 hanya	 bisa	
memandang	pria	bermata	teduh	itu	dibalik	kacamata	dengan	
frame	 tebal	 gaya	 kekinian,	 rambutnya	 yang	 rapi	 dan	
senyumnya	membuat	 Aine	 tertegun,	 dunia	 seakan	 berhenti	
berputar.	Tatapan	dan	pandangan	keduanya	terkunci.		
	
Perhatian	mereka	langsung	teralihkan	ketika	di	belakang	pria	
tersebut	 muncul	 seorang	 ibu	 usianya	 sekitar	 60	 tahun.	 Dia	
tampak	terkejut	melihat	wajah	Aine	dan	berucap	pelan	“Mirip	
sekali...”		
	
Pria	tersebut	kemudian	mengulurkan	tangannya	“Maaf	sekali	
lagi	 Ibu,	 Ibu	 Aine	 ya?	 Ketua	 Jurusan	 Psikologi?	 Perkenalkan	
saya	 Radityo,	 dari	 Ekonomi,	 ini	 anak	 saya	 Farrel”	 Farrel	
tersenyum	malu-malu	mengulurkan	tangannya	ke	Aine.	“Dan	
ini	 ibu	mertua	 saya,	 maaf	 sepertinya	 Farrel	 menyangka	 Ibu	
Aine	adalah	mamanya”		
	
“Oh...iya	Pak...”		
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Aine	mengulurkan	 tangannya	 untuk	 bersalaman	 dengan	 ibu	
mertua	Radityo.	Dia	masih	bingung	dengan	situasi	 ini,	ketika	
ibu	tersebut	dengan	lirih	berkata		
	
“Ibu	 Aine,	 ibu	 mirip	 putri	 saya,	 mamanya	 Farrel,	 dia	 telah	
meninggalkan	kami	tahun	lalu	karena	sakit”		
	
Aine	 sekali	 lagi	 memandang	 ibu	 tersebut,	 kemudian	
pandangannya	 pindah	 ke	 Radityo	 yang	 masih	 tersenyum	
memandangnya	 lekat-lekat,	 dan	 akhirnya	 pandangannya	
turun	ke	Farrel	yang	memandangnya	penuh	harap.		
	
Aine	 tak	 sabar	 untuk	 pulang	 dan	 membuka	 laptopnya,	
membuka	acccount	Facebooknya,	mencari	nama	Bramastya,	
dan	mengklik	unfriend.	
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Haruskah Cinta Terbagi 
Ophi	Nurwicaksono	

	
(1)	
	

“Pesan	makanannya,	mbak?	Nasi	Goreng,	Nasi	Rames,	Zupa-
Zupa?”	
 

Tia	 terkejut	 mendengar	 suara	 merdu	 petugas	 KA	 yang	
menawarkan	makan	kepada	penumpang.	Petugas	KA	dengan	
tinggi	semampai,	berseragam	biru	muda	layaknya	pramugari	
di	 pesawat	 udara	 berkeliling	 menawarkan	 makanan.	 Di	
belakangnya	 seorang	 pemuda	 membawa	 baki	 berisi	 nasi	
goreng	 dan	 nasi	 rames	 yang	 telah	 disiapkan	 di	 atas	 piring	
sehingga	 bisa	 diberikan	 langsung	 ke	 penumpang	 yang	 ingin	
membeli.		
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Beberapa	harus	memesan	dulu	dan	dicatat.	Tia	hanya	melirik	
dan	kembali	memejamkan	matanya.	Suara	kereta	yang	melaju	
kencang	 kembali	 terdengar	 di	 telinganya.	 Semenjak	 kereta	
meninggalkan	 Jakarta,	 Tia	 tak	 henti-hentinya	 melamun,	 air	
matanya	 sesekali	 turun.	 Tia	 segera	 menyeka	 air	 matanya.	
Biasanya	 dia	 akan	 memanggil	 petugas	 tersebut	 untuk	
memesan	teh	hangat.	Minumlah	teh	hangat	ketika	kau	ingat	
aku,	 kehangatannya	 akan	 mengobati	 sepinya	 hatimu.	 Tia	
teringat	 ucapan	 suaminya,	 Adrian,	 ketika	 mereka	 terpaksa	
harus	tinggal	berjauhan.		
	
Jakarta-Semarang,	461.9	km,	1	jam	5	menit	dengan	pesawat,	
6.5	 jam	 perjalanan	 dengan	 kereta	 api	 dan	 7.5	 jam	 dengan	
mobil.	
	
“Tidak	 ada,	 hubungan	 jarak	 jauh	 yang	 berhasil	 Tia!”	 Tia	
kembali	 teringat	 ucapan	 sepupunya	 yang	 langsung	
berkomentar	demikian	ketika	dalam	pertemuan	keluarga	Tia	
menceritakan	 bahwa	 Adrian	 mendapatkan	 promosi	 dari	
kantornya	untuk	pindah	ke	Jakarta	di	tahun	ke-2	pernikahan	
mereka.		
	
Ibukota	 yang	 gemerlap	 tempat	 perkembangan	 karier	
menanjak	bagi	mereka	yang	ingin	maju.	Sementara	Tia	sebagai	
pengajar	 di	 salah	 satu	 Universitas	 swasta	 terikat	 kontrak.	
Suami	sepupunya	sendiri,	tidak	kembali	setelah	mendapatkan	
beasiswa	 ke	 Prancis	 untuk	melanjutkan	 sekolah.	 Sepupunya	
yang	 berniat	 menyusul	 6	 bulan	 kemudian	 malah	 harus	
menerima	kenyataan	bahwa	suaminya,	yang	sekarang	mantan	
suaminya,	 jatuh	cinta	 lagi	kepada	teman	di	 laboratoriumnya	
dalam	waktu	sesingkat	itu.		
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Tapi	 Tia	 dan	Andrian	 sudah	melewati	 semua	 perjuangan	 ini	
selama	 3	 tahun.	 Setiap	 hari	 dengan	 kemajuan	 teknologi	
mereka	 saling	 bertukar	 berita	 melalui	 berbagai	 cara	 media	
sosial.	Dua	minggu	sekali	mereka	akan	bertemu,	Tia	ke	Jakarta	
atau	Adrian	ke	Semarang.	Liburan	favorit	mereka	adalah	long	
weekend	 karena	 dengan	 demikian	 bertambah	 1	 hari	 yang	
mereka	habiskan	bersama.		
	
