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I’m just different, 

I’m different from the type of guy you want

I’m just different, I can’t be a nice guy

(WINNER - “Different”)

BAB I
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“Din, dia lewat, nih, bentar lagi!” Fitri menggun-
cang bahu Dinda, yang masih terlelap beralaskan lengan- 
nya sendiri. Percuma, Dinda masih saja bergeming.

Fitri melirik pasrah Vina dan Rena yang duduk di bang-
ku belakang. Tidak tahu harus melakukan usaha apa lagi 
agar Dinda segera bangun.

“Biar gue aja!” Vina menawarkan diri menjadi suka-
relawan membangunkan si ‘Putri Tidur’. Sebutan mereka 
untuk Dinda. Mereka menjulukinya begitu karena selain 
sekolah, ekskul PMR, belajar, mandi, dan makan, yang 
dilakukan Dinda hanya tidur. Dan begitu dia tertidur akan 
sangat sulit dibangunkan.

“Gempa!” jerit Vina di telinga Dinda. Volume suara 
Vina berhasil membuat beberapa anak yang masih di 
kelas saat jam istirahat kedua terlonjak kaget. Suara Vina 
memang terkenal sebanding dengan toa masjid. Mungkin 
itu sebabnya Vina memilih masuk ekskul paduan suara, 
agar bakatnya bisa tersalurkan.

“Hah? Gempa! Gempa!” Seketika Dinda terbangun. Se-
bagai anggota PMR yang sudah menerima pelatihan pe- 
nanganan bencana, dia siap mengarahkan teman-teman- 
nya bergegas keluar kelas. Meski sambil menguap, tangan 
Dinda dengan cekatan memberi arahan evakuasi pada me- 
reka.

Fitri, Vina, dan Rena tertawa terpingkal-pingkal. Saat 
itu wajah kusut Dinda dan liurnya yang masih mengalir 
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justru lebih darurat untuk diselamatkan.
“Hahaha... beneran ampuh, loh!” puji Rena pada hasil 

pemikiran Vina yang kreatif.
“Iiih... apaan, sih, bercandanya gak lucu!” Dinda merah 

padam karena teman sekelasnya yang lain ikut menerta-
wakan.

“Lap dulu gih iler lo, bentar lagi Pangeran mau lewat!” 
Fitri memberi rambu-rambu. 

Jam istirahat kedua biasanya kakak kelas sekaligus 
mantan ketua OSIS SMA Pelita akan melewati kelas mereka 
yang kebetulan dekat dengan lapangan basket. Sudah jadi 
agenda wajib bagi para siswi SMA Pelita untuk setor muka 
di lapangan basket tiap kali Arga dan teman-temannya 
bermain basket di jam istirahat kedua. Meski bukan lagi 
anggota inti tim basket, permainan Arga tidak kalah hebat 
dari sahabatnya, Gilang, yang merupakan mantan ketua 
tim basket.

 “Kak Arga!” jerit siswi kelas XI kompak begitu Arga le-
wat di depan kelas mereka. Arga hanya membalas dengan 
senyuman tipis. Hal itu sukses membuat siswi-siswi terse-
but meleleh.

“Din, nonton yuk ke lapangan!” ajak Vina.
Dinda menggeleng. “Males, ah, pasti tempat yang adem 

udah ditempatin fans Kak Arga. Males gue kalau panas-
panasan,” tolak Dinda yang kembali menguap. Dia lebih 
tertarik melanjutkan tidur ketimbang terpanggang di la-
pangan basket.
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“Ah lo mah fan gak loyal, panas dikit mager!” ledek 
Rena. Rena buru-buru mengeluarkan kamera dari dalam 
tasnya. Siap membidik momen-momen terkece sang idola.

“Ya udah, kita aja yuk, Ren!” Vina menggandeng Rena, 
lalu keduanya ikut larut dalam kerumunan fans Arga yang 
mengekori sang idola.

Fitri sudah berniat membawa Dinda ke lapangan apa 
pun yang terjadi, sekalipun itu berarti harus mengerahkan 
seluruh tenaganya menyeret paksa Dinda. “Din, Kak Arga 
udah kelas dua belas, loh! Kapan lagi coba lo bisa liat dia 
main basket? Tahun depan dia udah jadi mahasiswa!” Fitri 
melancarkan misi pertama, membujuk Dinda secara halus. 
Dia masih punya segudang rencana cadangan.

Dinda agaknya termakan umpan Fitri. Dia mulai berto-
pang dagu, melamun. Perlahan, dia menyadari bahwa yang 
Fitri katakan ada benarnya. Momen berharga seperti seka-
rang memang akan berkurang setiap hari. Beberapa bulan 
lagi Arga akan lulus, dan akan sulit untuk melihat permain-
an basket kakak kelas yang dia kagumi itu.

Mungkin ini saat yang tepat bagi Dinda untuk mulai 
bertindak. Dia pasti menyesal kalau Arga lulus tanpa per-
nah mengetahui eksistensi Dinda di dunia ini. Cukup oppa-

oppa1 boyband Korea idolanya saja yang tetap dia sukai 
dan tidak pernah tahu eksistensi Dinda. Sayang jika kakak 
kelasnya pun telanjur tak tahu ada cewek semanis Dinda di 

1  Bahasa Korea= Kakak (sebutan dari seorang wanita terhadap lelaki yang lebih 
tua).
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sekolah yang sama. 
“Ayo!” Fitri menyeret Dinda hingga ke luar kelas. 
“Bentar dulu, Fit!” Dinda mengaitkan tangannya ke 

tiang bangunan di depan kelas, mendadak ragu lagi untuk 
menyaksikan Arga bermain basket. Dia teringat, bukankah 
dari awal dia bertekad untuk jadi secret admirer saja sam-
pai Arga lulus nanti? Dekat dengan Arga jadi terdengar ter-
lalu muluk di telinganya.

Buuuuukkkk!

Sebuah bola basket menghantam bagian samping ke-
pala Dinda. Untung saja Dinda tidak pingsan, tapi hantam-
an tadi cukup keras hingga membuat kepalanya pusing.

Seseorang datang menghampiri. Menatap Dinda se-
bentar, lalu memungut bola basket yang dia lempar tanpa 
merasa bersalah. 

Sedetik kemudian cowok itu sudah berjalan menjauh 
beberapa langkah.

“Woy!” panggil Dinda galak.
Cowok itu menghentikan langkah, lalu menoleh ke arah 

Dinda. Kepalanya lalu menoleh ke kiri dan kanan, di sekitar 
sana tidak ada orang lain. 

Jari telunjuknya mengarah pada dirinya sendiri. “Gue?”
Dinda sewot, “Iya, lo! Lo yang lempar bola barusan, kan? 

Minta maaf dulu, kek!”
Fitri terpaku, baru kali ini dia melihat Dinda naik pitam. 

Fitri takut kalau-kalau hantaman bola tadi membuat otak 
Dinda mengalami korslet. Dan lagi, muka cowok itu tidak 
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asing. Dilihat dari seragamnya, atribut kelas XII menunjuk-
kan bahwa laki-laki itu adalah senior.

“Gue gak salah, lo sendiri yang ngalangin jalan!” kilah 
cowok itu.

Dinda dibuat ternganga dengan sikap egois lawan bi- 
caranya. Baru kali ini dia melihat seseorang yang tidak 
tahu sopan santun. Jika Dinda tidak ingat bahwa lawan bi- 
caranya ini Gilang, sahabat baik Arga, Dinda pasti sudah 
membalas perbuatan Gilang sejak tadi. Bukan cuma sekali 
lemparan, dengan senang hati dia akan menghadiahi Gi-
lang satu atau dua lemparan ekstra.

Gilang dan Arga memang bak langit dan bumi. Arga 
terkenal di kalangan siswi-siswi SMA Pelita karena tam-
pan, baik hati, dan bisa diandalkan, sebab berani mengem-
ban jabatan ketua OSIS. Belum lagi serentetan prestasi 
olimpiade yang pernah dia raih. Sedangkan Gilang, semen-
jak kelas satu sudah langganan membolos. Bukan hanya 
itu, nilai-nilainya selalu jeblok. Bahkan saat ini guru-guru 
merasa sangat khawatir dengan nilai-nilainya itu, entah Gi-
lang nantinya bisa lulus atau tidak.

Dinda sampai heran dibuatnya, kenapa orang seperti 
Arga mau bersahabat dengan pecundang seperti Gilang.

“Jadi lo sengaja lemparnya?” sungut Dinda.
“Kalo iya kenapa?” Gilang sama sekali tidak gentar se-

kalipun lawannya perempuan.
“Gilang, buruan!” Seseorang di antara iring-iringan Ar-

ga memanggil Gilang.
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“Oke, Bro!” Gilang mengabaikan Dinda, memilih meng-
hampiri teman-temannya menuju lapangan basket.

Seketika wajah Dinda berubah kemerahan bak kepiting 
rebus, menahan amarah. “Wah, tuh cowok butuh dikasih 
pelajaran!” kata Dinda sembari menggulung lengan sera- 
gamnya. Tangannya sudah gatal hendak mencakar dan 
menjambak cowok yang mencari gara-gara dengannya.

“Din, sabar. Nggak usah diladenin!” cegah Fitri. 
Tapi tampaknya suara Fitri tidak sampai ke telinga 

Dinda. Dinda melangkah penuh amarah menuju lapangan 
basket. Fitri hanya bisa pasrah mengikuti Dinda dari be-
lakang, sama sekali tidak sanggup membayangkan niat ja-
hat apa yang kini memenuhi pikiran Dinda demi membalas 
perbuatan Gilang.

Tapi Gilang lari terlampau cepat—Dinda sampai tidak 
berhasil mengejarnya. Tanpa terasa, kini Dinda sudah ada 
di dekat lapangan. Lapangan basket sekolahnya merupa-
kan lapangan outdoor yang dibatasi kawat-kawat di tiap 
sisi. Penonton setia sudah duduk rapi di bawah naungan 
pohon teduh di luar lapangan. Mata Dinda dengan gesit 
bisa menemukan keberadaan Vina dan Rena. Keduanya 
duduk beralaskan koran bekas di sebelah teman-teman 
sekelas mereka.

Sedangkan sosok Gilang sudah berdiri di kubu yang 
berlawanan dengan Arga. Benar-benar tidak merasa su-
dah berbuat dosa sudah melempar kepala seorang gadis 
dengan bola basket.
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“Duduk dekat Vina sama Rena, yuk!” Fitri merasa ter-
tolong, dia tidak harus repot menyeret Dinda lagi. Dinda 
akhirnya secara sukarela melangkah ke mana Fitri meng- 
ajaknya. Bagaimana tidak? Orang yang hendak dia balas 
dendami malah ada di lapangan, mau tak mau Dinda harus 
menyerah juga.

“Din, akhirnya!” Sambut Vina dan Rena antusias begitu 
mereka melihat kehadiran Dinda. Suatu keajaiban Dinda 
bisa berada di lapangan basket tanpa mengeluh panas atau 
mengantuk. Kalau pelajaran olahraga bukan pelajaran wa-
jib, mereka yakin Dinda pasti sudah mencoret pelajaran 
tersebut dari daftar mata pelajaran yang dia ikuti.

Sorot mata Dinda yang tajam sudah berganti tatapan 
kagum terhadap kegesitan Arga meloloskan diri dari pen-
jagaan tim lawan. Arga men-dribble bola hingga ke depan 
ring. Dari belakang, Gilang berniat mencegah Arga me- 
nembakkan bola. Tapi sayang, Arga terlanjur melakukan 
lay up2. 

Bola itu mengenai papan, memantul sempurna masuk 
ke dalam ring. 

“KYAAAA!” jerit fans Arga seketika. 
Suasana menjadi riuh tak terkendali. Tak kalah heboh 

dengan sorakan penggemar tim sepak bola di stadion be-
sar.

Tim Arga berhasil unggul dua angka.

2  Lay up = Tembakan melayang, salah satu teknik memasukan bola ke ring 
dalam permainan basket.
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Dinda seperti tersihir oleh aura Arga. Sosok Arga bak 
malaikat yang membawa kedamaian dalam kehidupannya. 
Niat buruk untuk mencakar-cakar Gilang musnah seketika. 
Yang ada di pikiran dan mata Dinda saat ini hanya Arga. 
Rahangnya yang lancip, mata jernihnya yang ditumbuhi 
bulu mata lentik, kulit putih, belum lagi rambutnya yang 
kecokelatan kala terpapar matahari. Benak Dinda seketi-
ka diliputi penyesalan. Kenapa dulu dia selalu melewatkan 
momen indah seperti ini? Dia baru tahu Arga lebih keren di 
lapangan basket ketimbang di kehidupan sehari-hari, jus-
tru di saat kakak kelasnya itu sudah hampir lulus.