Tia	menghelas	nafas	panjang.	Ketika	Adrian	mengantarkannya	
tadi.	 Tia	 berusaha	 menyembunyikan	 perasaannya.	 Adrian	
yang	merasa	 tidak	 ada	 yang	 salah	 terus	 bercerita	mengenai	
kegiatan	 outbond	 di	 kantornya	minggu	 depan.	 Adrian	 sibuk	
menjelaskan	 karena	 dia	 adalah	 ketua	 kegiatan	 tersebut.	
Pelukan	selamat	jalan	pun	masih	terasa	hangat.	Mata	Adrian	
yang	selalu	berubah	sayu	setiap	mereka	berpisah	masih	tidak	
berubah.	
	
Tia	 membuka	 tasnya	 kembali,	 diambilnya	 sebuah	 amplop	
berwarna	 biru	 muda.	 “Mas	 Adrian”	 tertulis	 di	 amplop	 biru	
muda	dengan	tulisan	yang	rapi.	Dibukanya	perlahan	amplop	
tersebut,	 dibacanya	 lagi	 tulisan	 di	 sana	 yang	 sudah	 dia	
hapalkan	 karena	 sudah	 dibaca	 puluhan	 kali	 semenjak	 dia	
menemukannya.		
	
Amplop	itu	ditemukannya	di	tas	Adrian	yang	terbuka	dan	jatuh	
ketika	 Tia	 membereskan	 apartemen	 tadi	 pagi	 sebelum	 Tia	
diantar	Adrian	ke	stasiun.	Adrian	masih	sibuk	menonton	berita	
terungkapnya	 korupsi	 pejabat	 di	 TV.	 Tia	 diam-diam	
menyelipkan	 amplop	 tersebut	 ke	 dalam	 tasnya	 dan	
membukanya	 di	 kamar	 mandi.	 Selama	 di	 kereta	 dia	 sudah	
membukanya	 berulang	 kali.	 “Selamat	 Ulang	 Tahun	 Mas	
Adrian,	miss	you,	can’t	wait	to	see	you	tonight,	Fira”		
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Adrian	berulang	tahun	ke	36,	Rabu	kemarin,	Tia	tentu	saja	ada	
di	Semarang.	Tia	ingat,	Adrian	bilang	akan	pergi	makan	malam	
dengan	teman-temannya.	Tapi	Tia	tidak	berpikir	bahwa	Adrian	
akan	 mengkhianatinya.	 Kepercayaan	 adalah	 hal	 mereka	
pegang	selama	ini.	Jika	tidak,	mungkin	sudah	lama	pernikahan	
dengan	jarak	terpisah	ratusan	kilometer	ini	akan	berakhir.		
	
Siapakah	 Fira	 ini?	 Tia	 membatin.	 Apakah	 Adrian	 juga	
menyukainya?	Seberapa	jauh	hubungan	mereka?	Tia	merasa	
kepalanya	pusing.	Aku	harus	mencari	 tahu	 siapa	Fira.	 Tekad	
Tia.	 Perjalanan	 ke	 Semarang	 masih	 panjang.	 Tia	 mulai	
menyusun	 rencana	 apa	 yang	 harus	 dilakukannya	 untuk	
mengetahui	siapa	Fira	dan	apa	hubungannya	dengan	Adrian,	
suaminya	tercinta.	
	

(2)	
	
Selalu	ada	tokoh	antagonis	dalam	suatu	kisah.	Fira	mendesah	
pelan.	Kalimat	itu	dibacanya	pada	majalah	yang	terletak	paling	
atas	 di	 ruang	 tunggu	 kantornya.	Diucapkan	 seorang	 pemain	
sinetron	 terkenal	 yang	 sering	 berperan	 sebagai	 tokoh	
antagonis.	Tapi	kalimat	itu	seperti	ditujukan	kepadanya.	Kamu	
adalah	tokoh	antagonis	itu,	Fira!	Kamulah	tokoh	yang	dibenci	
penonton.	 Kamulah	 tokoh	 yang	 orang	 lain	 ingin	 kamu	
menderita	 karena	 kejahatanmu.	Kejahatan	 yang	 tidak	dapat	
dimaafkan	 oleh	 semua	 istri	 di	 muka	 di	 bumi	 ini.	 Kejahatan	
karena	Fira	mencintai	suami	orang	lain.	
	
Fira	teringat	pertemuannya	dengan	Adrian	setahun	lalu.	Saat	
itu	 Fira,	 akuntan	 lulusan	 universitas	 terkemuka	 dan	 bekerja	
sebagai	 financial	 planner,	 diminta	 untuk	 memberikan	
pelatihan	 tentang	 pengelolaan	 keuangan	 di	 perusahaan	
telekomunikasi.	 Setiap	 3	 bulan,	 perusahaan	 tersebut	 selalu	
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memberikan	 penyegaran	 kepada	 manajer-manajer	 di	 sana	
dengan	memanggil	para	ahli	untuk	berbagi	ilmu.	Temanya	di	
luar	 pekerjaan	 mereka	 sehari-hari	 sebagai	 seorang	 ahli	
telekomunikasi.	 Food	 combining,	 entrepreneurship,	
pengobatan	 mandiri	 dan	 lain	 lain.	 Dan	 kali	 ini	 pengelolaan	
keuangan	 adalah	 temanya.	 Rayzan,	 sahabatnya	waktu	 SMA,	
memintanya	untuk	mengisi	acara	di	kantor	temannya.	
	