Keriuhan yang tadi berdengung di telinga Dinda kini 
mendadak senyap. Dinda yang hanyut dalam pikirannya 
sendiri kembali fokus ke lapangan basket. Bola ada di 
tangan Gilang, dia mendapat bola rebound yang gagal di-
masukkan tim Arga. Gilang mengamati sekitar, anggota 
timnya yang lain dijaga dengan ketat oleh tim Arga. Sisa-
nya hanya tinggal dia dan Arga saja yang bebas tanpa pe-
ngawalan.

Semua penonton memasang ekspresi tegang. Ini akan 
menjadi pertarungan sengit antara dua sahabat sekaligus 
dua jagoan basket SMA Pelita. Gilang men-dribble bola ke 
kiri dan kanan, tapi belum yakin untuk mulai maju. Mata 
elang Arga sudah memburunya sejak tadi. 

Gilang tidak gegabah.
Konsentrasi Gilang pindah ke ring. Secara otomatis 

kepalanya menyusun strategi untuk melepaskan diri dari 
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Arga, tapi diam-diam Arga sudah bersiap untuk merebut 
bola. Refleks Gilang bereaksi lebih cepat daripada keraguan 
yang sempat menyelimuti. Gilang kini mantap melakukan 
shooting.

Vina berbisik di telinga Rena, “Gak bakal masuk deh, 
jauh dari tengah lapangan. Gue gak pernah liat Kak Gilang 
berhasil cetak three-point3 dari jarak sejauh ini.” Suara 
bisik-bisik itu terdengar hingga ke tempat duduk Dinda.

Arga bertindak lebih agresif dari sebelumnya. Dia 
melemparkan diri ke udara. Berusaha menghentikan laju 
bola Gilang, tapi dia terlambat beberapa detik. Bola sudah 
terempas ke arah ring. Tanpa diduga, bola itu masuk. 

Kemenangan kini berbalik, tim Gilang unggul satu ang- 
ka.

Arga terlambat menyadari bahwa dia terlalu memaksa-
kan diri melompat, terlebih tembakan brilian Gilang yang 
tak terduga berhasil membuahkan angka hingga memba-
likkan keadaan.

Alhasil, kaki Arga mendarat tidak sempurna di lantai. 
“Aaaa... aaargggh!!!” rintih Arga kesakitan.
Gilang segera menghentikan eforia dengan timnya. 

Dia berlari menghampiri Arga yang tampak kesakitan di 
seberang lapangan.

“Ga, kenapa?” tanya Gilang panik.
Arga meronta-ronta di lantai. “Ssshh... cedera engsel 

3  Three-point = Lemparan dengan nilai tiga angka yang dilakukan dari luar 
daerah pertahanan.
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gue, kambuh!” ringisnya pedih.
Gilang melirik kaki kanan Arga.
Semua orang mulai panik, tak terkecuali Dinda. Namun 

hal itu tidak berlangsung lama. Dinda menatap sekeliling, 
menemukan beberapa anak yang tengah meminum air es 
dalam kemasan plastik. Es batu sebesar genggaman ta- 
ngannya itu tampak menjanjikan.

“Gue boleh pinjem minuman kalian dulu, gak?” izin 
Dinda. Siswi-siswi itu menatapnya heran. Dinda buru-bu-
ru menambahi, “Buat kompres kaki Kak Arga!” Barulah 
siswi-siswi itu memberikan minuman dingin mereka de- 
ngan sukarela. Dinda membuang sisa air teh di plastik itu 
ke saluran pembuangan hingga hanya menyisakan es da-
lam plastiknya.

Tanpa membuang waktu, Dinda berlari memasuki la- 
pangan. Beberapa siswi yang merupakan fans Arga juga 
ikut memasuki lapangan, ingin memastikan bahwa idola 
mereka baik-baik saja. Tiba-tiba saja Arga sudah berada di 
tengah-tengah kerumunan besar. 

“Woy, ngapain pada di sini? Minggir kek. Ntar kalau 
Arga sesak napas gimana?” geram Gilang. Heran, di saat 
genting seperti ini bukannya mendahulukan kepentingan 
Arga, gadis-gadis itu justru lebih mementingkan diri mere-
ka sendiri.

“Minggir gak?!” ancam Gilang. Mendapat pelototan dan 
nada ancaman seperti itu membuat fans Arga lari ketakut- 
an, apalagi Gilang memang terkenal tak pandang bulu. En-
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tah laki-laki atau perempuan, jika berani mencari masalah 
dengannya, pasti akan Gilang ladeni.

Dinda ikut berbalik arah, tapi baru beberapa langkah 
dia hendak kembali ke luar lapangan, Gilang memanggil, 
“Lo yang bawa plastik es!”

Langkah Dinda terhenti. Dia celingukan, di sekitar situ 
tidak ada yang membawa plastik berisi es kecuali dia.

“Gue?” tanya Dinda memastikan.
“Iya, lo. Lo ke sini mau ngobatin Arga, kan? Atau lo ka-

yak mereka tadi, cuma mau nambahin masalah aja?” Gi-
lang bisa berpikir demikian, sebab plastik es yang dibawa 
Dinda tak ada minumannya sama sekali, yang berarti dia 
memang berniat memberikan es tersebut pada Arga. Atau 
siswi itu hanya tak tahu letak tempat sampah di sekolah 
ini.

Dinda yang tersadar akan niatnya membawa es batu 
serta kewajibannya sebagai anggota PMR, akhirnya mulai 
memberi instruksi, “Tolong lepas sepatu Kak Arga!” per-
intahnya pada Gilang. Cowok itu menatapnya sebentar, 
mungkin karena ingatannya tentang riwayat pertemuan 
mereka tadi mendadak muncul.

“Pelan-pelan!” Dinda mencengkeram bahu Gilang, co-
wok itu benar-benar tidak bisa bersikap lembut sama se-
kali. Dinda berani bertaruh saat ini kaki Arga membeng-
kak, dan mengeluarkan kaki bengkak dari sepatu tentu 
harus hati-hati. Jika tidak, pasti akan terasa sakit.

Dinda buru-buru menempelkan plastik berisi es ke 
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kaki Arga.
“Biar gak kerasa sakitnya, Kak.” Dinda memberi pen-

jelasan singkat atas tindakannya, karena Arga terlihat ka-
get. Dinda paham, sih, dia juga pasti akan bereaksi sama 
jika ada laki-laki tak dikenal yang tiba-tiba menempelkan 
es ke kakinya.

Arga sekarang tidak mengeluh sakit lagi. Agaknya pe- 
nanganan Dinda memang tepat.

“Kakak udah pernah cedera kayak gini atau ini cedera 
pertama kali?” tanya Dinda. Dia hampir tidak bisa bernapas 
karena begitu dekat dengan Arga. Tapi sekarang dia ha-
rus bertindak profesional, mendahulukan cedera Arga ke-
timbang perasaannya sendiri.

“Iya, ini kambuhan.” 
Dinda mengangguk-angguk. “Hooo... ya udah, Kak. Kita 

ke puskesmas deket sekolah aja. Kayaknya UKS kita gak 
bisa tanganin, dokternya juga nggak ada hari ini.”

Alis Arga tertaut. “Lo anak PMR?” Dia hanya ingin me- 
mastikan dugaannya, meski instingnya yang tajam yakin 
sembilan puluh persen bahwa cewek yang cekatan mena- 
ngani cederanya ini memang anak PMR.

“Iya,” jawab Dinda malu-malu. Sebisa mungkin dia ter-
lihat normal, agar Arga tidak ilfeel kalau-kalau dia malah 
nekat histeris atau tersenyum kegirangan karena bisa 
dekat dengan idolanya.

“Ya udah. Ayo gue papah, Ga!” Gilang meraih lengan 
Arga, membantunya berdiri.
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“Saya ikut ya, Kak? Buat pastiin aja kalau Kakak nggak 
apa-apa. Ini juga salah satu kewajiban saya.” Sekali mereng-
kuh, dayung dua tiga pulau terlampaui. Dinda bangga de-
ngan pemikirannya yang cerdas. Dia bisa melakukan tugas 
kemanusiaan sekaligus menjalankan misi tersembunyi 
tanpa terlalu terang-terangan.

Arga tersenyum, mengangguk setuju.
“Makasih ya,” ucap Arga.

“Udah nggak apa-apa. Kalian balik ke sekolah gih!” 
Arga keluar dari ruang pemeriksaan dengan kaki di- 

perban bebat elastis. Pak Wirya, salah seorang guru piket, 
menyusul mereka ke puskesmas, dan sekarang beliau te-
ngah mengurus administrasi Arga.

“Terus lo gimana?” tanya Gilang khawatir pada Arga. 
Dinda keheranan. Ternyata Gilang yang terkenal ber-

hati Rambo berbeda jauh jika menyangkut sahabat baik- 
nya.

“Gue dijemput pulang sama Nyokap, mau diajak check-

up ke rumah sakit.” Tiba-tiba Arga mengaitkan lengannya 
ke leher Gilang. “Lo sih pake bilang-bilang gue cedera lagi!”

“Sorry, Ga!” Gilang memasang ekspresi tanpa dosa.
Mengabaikan permintaan maaf Gilang, Arga berbalik. 

“Makasih, ya!” Fokus Arga kini beralih pada Dinda.
Dinda masih mematung di tempat saking senangnya, 
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“I... iya, Kak. Sama-sama....”
“Kalian hati-hati balik ke sekolahnya,” pesan Arga. Ma-

tanya memicing. “Anak orang jangan lo apa-apain di jalan!” 
Kata-kata itu ditujukan langsung pada Gilang.

Gilang tersenyum sarkastis. “Gak bakalan, gak mena- 
rik juga!” selorohnya ketus.

Emosi Dinda kembali tersulut, niat jahat untuk balas 
dendam pada Gilang kini muncul lagi. Sayang sekali, sasar-
an kemarahannya justru sudah terlebih dahulu berjalan 
menuju pintu keluar puskesmas sembari mengangkat tele-
pon.

“Halo?” Sayup-sayup, suara Gilang semakin menjauh.
Tanpa disangka, tangan Dinda diraih Arga. Itu sontak 

membuat langkah Dinda terhenti. Pipinya merona merah. 
“Dia emang gitu, tapi aslinya dia baik kok. Dia cuma 

gak tau aja cara ngadepin cewek, kalo lo kenal lebih dalam 
dia gak sekejam keliatannya,” ucap Arga. Seakan tersadar 
tindakannya lancang, Arga kemudian buru-buru melepas 
genggaman tangannya. “Eh, maaf.”

“Sa... saya duluan ya, Kak,” pamit Dinda terbata-bata.
Arga melambaikan tangan. “Hati-hati ya, Dinda!”
Dinda mempercepat langkah, hatinya berdetak tak ke-

ruan.
Sekarang Kak Arga tahu nama gue!



16

Dinda mengikuti Gilang dari belakang—cowok 
itu mungkin tidak sadar punya postur tubuh yang tinggi. 
Langkah kecil versi Gilang sudah termasuk langkah besar 
bagi Dinda. Apalagi tubuh Dinda memang terbilang mungil 
di antara teman-temannya yang lain. Jika diibaratkan 
hewan, Gilang ini jerapah sementara Dinda penguin.

“Kak, tungguin!” panggil Dinda yang ngos-ngosan ber-
lari, berusaha mengimbangi langkah Gilang yang lebar. 
Dinda akhirnya memutuskan untuk melupakan insiden di 
depan kelas tadi siang. Dia berbesar hati bersikap sopan 
pada Gilang dengan memanggilnya ‘Kak’, sama seperti saat 
memanggil Arga. Namun kakak kelasnya itu malah meng-
abaikannya.

Gilang sewot, “Ngapain lo ngikutin gue?”
Alis Dinda tertaut. “Loh, kan kita sama-sama mau 

balik ke sekolah. Apa salahnya bareng?” Dinda tak habis 
pikir. Gilang kan laki-laki, masa tak tebersit di pikirannya 
untuk memastikan Dinda aman sampai sekolah? Padahal 
terhadap Arga yang notabene laki-laki saja sikap Gilang 
sebegitu manisnya hingga dipapah sampai puskesmas.

Apa jangan-jangan Gilang sebenarnya....