Disanalah	dia	bertemu	dengan	Adrian.	Adrian	adalah	peserta	
yang	 paling	 antusias	 pada	 pelatihan	 itu.	 Dia	 banyak	
menanyakan	 pengelolaan	 keuangan	 “Adrian	 Adyaksa,	 35	
tahun,	Manajer	Sumber	Daya”.	Fira	masih	ingat	catatan	yang	
dia	buat	di	buku	kecil	bergambar	menara	Eiffel,	notes	kecilnya	
pada	 sesi	 tanya	 jawab.	 Dia	 menambahkan	 kalimat	
“senyumnya	 hangat	 dan	 auranya	 positif”	 dan	 tulisan	 itu	 dia	
coret	 ketika	 Adrian	 melanjutkan	 dengan	 kalimat	 “sudah	
menikah,	belum	memiliki	anak	dan	istri	tinggal	berlainan	kota”	
Tetapi	coretan	itu	tidak	bisa	menghindarinya	untuk	jatuh	cinta	
kepada	Adrian	pada	pandangan	pertama.	
	
Mereka	 bertukar	 nomor	 telephon	 dan	 perbincangan	
pengelolaan	 keuangan	 yang	 lebih	 detail	 dilanjutkan	melalui	
salah	 satu	 provider	 pesan	 online.	 Perusahaan	 kemudian	
meminta	 Adrian	 karena	 posisinya	 sebagai	 manajer	 sumber	
daya	 untuk	 menjadi	 kontak	 person	 bekerja	 sama	 dengan	
perusahaan	 akuntan	 tempat	 Fira	 bekerja.	 Sehingga	
perbincangan	dan	pertemuan	membahas	kerja	sama	menjadi	
lebih	 intens.	Meeting	 setiap	 akhir	 bulan	dilakukan	di	 kantor	
Adrian	bersama	teamnya,	
	
Tapi	 tidak	 ada	 pembicaraan	 yang	 menggoda.	 Tidak	 ada	
apapun	yang	mengarah	ke	sana.	Setidaknya	dari	pihak	Adrian.	
Sementara	 Fira	 selalu	 menantikan	 saat	 saat	 notifikasi	
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handphonenya	 berbunyi.	 Dia	 sengaja	 mengatur	 agar	 pesan	
dari	Adrian	memiliki	nada	dering	yang	berbeda	dari	yang	lain.	
Sering	dia	membuka	nama	Adrian	hanya	untuk	melihat	kapan	
terakhir	online.	Atau	mengetik	nama	Adrian	Adyaksa	di	 fitur	
pencari	 di	 website.	 Membaca	 semua	 yang	 berhubungan	
dengannya.	Dalam	seminggu,	Fira	bisa	berkomunikasi	 setiap	
2-3	hari	 sekali.	 Ketika	Adrian	ditugaskan	 ke	 luar	 negeri,	 Fira	
merasa	kehilangan,	karena	Adrian	harus	mengikuti	pelatihan	
yang	padat	dan	tidak	menghubunginya.	
	
Sebenarnya	 setahun	 ini	 Fira	 bertemu	 dengan	 Adrian	 bisa	
dihitung	dengan	kedua	jari	tangan.	Tetapi	setiap	bertemu,	Fira	
tidak	kuasa	menahan	degup	jantungnya.	Senyum	Adrian	yang	
paling	tidak	bisa	dihilangkan	dari	 ingatannya.	Senyumnya	itu	
mungkin	 bisa	membuat	 orang	 yang	 akan	marah	 kepadanya	
menjadi	 luluh.	 Hujan	 deras	 yang	 turun,	 pun	 akan	 tiba-tiba	
berhenti	 ketika	 Adrian	 tersenyum.	 Fira	 geli	 sendiri	
membayangkan	imajinasinya.	
	
Rayzan	sebenarnya	pernah	menanyakan	apakah	ada	sesuatu	
antara	 Fira	 dan	 Adrian.	 Karena	 Rayzan	 merasa,	 Fira	 terlalu	
sering	 menyebut	 nama	 Adrian	 ketika	 Fira	 sedang	 berbicara	
dengan	Rayzan.	Tanpa	 sadar	dia	 sering	menanyakan	Adrian.	
Tapi	Fira	bisa	meyakinkan	Rayzan	bahwa	tidak	ada	apa-apa.	
	
Mungkin	orang	lain	akan	menduga	Fira	bodoh,	bagaimana	dia	
bisa	 mencintai	 seorang	 lelaki,	 diam-diam,	 selama	 setahun	
tanpa	 berubah	 sedikitpun.	 Tapi	 perempuan	 itu	 kodratnya	
mencinta.	Fira	kembali	teringat	ucapan	ibunya,	yang	awalnya	
menikah	 karena	 dijodohkan	 tanpa	 cinta,	 tapi	 akhirnya	 bisa	
mencintai	ayahnya	karena	kesabarannya.	Jatuh	cinta	itu	tidak	
bisa	dihindari,	tetapi	apakah	cinta	harus	berlanjut	atau	tidak	
tergantung	dirimu.		
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Fira	 teringat	 kembali	 ucapan	 ibunya	 ketika	 dia	 bercerita	
tentang	 temannya	yang	 sudah	menikah	 tiba-tiba	 jatuh	 cinta	
kepada	orang	 lain	 sehingga	pernikahan	mereka	pun	kandas.	
Kau	boleh	 jatuh	 cinta	 lagi,	 tapi	 jika	 kau	nanti	 sudah	berjanji	
kepada	seseorang,	peganglah	itu.	Ibunya	menambahkan.	
	
Sebenarnya	sudah	satu	bulan	ini	Fira	tidak	kontak	lagi	dengan	
Adrian,	karena	proyek	mereka	sudah	selesai.	Setiap	hari	Fira	
gundah	 gulana,	 dia	 rindu	 serindu	 rindunya.	 Dia	 terus	
menantikan	nada	dering	khusus	Adrian	kepadanya.	Tapi	tidak	
ada.	 Padahal	 beberapa	 kali	 dia	 melihat	 Adrian	 online.	
Mengirimkan	 pesan	 duluan,	 Fira	 tidak	 ada	 nyali.	 Apa	
alasannya?	Tidak	ada	lagi	yang	bisa	dibahas.	Dan	hari	itu	Fira	
terkejut,	 nada	 dering	 yang	 ditunggu	 akhirnya	 tiba.	 Fira	
membaca	pesannya	dan	Adrian	mengundangnya	untuk	acara	
makan	 malam	 ulang	 tahunnya	 yang	 ke-36.	 Adrian	
mengatakan,	 makan	 malam	 lusa	 nanti,	 selain	 merayakan	
ulang	tahunnya	juga	keberhasilan	kerjasama	selama	1	tahun	
ini.	
	