Dinda menepuk-nepuk pipinya sendiri. Sepertinya dia 
sudah terlalu jauh berimajinasi yang tidak-tidak.

Gilang membalikkan tubuh. “Siapa yang bilang gue 
mau balik ke sekolah, hah? Lo naik angkot atau jalan bentar 
sana, udah deket ini!” usir Gilang seakan Dinda itu kucing 
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terlantar yang minta dipungut olehnya.
“HAAAH?” Dinda ragu, mungkin dia salah dengar. 

“Jadi... Kakak mau bolos?”
“Kenapa? Mau ikut?” Gilang berbelok masuk ke gang 

yang Dinda yakin tidak mengarah ke sekolahnya.
Dinda terdiam, hanya bisa geleng-geleng kepala, ham-

pir lupa bahwa Gilang memang terkenal sering bolos se-
kolah. Bolos sudah seperti penyakit kambuhan bagi orang 
seperti Gilang. Jangankan kepikiran untuk mencegah. 
Lebih baik Dinda jauh-jauh dari orang seperti Gilang. Dia 
tidak mau tertular pengaruh buruk. Padahal sebenarnya 
pemikiran Dinda soal cowok itu jadi sedikit positif saat 
melihat sebe-rapa care-nya Gilang pada Arga di puskesmas 
tadi.

Tiiiin!

Terlalu asyik melamun sembari mengutuki kakak 
kelasnya dalam hati, Dinda tidak sadar langkahnya terhen-
ti di depan gang untuk beberapa saat. Sebuah motor ninja 
yang dikendarai siswa berseragam SMA Pelita mengode 
Dinda untuk menyingkir. Pengendara motor itu membuka 
kaca helmnya, dari situ Dinda sadar orang itu adalah Gi-
lang. Rupanya di gang itulah Gilang menitipkan motornya.

Dinda jadi punya pikiran gila. Dia merentangkan ta- 
ngannya, menolak minggir.

“Woy! Cari mati ya? Minggir lo!” teriak Gilang. 
Gang tersebut memang memiliki jalan setapak sem-

pit yang hanya bisa dilalui satu mobil atau dua motor, dan 
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Dinda terang-terangan memblokir jalannya dengan me- 
rentangkan tangan lebar-lebar.

“Gue bakal minggir kalau lo mau ngasih gue nomor 
WhatsApp Kak Arga!” Dinda memuji keberanian dan otak-
nya yang cerdas, sudah kepalang tanggung kejadiannya 
seperti ini. Momennya juga pas. Kak Arga sudah mengi- 
ngat namanya, sayang sekali jika Dinda tidak mengambil 
momen ini. Mungkin ini pertanda dari Tuhan bahwa jem-
batan penghubung Dinda dan Arga akan segera dibuka.

“HAH? Buat apaan?” heran Gilang.
“Kasih gak? Atau gue teriak nih?” ancam Dinda.
Dinda menarik napas dalam dari mulutnya yang ter-

buka. Kebetulan di dekat sana ada pos ojek dan tukang 
mie ayam, lumayan untuk menggertak Gilang kalau-kalau 
mereka dengan senang hati membantunya mengeroyok 
Gilang dengan sekali teriakan.

“Eee... eeh... iya... iya! Gue kasih!” Gilang mengerucutkan 
bibirnya, sudah kalah.

Dinda tersenyum lebar, puas dengan hasil nekatnya. 
Tangannya yang semula meregang dia turunkan.

“085XXXXXXXXX!” Gilang lantas mengegas motornya. 
Dinda kali ini menyingkir dengan sukarela. “Nah, semoga 
ingetan lo bagus, ya, kalau nggak ya nasib lo,” seru Gilang 
sebelum berbaur dengan kepadatan lalu lintas kota Bogor.

“Cih!” Dinda mengeluarkan ponsel dari saku rok. 
“Untung gue bikin pintasan ikon buat rekam suara!” Dinda 
mendekatkan ponselnya ke telinga. Rekaman nomor pon-
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sel Kak Arga terekam dengan jelas, untuk jaga-jaga kalau 
dia lupa. Dia akhirnya punya nomor ponsel Arga. Hari ini 
merupakan hari paling beruntung sepanjang hidupnya.

Praaang!

Suara pecahan keramik terdengar begitu Gilang me-
masuki halaman rumah. Selesai parkir, secara refleks Gi-
lang melompat dari motor bahkan tanpa sempat melepas 
sepatu. Helm bermerek yang sering dia banggakan pada 
teman-temannya dibanting ke sembarang arah. Saat pintu 
terbuka, pecahan piring dan gelas keramik koleksi ibunya 
sudah berserakan di lantai.

“Ma!” Gilang menggenggam pergelangan tangan ibu- 
nya yang hendak membanting piring keramik ke lantai. 
“Ma, tenang, Ma!” Gilang membimbing ibunya duduk di 
kursi. Di meja makan itu Gilang menemukan makanan yang 
sudah berhamburan. Sepertinya semula sengaja disiapkan 
sang ibu untuk ayahnya. Malang, makanan-makanan itu 
malah bercecer di lantai tanpa sempat terjamah.

Melihat kondisi ibunya yang mulai kesulitan mene- 
nangkan diri, pemuda itu berjalan ke dapur, membawa 
gelas berisi air putih. “Minum dulu, Ma!” Gilang mengulur-
kan gelas tersebut ke hadapan ibunya. 

Sang ibu menatapnya pilu dalam diam, dengan mata 
sayu yang membengkak. Dia beruntung masih memiliki 
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anak seperhatian Gilang. Jika tidak ada Gilang, mungkin 
dia sudah memilih menyerah pada hidupnya sendiri sejak 
lama.

Gilang menarik piring dari tangan ibunya, menukar- 
nya dengan gelas berisi air. Ibunya mengulurkan tangan 
dengan gemetar, lantas meminum habis air yang Gilang ta- 
warkan.

“Gilang anter ke kamar ya?” Gilang meraih bahu wanita 
yang telah melahirkannya itu, memapah beliau berjalan 
menuju kamar, memilih jalur teraman yang tidak tersebar 
pecahan keramik.

Tubuh ibunya sangat lemah dan kurus sampai-sampai 
Gilang bisa merasakan dengan jelas bentuk-bentuk tulang-
nya. Padahal dulu tubuh ibunya tidak sekurus sekarang, 
dan beliau dikenal sebagai sosok perempuan optimis yang 
selalu ceria.