Sekarang	 Fira	 menyesali	 kenekatannya	 mengirimkan	 kartu	
ucapan	 ulang	 tahun	 kepada	 Adrian.	 dengan	 kata-kata	
“Selamat	Ulang	Tahun	Mas	Adrian,	miss	you,	can’t	wait	to	see	
you	tonight,	Fira”	Dia	yakin	kartu	itu,	terutama	kata	kata	“Miss	
You”	akan	membuat	Adrian	ketakutan	dan	akan	membencinya	
seumur	 hidup.	 Kembali	 dibacanya	 tulisan	 antagonis	 pada	
majalah	 di	 depannya.	 Antagonis	 adalah	 cap	 resmi	 yang	
sekarang	tertera	di	wajahnya.	
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Dan	aku	mencintaimu...	
sungguh	sungguh	tanpa	kau	tahu..	
tersimpan	dalam	hatiku...	
selamanya	ini	jadi	rahasia	cintaku...	
(Kahitna)	
	

(3)	
	
“Filia	Rasyania,	Ibu	Bapak	bisa	memanggil	saya	Fira,	singkatan	
dari	 nama	 saya,	 hari	 ini	 saya	 akan	 membantu	 ibu	 bapak	
bagaimana	mengelola	keuangan	yang	baik”	
	
Perkenalan	 pembuka	 itu	 menjadi	 awal	 Adrian	 pertama	 kali	
bertemu	 dengan	 Fira.	 Rayzan	 teman	 futsalnya	 dari	 kantor	
cabang	 lain	 mengajukan	 nama	 Fira	 sebagai	 pengisi	 acara	
“Inspiration	 from	 the	 Inspirational”	 setiap	 3	 bulan.	 Adrian	
langsung	 setuju	 ketika	 membaca	 CV	 Fira.	 Pendidikan	 dan	
pengalamannya	mengikuti	dan	memberikan	pelatihan	sebagai	
Financial	 Planner.	 Selanjutnya,	 sekretaris	 Adrian	mengontak	
Fira	dan	menyiapkan	pertemuan	hari	itu.	Adrian	sendiri	baru	
bertemu	pada	hari	pelatihan.	
	
Fira	mengenakan	tunik	corak	ungu	muda	cerah	dengan	celana	
panjang	 lurus	 hitam	 polos	 dan	 sepatu	 hitam	 dengan	 hak	
sepatu	sekitar	3	senti.	Adrian	memandang	Fira.	Sebagai	 laki-
laki,	dia	harus	mengakui	Fira	menarik.	Mungkin	bila	bertemu	
tak	sengaja	di	jalan,	dia	akan	menengok	dua	kali.	Yang	paling	
terlihat	 ketika	 orang	 pertama	 kali	 bertemu	 Fira	 adalah	
matanya.	Matanya	besar	dengan	bola	mata	coklat	dan	ujung	
mata	sedikit	menaik	dengan	alis	 tebal	yang	rapi.	 Fira	adalah	
pengelola	keuangan	yang	handal.	Mungkin	baru	bersalaman	
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saja,	 orang	 lain	 akan	 langsung	 menunjukkan	 semua	 buku	
tabungan	 dan	 depositonya,	 Adrian	 tersenyum	 sendiri,	
membayangkan	 imajinasinya.	 Hanya	 itu,	 selanjutnya	 Adrian	
berkonsentrasi	pada	materi	pelatihan	yang	diberikan.	
	
Dengan	 tugas	yang	diberikan	kantornya	sebagai	koordinator	
kerja	 sama	membuatnya	 harus	 sering	 bertemu	 Fira.	 Adrian	
menyenangi	kehadiran	Fira	yang	mengisi	hari-hari	sepinya	di	
hari	kerja.	Mereka	bisa	berdiskusi	lama	mengenai	kerja	sama	
yang	dilakukan.	Dalam	seminggu,	mereka	akan	makan	 siang	
bersama.	Kadang	berdua	atau	dengan	team	yang	lain.		
	
Setelah	 beberapa	 bulan	 sering	 bersama.	 Rasa	 rindu	 yang	
dirasakannya	kepada	Tia	mulai	terbagi.	Adrian	mulai	bingung.	
Rindu	kepada	Tia	tidak	berubah,	setiap	2	minggu,	Adrian	akan	
bersemangat	menjemput	Tia	di	 stasiun	atau	di	Bandara.	Dia	
akan	bersorak	dalam	hati	ketika	melihat	libur	panjang	di	akhir	
Minggu.	Itu	artinya	dia	akan	menghabiskan	waktu	lebih	lama	
bersama	Tia.	
	
Jadi	apa	yang	dirasakannya	untuk	Fira?	Adrian	mulai	merasa	
kehilangan	bila	dia	ditugaskan	ke	luar	negeri.	Artinya	dia	akan	
kehilangan	 waktu	 diskusi	 bersama	 Fira.	 Yang	 paling	 sering	
dirasakannya	adalah	keinginan	untuk	bercerita	apapun,	tidak	
hanya	kepada	Tia	juga	kepada	Fira.		
	
Tetapi	sampai	saat	ini,	Adrian	berhasil	menahan	keinginannya	
untuk	berbicara	di	 luar	bahasan	 kerja	 sama	mereka.	 Karena	
rasa	kehilangan	adalah	tanda	awal	cinta.	Begitu	yang	pernah	
Adrian	 baca.	 Atau	 apakah	 karena	 sudah	 lama	 tinggal	
berjauhan	dengan	istrinya,	Adrian	merasa	bahagia	karena	ada	
yang	 dia	 bisa	 temui	 di	 hari	 kerja	 tanpa	 harus	 menunggu	 2	
minggu?	 Apakah	 mungkin	 mencintai	 dua	 orang	 sekaligus	
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dalam	 waktu	 yang	 sama?	 Adrian	 sendiri	 melihat	 Fira	 tidak	
menunjukkan	 ketertarikannya.	 Dia	 bersikap	 profesional.	
Sekali	 dua	 kali,	 memang	 Adrian	 merasa	 adanya	 “awkward	
moment”,	 keheningan	 sesaat,	 diantara	 mereka,	 ketika	
bahasan	pekerjaan	selesai.	Tapi	hanya	itu.	
	
Sempat	 Adrian	 memikirkan	 akan	 mengatakan	 yang	
sebenarnya	kepada	Fira.	Kemudian	Adrian	teringat	akan	Tia.	
Apa	 yang	 akan	 terjadi	 bila	 kedekatan	mereka	 berlanjut	 dan	
apa	 akibatnya	 bila	 teman-temannya	 tahu?	 Keluarganya?	
Adrian	 tidak	 sanggup	menahan	 resiko	untuk	 semua	 ini.	Dan	
bagaimana	bila	Fira	malah	menolaknya?	Tentu	saja	Fira	akan	
menolaknya!	 Pertimbangan	 Fira	 pasti	 jauh	 lebih	 berat	
daripada	pertimbangan	dirinya.	Adrian	mencoba	melupakan	
perasaannya	kepada	Fira	dan	menganggap	ini	hanya	satu	fase	
sesaat	dalam	hidupnya	dan	itu	bersamaan	dengan	selesainya	
masa	kerja	sama	mereka.	
	
Sampai	 di	 hari	 ulang	 tahunnya.	 Sudah	 sebulan	 Adrian	 tidak	
bertemu	Fira.	Kesibukannya	mempersiapkan	laporan	tahunan	
juga	 membuatnya	 terlupa.	 Tapi	 karena	 keberhasilan	 kerja	
sama	 ini,	 Adrian	 ingin	 merayakan	 ulang	 tahunnya	 bersama	
teamnya	 dan	 tentunya	 dengan	 Fira,	 karena	 Fira	 bagian	 dari	
team	kerja	sama	 ini.	Adrian	mengundang	Fira	beberapa	hari	
lalu,	 dan	 Fira	 langsung	mengucapkan	 akan	 datang	 dengana	
antusias.	 Apakah	 dia	 juga	 senang	 bertemu	 diriku?	 Adrian	
tersenyum.	
	
Pagi	itu	Adrian	sibuk	menerima	ucapan	selamat	dari	rekannya.	
Ucapan	pertama	 tentunya	dari	 Tia	 yang	menelponnya	 tepat	
pukul	00.00	dan	berjanji	akan	memberikan	hadiahnya	Sabtu	
ini.	 Ketika	 sekretarisnya	 membawa	 tumpukan	 amplop	
untuknya,	 Adrian	 melihat	 di	 antara	 tumpukan	 itu	 terselip	
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amplop	 berwarna	 biru.	 Adrian	 membukanya	 dan	 terkejut.	
Kata-kata	miss	you	dari	Fira	membuatnya	terhenyak.	Apakah	
selama	ini	Fira	juga	memendam	rasa	untuknya?	
	
“Happy	 Birthday	Mas	 Adrian”	malam	 itu	 Fira	mengucapkan	
selamat	dengan	wajah	sedikit	menunduk.	Adrian	memandang	
Fira.	Fira	memakai	rok	terusan	selutut	warna	krem	dengan	syal	
bunga	coklat	di	lehernya.	Dia	tampak	penuh	pesona	tapi	lebih	
kurus	dari	 sebulan	 lalu.	Adrian	belum	sempat	mengucapkan	
terima	 kasih,	 ketika	 teamnya	 yang	 lain	 berdatangan	 dan	
mengucapkan	selamat	untuknya.	Teamnya	yang	lain	langsung	
mendekati	Fira	karena	sudah	sebulan	tidak	bertemu.		
	
Mereka	pun	langsung	duduk	di	meja	panjang.	Adrian	mengira	
Fira	akan	duduk	di	sebelahnya,	tetapi	dia	memilih	meja	paling	
ujung	 dan	 langsung	 mengobrol	 dengan	 team	 yang	 lain.	
Sesekali	 mereka	 saling	 berpandangan,	 Adrian	 melihat	 mata	
Fira	yang	biasanya	memancarkan	semangat	tampak	layu,	Fira	
pun	tampak	gugup	dan	langsung	mengalihkan	pandangannya.	
Acara	makan	malam	pun	berlalu	tanpa	ada	pembicaraan	yang	
jelas	di	antara	mereka.	
	
Sabtu	itu	setelah	mengantarkan	Tia	ke	stasiun,	Adrian	kembali	
ke	 apartemennya.	 Dia	masih	 teringat	 kejadian	 di	 hari	 ulang	
tahunnya.	 Adrian	 mengambil	 handphone	 dan	 menuliskan	
pesan	untuk	Fira.	
	
“Dear	 Fira,	 ada	 yang	 harus	 kita	 bicarakan,	 bisakah	 bertemu	
minggu	 depan?”	 Fira	 sepertinya	 tidak	 sedang	 memegang	
handphone,	pesan	terkirim	tapi	tidak	ada	tanda	sudah	dibaca.	
Fira	 pun	 tidak	 terlihat	 online.	 Adrian	 menyalakan	 TV	 dan	
menghempaskan	 diri	 ke	 sofa	 di	 ruang	 tamu	 apartemennya	
yang	 nyaman.	 Kahitna	 tampil	 di	 TV	 menyanyikan	 lagu	
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terbarunya.	Tia	adalah	penggemar	Kahitna.	Dia	ingat	Tia	selalu	
mengajaknya	ke	konser	Kahitna.	Walau	lebih	menyukai	lagu-
lagu	Gigi,	Adrian	selalu	setia	menemani	Tia	walau	terkantuk-
kantuk.	
	