Sang ibu meneteskan air mata. Gilang tahu perasaan 
apa yang kini tengah menggerogoti hati ibunya. Stres, ke-
putusasaan, depresi. Gilang sudah terbiasa dengan situasi 
yang hampir terjadi setiap hari selama tiga tahun terakhir 
ini. Namun yang dia khawatirkan, jika situasi seperti ini 
terus berlanjut, mental ibunya akan semakin melemah, 
sedangkan sang ibu tidak pernah bersedia diantar ke psi-
kiater.

Gilang menarik selimut hingga sebatas leher. Semoga 
saja kali ini ibunya bisa tidur dengan lelap tanpa bantuan 
obat tidur.
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Gilang mengambil sapu dari dapur, menyapu pe-   
cahan keramik yang berserakan di lantai. Jangan sampai 
ibu dan adiknya menginjak pecahan tersebut saat melewati 
ruang makan. Dia yakin semua ini terjadi karena ayahnya 
lagi. Figur ayah sempurna yang Gilang ingat sewaktu dia 
kecil, semakin buram setiap harinya. Sekarang, dia lebih 
bahagia jika ayahnya tidak pulang ke rumah. Karena setiap 
kali ayahnya pulang, rumah akan jadi medan pertempuran.

Ibunya hari ini beruntung karena sang ayah tidak ri-
ngan tangan seperti yang sudah-sudah. Gilang yakin ayah-
nya buru-buru pergi ketika sang ibu menghubungi Gilang 
tadi. Gilang sudah jadi anak durhaka bagi sang ayah, tapi 
Gilang tak peduli. Dia tak masalah dicap anak durhaka se-
lama bisa melindungi ibu dan adiknya dari laki-laki yang 
ringan tangan pada keluarganya sendiri itu.

Gilang menyapu di depan kamar adiknya, terpaku un-
tuk beberapa saat. Biasanya pintu kamar Nesya selalu ter-
tutup jika adiknya tidak ada di rumah.

Atau jangan-jangan....

Gilang menyusuri kolong tempat tidur, dan lega adik-
nya tidak ada di sana. Kamar mandi, nihil. Sampai akhirnya 
Gilang bertekad membuka lemari pakaian sang adik. Benar 
saja, Nesya ada di sana, mendekap kakinya yang tertekuk 
sambil melesakkan kepala ke lutut.
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“Nes?” panggil Gilang lembut.
“Kakak!” Gadis itu menghambur ke pelukan Gilang. 

Memeluk erat kakaknya sembari menangis lega.
“Kamu udah pulang?”
“Hiks... iya, Kak, tadi ada rapat guru di sekolah Nesya,” 

jelas Nesya sembari sesenggukan.
Gilang mengelus rambut adiknya yang tergerai. Nesya 

kini sudah duduk di bangku SMP. Tapi bagi Gilang, tak 
peduli berapa pun usia mereka, anak-anak tidak akan per-
nah siap menerima pertengkaran orangtuanya. Apalagi 
kalau seperti permasalahan keluarga mereka yang kadang 
juga melibatkan kekerasan.

“Nes, kamu bawa baju ganti ya. Nanti kakak anter ka-
mu ke rumah Tiara.”

“Kakak sama Mama gimana?” tanya Nesya.
“Mama ada Bi Surti yang temenin nanti. Kakak ada 

tugas kelompok sama Kak Arga.”
“Iya, Kak.” Nesya menurut. Dia bangkit, menghapus air 

matanya. Lantas bersiap memasukkan baju-baju ke dalam 
ransel. Nesya memang lebih senang menginap di rumah 
sahabatnya jika kondisi rumah sedang tidak kondusif.

Gilang tertunduk, malu pada sang adik karena telah 
berbohong. Dia selalu beralasan menginap di rumah Arga 
untuk mengerjakan tugas, padahal tidak. Dia juga sama 
seperti Nesya, tidak betah di rumah ini. Dia ingin melari-
kan diri dari keadaan keluarganya yang membuat sesak. 
Tapi Gilang tidak bisa berkata jujur, karena dia sadar diri- 
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nyalah satu-satunya tumpuan ibu dan adiknya.
“Maafin Kakak, Nes,” gumam Gilang lirih.

 Ruang kelas Dinda siang itu tampak berbeda dari 
biasanya. Pada jam istirahat terakhir, tidak ada seorang 
pun siswa yang beranjak dari tempat duduknya. Kalaupun 
ada, pasti tujuannya seputar pinjam catatan atau mencari 
jawaban latihan soal, demi kelancaran ulangan di jam 
pelajaran terakhir. Sudah jadi legenda bahwa Pak Felix 
terkenal sangat ketat dalam menyelenggarakan ulangan. 
Jangankan kepikiran untuk membuat contekan atau me-
minta jawaban, menengokkan kepala selama ulangan 
berlangsung saja Pak Felix akan langsung menghampiri si 
pelaku, lalu meremas kertas ulangannya hingga kertas u- 
langan tersebut berakhir ke tempat sampah.

Hanya Dinda dan teman-temannya saja yang kelihatan 
punya aktivitas berbeda.  

“Aaaaak! Gue juga mau!” jerit Vina histeris. Beberapa 
teman sekelasnya sampai melotot karena konsentrasi 
mereka menghafal rumus terganggu. “Hehe.... Maaf,” ringis 
Vina merasa berdosa.

“Bagi, Din. Bagi kontak Kak Arga!” Rena mengguncang 
bahu Dinda dengan heboh. Beda dengan Vina, gadis itu 
acuh tak acuh dengan respons orang lain.

“Keren. Lo emang temen gue!” Hanya Fitri yang be-
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reaksi kalem sambil mengacungkan ibu jari.
Nomor telepon Arga sama langkanya dengan BBM di 

pelosok timur Nusantara. Arga tidak pernah memberikan 
nomor teleponnya ke sembarang orang. Apalagi kepada 
anak pe- rempuan. Meski dasarnya Arga banyak fans, Arga 
seakan cuek dengan kepopulerannya sendiri. Mengingat 
prestasi belajar yang melambung dan status high quality 

jomblo, banyak fans-nya yang jadi segan mendekat, meng-
hormati keputusan single Arga agar dia tetap bisa meraih 
prestasi maksimal. Apalagi semua orang juga tahu cita-cita 
Arga yang ingin jadi pengusaha sukses.