Setiap	di	dekatmu	
hatiku	meresah	
sesaat	di	sampingmu	
seakan	kau	miliku	
kusadari	aku	tak	seharusnya	
terbawa	perasaan	
	
Adrian	merasa	tersindir	membaca	judul	lagu	Rahasia	Cintaku	
itu,	 dia	 bangkit	 dan	 menuju	 meja	 kerjanya	 dan	 mengambil	
tasnya.	Ia	ingin	membaca	kembali	kartu	itu	ketika	menyadari,	
kartunya	 tidak	 ada.	 Adrian	mengeluarkan	 semua	 isi	 tasnya.	
Tetap	 tidak	 ditemukan.	 Padahal	 dia	 ingat	 sekali	 dia	
menyimpannya	di	sana.		
	
Apakah	Tia	menemukannya?	Adrian	tiba-tiba	merasa	cemas.	
Adrian	sangat	mengenal	Tia.	Dia	tidak	akan	segera	meluapkan	
kekesalan	 atau	marahnya.	 Tia	 biasanya	memendamnya	 dan	
membicarakannya	 di	 waktu	 yang	 sudah	 berlalu.	 Itukah	
tandanya,	 waktu	 tadi	 di	 stasiun	 Tia	 lebih	 erat	 memeluknya	
dengan	 mata	 berkaca?	 Haruskah	 Adrian	 menelphonnya	
menanyakan	 kartu	 itu?	 Ataukah	 Adrian	 harus	 menunggu	 2	
minggu	 lagi,	 agar	 bisa	 bicara	 langsung?	 Apa	 yang	 harus	 dia	
lakukan?	Handphonenya	berbunyi,	pesan	dari	Fira	"Dear	Mas	
Adrian,	saya	minggu	depan	ada	pelatihan,	2	minggu	lagi	bisa	
bertemu,	Kamis	siang,	di	rumah	makan	yang	biasa"	
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(4)	
	

Sudah	hampir	2	minggu	berlalu	Tia	 tidak	dapat	menemukan	
siapa	Fira.	Tia	sudah	berusaha	melihat	Facebook	Adrian,	tidak	
ada	 tanda	 tanda	 Adrian	 membagi	 hati.	 Tidak	 ada	 juga	
komentar	 atau	 balas	 sapa	 Adrian	 dengan	 teman-temannya	
yang	mencurigakan.	Sampai	saat	ini,	Tia	tidak	bertanya	kepada	
Adrian,	begitu	 juga	dengan	Adrian	 tidak	membahas	apapun.	
Mereka	masih	kontak	seperti	biasa.		
	
Untungnya	 Tia	 bisa	 sedikit	melupakan	 kesedihannya	 karena	
menyiapkan	 visitasi	 akreditasi	 Jurusannya.	 Visitasi	 telah	
selesai,	hari	ini	Tia	dipanggil	Ketua	Jurusan	yang	mengucapkan	
selamat	 kepadanya.	 Tia	 mulai	 memikirkan	 kembali	
masalahnya	 dan	 berencana	 mengambil	 cuti	 1	 minggu.	 Tia	
mengambil	 formulir	 permohonan	 cuti	 ketika	 telephonnya	
berdering.	
	
Sementara	 itu	beberapa	hari	sebelumnya,	 ratusan	kilometer	
jauhnya.	Rasa	menyesal	mulai	menggelayuti	pikirannya.	Sudah	
sebulan	 ini,	 dia	 mulai	 merasa	 ada	 yang	 salah	 karena	
komunikasi	di	antara	mereka	semakin	berkurang.	Kehidupan	
berjalan	 terlalu	 cepat.	 Kesehatan	 dan	 pendidikan	 2	 anak	
menjadi	 fokusnya.	 Semangat	 dan	 kesibukan	mengumpulkan	
pundi-pundi	 tabungan	 membuatnya	 lupa	 untuk	
memperhatikan	 bahwa	 istrinya	 juga	 wanita	 yang	 harus	
disayangi.	Perlakuan	istrinya	kepada	anak-anak	tidak	ada	yang	
berubah,	 tetapi	 wanita	 yang	 dikenalnya	 semenjak	 bangku	
sekolah	ini	tampak	murung.		
	
Kapan	 terakhir	 kali	 mereka	 makan	 berdua	 saja?	 Mie	 Baso	
langganan	 mereka	 semenjak	 sekolah	 dulu?	 Atau	 sekedar	
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duduk	 duduk	 minum	 teh	 di	 cafe	 favorit	 mereka?	 Kapan	
terakhir	 kali	 dia	 memberikan	 bunga	 seperti	 dulu	 awal	
pernikahan	 mereka?	 Bahkan	 dia	 tidak	 ingat	 judul	 film	 di	
bioskop	 yang	 terakhir	 mereka	 tonton.	 Apakah	 AADC	 yang	
pertama?	Sementara	sekarang	sudah	ada	sequel	terbarunya?		
	
Apakah	 ini	 berhubungan	 dengan	 proyeknya	 yang	 sudah	
selesai?	Dia	 tersentak,	 kepingan	 kepingan	pertanyaan	mulai	
terjawab.	 Diawali	 dengan	 kebutuhan	 yang	 semakin	
meningkat,	membuatnya	meminta	 istrinya	untuk	membantu	
temannya	 dari	 kantor	 pusat.	 Dalam	 obrolan	 tak	 sengaja,	
temannya	 yang	 baru	 dikenalnya	 di	 acara	 olahraga	 bersama	
tersebut	 sedang	 kebingungan	 untuk	 mencari	 pengisi	 acara	
sharing	 yang	berlanjut	dengan	 kerja	 sama.	Dia	 juga	 teringat	
beberapa	 bulan	 lalu	 ketika	 dia	menanyakan	 kepada	 istrinya	
dengan	bercanda	mengapa	nama	Adrian	sering	disebut.		
	
Teringat	 juga	 pandangan	 Adrian	 dan	 istrinya	 yang	 berbeda	
ketika	 dia	 menjemput	 istrinya	 setelah	 acara	 ulang	 tahun	
Adrian.	 Kemarin	 dia	 menemukan	 jawabannya	 ketika	 dia	
melihat	 diam-diam	 agenda	 istrinya,	 tanggal	 yang	 dilingkari	
dengan	tulisan	"A:	It's	the	time".	Hari	ini	telah	dicarinya	semua	
informasi	 mengenai	 Adrian.	 Dia	 bertekad	 merebut	 cinta	
pertamanya	 kembali.	 Diambilnya	 telephon,	 dan	 mulai	
menghubungi.	Terdengar	nada	sambung	lagu	Kahitna	di	sana.	
Suara	Hedi	Yunus	pun	hilang	ketika	telephon	diangkat.	
	
"Hallo,	 saya	 Rayzan,	 dengan	mbak	 Tia	 ya?	 Apakah	 kita	 bisa	
bertemu?	"		
	
Ku	tak	habis	pikir	kurangku	dimana	
Kau	tega	melepaskan	aku	



	
	
	

	 64	

Jauh	ku	menatap	namun	terlalu	jauh	
Imajinasiku	terberai	
Kau	putuskan	tuk	mendua	
Dengan	dia	di	belakangku	
Padahal	ku	pilih	kamu	
Jadi	cinta	terakhir	
(Astrid)	
	

(5)	
	
Fira	dan	Adrian	
	
"Hey"	Adrian	menyapa	lemah	Fira	yang	datang	sore	itu.	Adrian	
mengenakan	kemeja	kotak-kotak	berwarna	marun	garis	putih	
halus	 dengan	 celana	 canvas	 berwarna	 khaki.	 Adrian	 datang	
duluan,	karena	menurutnya	wanita	tak	boleh	menunggu,	dan	
mengambil	 sofa	 di	 bagian	 ujung	 cafe	 "Schocolade".	 Fira	
datang	 5	 menit	 kemudian	 dengan	 memakai	 rok	 jeans	 biru,	
blouse	 putih	 gading	 dan	 balero	 rajutan	 berwarna	 merah	
muda.	
	
"Iya	mas,	apa	kabar?"	
	
"Baik	Fir..."	
	
Keduanya	 terdiam.	 Keheningan	 mereka	 dikejutkan	 dengan	
pertanyaan	 pelayan	 yang	 datang	 menanyakan	 pesanannya.	
Adrian	memesan	 coffee	 latte	 sedangkan	 Fira	 memesan	 hot	
chocolate.		
	
"Fir,	kartu	itu.."	
	
"Mas,	tentang	kartu..."	



	
	
	

	 65	

	
	
Keduanya	berbicara	bersamaan	
	
"Kamu	 dulu	 Fir"	 Adrian	 mempersilakan	 Fira	 untuk	 bicara	
	
"Semua	itu	kesalahanku	Mas	Adrian,	mohon	lupakan	kartu	itu.	
Aku	tidak	tahu	apa	yang	membuatku	mengirimkan	kartu	itu.	
Aku	minta	Mas	Adrian	dapat	melupakannya,	aku	mohon	maaf	
karena	telah	lancang	mas..."	Mata	Fira	mulai	berkaca.		
	
Ingin	 Adrian	 menghapus	 kelabu	 di	 mata	 Fira.	
"Fir,	 tapi	 aku	 suka	 dengan	 kartu	 yang	 Fira	 kirim..."	
	
Fira	 yang	 tadinya	 menunduk,	 memandang	 muka	 Adrian	
dengan	 pandangan	 tidak	 mengerti	
	
"Aku..aku	 sudah	 memperhatikanmu	 sejak	 kita	 bertemu	
Fir..kamu	wanita	yang	menarik,	aku	senang	bekerja	denganmu	
dan	 ternyata	 timbul	 perasaan	 lain	 dalam	 hatiku"	
	
"Mas,	aku	pun	demikian,	tapi	aku	tidak	mungkin	mengkhianati	
suami	 dan	 anak-anakku.	 Apa	 yang	 harus	 kita	 lakukan?"	
	
"Aku	tidak	bisa	meneruskannya	Fira.	Mohon	maafkan	aku.	Aku	
masih	mencintai	Tia.	Aku	tak	mungkin	meninggalkannya.	Kami	
masih	 banyak	 cita-cita	 yang	 belum	 dicapai.	 Maukah	 kamu	
mengerti?"	
	
Pelayan	datang	mengantarkan	pesanannya.	Fira	tertegun,	dia	
mengambil	minumannya.	Dia	tahu	Adrian	pria	yang	baik	yang	
tidak	akan	meninggalkan	istrinya	karena	dia.	
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"Andai	kita	bertemu	sebelum	ini	mungkin	ceritanya	akan	lain.	
Kita	 sama	 sama	 terikat	 Fir.	 Begitu	 juga	 denganmu,	 Rayzan	
mencintaimu,	dia	 tidak	bisa	hidup	 tanpamu	dan	anak	kalian	
yang	lucu-lucu"		
	
Air	mata	Fira	mulai	mengalir.	Luka	dihatinya	karena	tidak	bisa	
memiliki	 dan	 tidak	 ingin	 mengkhianati.	 Adrian	 pun	 dengan	
menguatkan	hati	mencoba	menegaskan,	sebagai	 laki-laki	dia	
harus	 tegas	 karena	 wanita	 itu	mudah	 jatuh	 hatinya.	 Adrian	
menghapus	air	mata	di	pipi	Fira,	kemudian	kedua	tangannya	
menggenggam	 dengan	 erat	 kedua	 tangan	 Fira	 sebelum	
mengucapkan	selamat	tinggal.	
	
Dua	hati	terluka	pun	berpisah	untuk	saling	melupakan.	
	
Cinta	tak	mungkin	berhenti,		
Secepat	saat	aku	jatuh	hati..	
Jatuhkan	hatiku	kepadamu,		
Sehingga	hidupku	pun	berarti..	
Cinta	tak	mudah	berganti,	
Tak	mudah	berganti	jadi	benci..	
Walau	kini	aku	harus	pergi,		
Tuk	sembuhkan	hati..	
(Tangga)	
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(6)	

	
Rayzan	dan	Tia	
	
Rayzan	menatap	wanita	di	depannya.	Mata	itu	menunjukkan	
hati	yang	terluka.	Demikian	 juga	matanya.	Rayzan	menghela	
nafas.	Tia	dimintanya	langsung	ke	Cafe	"Orange"	dari	bandara	
Soekarno	 Hatta.	 Tia	 sendiri	 tidak	 memberitahukan	 kepada	
Adrian	bahwa	dia	akan	pulang	lebih	cepat.		
	