“Eh, tapi nggak, deh, jangan. Kalau kak Arga kegang-
gu gimana?” Rena tampak bimbang. Dibandingkan ketiga 
temannya, Rena yang lebih nge-fans Arga. Sehingga pe-
mikiran Rena tentang Arga sering kali lebih mendalam.

Dinda memasang wajah kecewa. Ingin rasanya dia 
mendebat sahabatnya itu karena baru saja membuang ke-
sempatan langka. Tapi setelah dipikir-pikir Rena memang 
ada benarnya. “Lo hapus aja nomornya, Din. Kasian Kak 
Arga, udah kelas dua belas, kan, bentar lagi UN pasti butuh 
banyak waktu buat belajar.”

Rena menatap Vina sejenak, lalu tersenyum bangga. 
Senang kalau mereka berdua punya pemikiran sejalan.

“Hah? Tapi...,” sanggah Dinda. Padahal dia sudah susah 
payah mendapatkan nomor Arga. Kalau tadi Gilang tidak 
refleks mengerem, mungkin Dinda sudah terserempet mo-
tor Gilang.
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Teeeet.... Teeeet.... Teet....

Bel jam pelajaran kembali dimulai. Teman-teman Din-
da berhamburan ke meja masing-masing. Dinda memasuk-
kan ponselnya ke laci. Biarlah nanti di rumah dia pikirkan 
lagi apakah dia harus menghapus nomor Arga atau tidak. 
Yang penting saat ini dia harus fokus mengerjakan ulang-
an fisika Pak Felix dulu. Bisa habis dia diomeli ibunya jika 
nilai fisikanya remedi.

 Ulangan fisika di jam terakhir menguras tenaga 
Dinda. Dia rebahan di kasur begitu sampai rumah. Full-

day school membuat Dinda baru sampai rumah menjelang 
maghrib. Meskipun begitu, hari Jumat ini mungkin bukan 
hari terberatnya, mengingat di hari lainnya kegiatan PMR 
harus Dinda jalankan sepulang sekolah, setelah pukul 
16.00, dan dia biasanya sampai rumah setelah maghrib. 
Belum lagi setelah itu dia harus ikut les bimbingan belajar. 
Hanya Sabtu dan Minggu saja dia bisa bebas.

Dinda merapatkan ponsel ke telinga, menghubungi 
satu per satu sahabatnya, meminta diskusi ulang. Rena 
dan Vina tidak mengangkat telepon. Dinda yakin Rena su-
dah tepar saking keras otaknya dikuras untuk berpikir, 
sedangkan Vina mungkin asyik dinner dengan pacarnya. 
Maklumlah, dari keempat sahabat tersebut hanya Vina saja 
yang berstatus in a relationship. Fitri? Dinda menelepon 
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Fitri berulang kali, tapi teleponnya sibuk. Tidak biasanya 
Fitri begitu. Biasanya Fitri selalu ada tiap kali Dinda butuh 
second opinion, tempat curhat, atau sekadar butuh teman 
ngobrol.

Dinda mengamati ponselnya lama. Layarnya memun- 
culkan kontak Arga yang sebelumnya sudah dia simpan. 
Apa usaha kerasnya harus rela dia korbankan begitu saja? 
Teman-temannya memang benar, jika Dinda benar-benar 
menghargai Arga, dia tentu akan bersikap lebih bijak de- 
ngan merelakan Arga saja. Jadi fan santun yang diam-di-
am mendoakan kesuksesan kakak kelasnya tersebut. Tapi 
memangnya Dinda bisa menyerah jika jalannya untuk de-
kat dengan Arga telanjur sudah di tangan? Bukankah ini 
namanya menyia-nyiakan kesempatan?

“Din!” Pintu kamar Dinda mendadak terbuka.
Gawat, dia lupa mengunci pintu tadi.
Refleks Dinda membanting ponselnya ke kasur. Dia 

sembunyikan ponselnya ke dalam bed cover.
“Ya, Ma?” katanya sembari bangkit dari kasur. Mera-

pikan seragamnya yang bisa-bisa kusut karena dia pakai 
tiduran.

“Mandi gih, nanti malah ketiduran lagi. Mama udah 
masak makan malem, tuh!” perintah ibu Dinda. Ibunya 
tahu persis kebiasaan Dinda—jika sudah menempel ka-
sur, Dinda pasti akan langsung tidur sampai pagi. Bahkan 
tanpa sempat mandi.

“Iya, Ma,” jawab Dinda sembari tersenyum canggung, 
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menyembunyikan fakta bahwa dia hampir tertangkap ba-
sah menelepon cowok. Yang sering ibunya bilang, Dinda 
harus menjauh dari segala hal yang menjurus ke perbuatan 
sia-sia, salah satunya pacaran.

“Ya udah, cepetan ya. Papa bentar lagi pulang.”
“Iya, Ma.”
Ibunya menutup pintu kamar dan turun kembali 

ke lantai satu. Dinda tidak paham seberapa dalam dia 
melamun barusan, sampai-sampai suara langkah ibunya 
yang meniti tangga kayu menuju kamarnya saja tidak dia 
dengar. Untung saja ibunya tidak curiga.

Dinda menyingkap bed cover, mengambil ponselnya 
untuk segera menghapus nomor Arga. Tapi mata Dinda 
mendadak membulat, melihat bahwa dia mendapat satu 
pesan.

 

Oh tidak, ternyata saat membanting ponselnya ke ka- 
sur tadi, tangannya malah menyentuh tombol panggil se- 
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hingga tanpa sengaja dia sudah menelepon Kak Arga.
“Bego! Bego!” rutuk Dinda sambil memukul-mukul ke-

palanya sendiri.

Selesai makan malam bersama keluarganya, Dinda 
segera mengunci diri di kamar. Apa yang harus dia lakukan 
sekarang? Dia malah secara tidak sengaja sudah menele-
pon Kak Arga. Hal tersebut bertentangan dengan kesepa-
katan dirinya dan ketiga sahabatnya tadi siang. Sekaligus 
dia merasa tak enak pada Kak Arga karena telah lancang 
mengganggu privasi cowok itu. Masih syukur kalau mi- 
salnya tadi Kak Arga menerima teleponnya saat hangout. 
Bagaimana kalau Kak Arga tadi sedang repot mengerjakan 
contoh soal UN? Dinda otomatis sudah jadi pengganggu.