Setelah	 saling	 bersalaman	 mereka	 duduk	 di	 meja	 tengah.	
Rayzan	 memesan	 hot	 lemon	 tea	 dan	 Tia	 memesan	 mojito	
lychee.		
	
"Mas	Rayzan,	bagaimana	ceritanya	sampai	suami	saya	dan	istri		
mas	Rayzan	bertemu?"	
	
Rayzan	 menceritakan	 semuanya	 dari	 awal	 sampai	 kejadian	
terakhir.	 Tia	 mengeluarkan	 kartu	 yang	 dibuat	 Fira.	 Rayzan	
tampak	 terkejut	 dan	 berusaha	 mengusir	 amarahnya.	
"Bagaimana	dengan	 suami	 saya,	mas?	Apakah	mas	 tahu	dia	
mencintai	istri	mas	Rayzan	juga?"	
	
"Saya	tidak	tahu	Tia,	tetapi	saya	memang	mendapat	informasi	
mereka	sering	makan	siang	bersama"		
	
"Apa	 yang	 harus	 kita	 lakukan	mas	 Rayzan?	 Saya	 tidak	 ingin	
kehilangan	Mas	Adrian,	masih	banyak	rencana	kami	ke	depan"	
	
"Begitu	 juga	 saya	 Tia,	 saya	 tidak	 ingin	 anak-anak	 kami	
orangtuanya	berpisah,	kita	harus	mempertahankan	keluarga	
kita"	
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Tia	 dan	 Rayzan	 melanjutkan	 pembicaraan	 dan	 berpamitan.	
Dua	 hati	 terluka	 pun	 berpisah	 untuk	 mencoba	 bias	
memaafkan	pasangan	masing-masing.		
	

(7)	
	
Rayzan	 membuka	 pintu	 rumahnya.	 Ruang	 keluarga	 tampak	
sepi,	biasanya	Fira	dan	anak	anak	berkumpul	saling	bercanda	
atau	Fira	membantu	anak	anak	mengerjakan	PRnya.		
	
Rayzan	 melihat	 kertas	 di	 atas	 meja	 dan	 mengambilnya	
	
"Mas	 Rayzan,	 maafkan	 aku	 pergi	 tanpa	 izin.	 Aku	
membutuhkan	 waktu	 untuk	 menenangkan	 diriku.	 Aku	 juga	
membawa	 anak-anak	 untuk	 bertemu	 ayah	 dan	 ibu	 di	
Yogyakarta..."	
	
Tia	membuka	pintu	apartemennya.	Adrian	keluar	dari	kamar	
mendengar	 pintu	 dibuka.	Dipeluknya	 istrinya	 dengan	penuh	
penyesalan.	
	
“Maafkan	aku”	ucapnya	lirih.	
	
Tia	tidak	berkata	apa	apa,	dia	memberikan	amplop	biru	dari	
Fira.	Adrian	tersentak.	Di	bawahnya	terdapat	2	amplop	yang	
lain.	 Dibukanya	 amplop	 dengan	 tergesa.	 Amplop	 pertama	
berisi	 surat	 mutasi	 pindah	 Universitas	 dari	 Semarang	 ke	
Jakarta	yang	diserahkan	Ketua	Jurusan	sebelum	Tia	ke	Jakarta.	
Amplop	 kedua	 adalah	 hasil	 pemeriksaan	 dari	 laboratorium	
dengan	tanda	positif.	
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Ucapan	terima	kasih	kepada:	
	

	
1. Allah	SWT		
2. Para	pemberi	inspirasi	penulisan	cerpen,	yes	you	
3. Teman,	sahabat,	keluarga	Bandung	dan	Pekalongan	
4. Suami	 yang	 selalu	 bertahan	 walau	 istrinya	 begitu	

menjengkelkan	
5. Pembaca	kumpulan	cerpen	ini,	yang	dapat	mengambil	

hikmahnya	dan	tentunya	mendoakan	yang	baik	untuk	
penulisnya	J	
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Tentang	penulis	
	
Penulis	 dengan	 nama	 pena	 “Ophi	 Nurwicaksono”	 adalah	
pengajar	 di	 sebuah	 pendidikan	 tinggi	 negeri	 di	 Indonesia.	
Memiliki	 suami	 sebagai	 partner	 berdebat	 dan	 seorang	 anak	
laki-laki	tampan	yang	merupakan	pahlawan	mereka	berdua	di	
surga.		
	
Mencintai	 pekerjaannya	 karena	 selalu	 bertemu	 dengan	
banyak	anak	muda	dengan	berbagai	kisah	yang	menginspirasi.	
Memiliki	 motto	 pribadi	 “Life	 is	 hard	 enough,	 don’t	 make	 it	
harder”,	membuatnya	selalu	(terlihat)	bersemangat.	
	
Kelemahannya	 adalah	 sering	 memikirkan	 hal	 yang	 tidak	
penting.	 Untuk	 menghilangkan	 kebiasaan	 tersebut,	 maka	
menulis	dengan	penuh	imajinasi	–yang	diyakini	adalah	bakat	
diturunkan	 dari	 ayahnya	 yang	 sering	 menulis	 cerpen	 di	
majalah-,	 sering	 dianggap	 sebagai	 jalan	 keluar	 untuk	
menghilangkan	rasa	khawatir	berlebihannya.	

	
	

	
	
	
	
	

Nantikan	karya	lainnya	(mungkin	agak	lama,	karena	tugas	
sebenarnya	adalah	menulis	buku	akademik):	

	
Berbagi	kisah	–	Kumpulan	Cerita	Blog	Di	Jerman	

I	love	you	anyway	–	Kumpulan	Kisah	Suami	Istri	
Pancarona	Cinta	–	Kumpulan	Cerita	Pendek	(2)	

	