Dinda merebahkan tubuhnya di kasur dengan malas. 
Nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah berbuat kesalahan 
yang tidak bisa dicegah, satu-satunya pilihan hanya 
meminta maaf. Itu juga jika kalau Arga mau memaafkan. 
Kalau kesalahannya telanjur fatal dan Kak Arga jadi benci 

padanya, Dinda tidak punya pilihan selain pasrah. Toh 
memang salahnya sendiri.

Beep... beep... beep....

Ponselnya mendapat notifikasi pesan.

“Tuh, kan!” racau Dinda. Dia sudah mengacaukan jam 
belajar Arga. Bodoh sekali, bukannya jadi orang yang men-
dukung kesuksesan idolanya, Dinda malah jadi batu san- 
dungan. Dinda jadi tak enak hati.

“Lo, fan atau antifan, sih, Din?” rutuk Dinda pada 
dirinya sendiri.

 

Beep... beep... beep....

Ponsel Dinda kembali berbunyi. 
Mulut Dinda terbuka lebar. Dia mengucek matanya 

lantaran tak percaya dengan isi sms yang baru saja dia 
terima.
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padanya, Dinda tidak punya pilihan selain pasrah. Toh 
memang salahnya sendiri.

Beep... beep... beep....

Ponselnya mendapat notifikasi pesan.

“Tuh, kan!” racau Dinda. Dia sudah mengacaukan jam 
belajar Arga. Bodoh sekali, bukannya jadi orang yang men-
dukung kesuksesan idolanya, Dinda malah jadi batu san- 
dungan. Dinda jadi tak enak hati.

“Lo, fan atau antifan, sih, Din?” rutuk Dinda pada 
dirinya sendiri.

 

Beep... beep... beep....

Ponsel Dinda kembali berbunyi. 
Mulut Dinda terbuka lebar. Dia mengucek matanya 

lantaran tak percaya dengan isi sms yang baru saja dia 
terima.
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Dinda mengucek matanya lagi. Dia tidak salah baca, 
kan? Astaga, ini sih lebih parah ketimbang saat MOS dulu, 
apa-apaan pula cover “Baby Shark”? 

Akhirnya Dinda membuka YouTube, mengetik key-

words “Baby Shark”, lalu membuka video dengan viewers 
terbanyak. 

Menyanyi? Menari? Apalagi lagu anak-anak. Aduh, Din-
da sama sekali tak berbakat.

“Baby shark, doo doo doo doo doo doo....” Dinda mulai 
melatih suaranya. “Sumbang,” keluhnya. 

Setelah meminum air dan menghafalkan liriknya se-
lama setengah jam, Dinda akhirnya memberanikan diri 
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mengambil ponsel, membuka aplikasi WhatsApp, dan mu-
lai mengirimkan voice note berisi dirinya menyanyikan 
lagu “Baby Shark” kepada Kak Arga.

Sent.
Dia lega, utangnya sudah lunas terlepas bagaimana 

hasilnya. Setidaknya dia sudah mencoba untuk menghibur 
Kak Arga meski sudah menghancurkan fokus belajar kakak 
kelasnya karena tak sengaja menelepon.

Beep... beep... beep....

Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan notifikasi 
pesan, melainkan panggilan melalui WhatsApp yang ber-
asal dari Kak Arga.

“Halo...,” jawab Dinda dengan hati waswas.
“Hahaha... fals banget!”

Sapaannya malah ditanggapi dengan suara terbahak-
bahak keras.

Dinda mengerutkan kening, sepertinya dia kenal de-
ngan suara itu. Tapi itu bukan suara Kak Arga!

“Loh? Kak Gilang?!”
“Hahaha... kita seri ya. Satu sama,” kata cowok itu se-

belum menutup panggilannya.
Dinda tak percaya dia sudah kena tipu cowok preman 

itu. Bodoh, baru sekarang dia berinisiatif mengecek profil 
WhatsApp nomor yang Gilang berikan padanya. Dari 
tampilan motor dan pengendara berhelm itu, harusnya 
Dinda sudah sadar bahwa sosok itu adalah Gilang. Ha-
rusnya Dinda berpikir untuk mencari tahu dulu. Sayang 
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sekali, Dinda telanjur percaya itu nomor Arga—akhirnya 
kini dia sendiri yang masuk perangkap Gilang.

 “BUAHAHAHA!” Gelak tawa Gilang terdengar hing-
ga ke depan pintu kamar Arga. Mengerjai seseorang di kala 
dia butuh hiburan memang cara melepaskan stres paling 
ampuh.

Raut wajah Arga menegang saat dia membawa masuk 
camilan dengan langkah  tertatih. Dia bergidik malam-ma-
lam begini mendengar tawa Gilang. “Lo kenapa, Lang?” 
tanya Arga penuh selidik. Tak biasa-biasanya Gilang terta-
wa selepas itu. Malahan Arga hampir tak ingat kapan tera-
khir kali Gilang tertawa.

Gilang memegangi perutnya yang mulai sakit karena 
terlalu banyak tertawa. Dinda ternyata terlalu polos sam-
pai-sampai percaya saja Gilang sudah memberikan nomor 
Arga padanya. Jangan mimpi. “Lucu, Ga... lucu!” Gilang, 
yang semula duduk di tepi ranjang, berbaring. Rasanya dia 
bisa mati tertawa jika terus seperti ini. Rahangnya saja su-
dah mulai sakit.

Arga meletakkan tangannya di kening Gilang. “Adem. 
Berarti kemungkinannya tinggal lo kesurupan atau lo 
emang udah gila,” celetuk Arga.

“Kampret lo!” Gilang meraup sebuah bantal, melem-
parnya brutal ke wajah Arga.
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“Ya abis lo aneh banget.”
“Gue abis denger sesuatu yang lucu banget. Udah lo 

main DotA lagi aja sonoh!” sewot Gilang.
Arga mengerjap, perasaan ini kamarnya, kenapa jadi 

Gilang yang bertindak seakan ini kamarnya sendiri? Ck ck.

Tak mau mengambil pusing, Arga akhirnya kembali 
menekuni laptopnya. Duduk nyaman di kursi meja belajar 
agar kakinya yang digips tidak terusik. Kembali ke rutinitas 
bermain DotA. Entah kenapa, meski di luaran sana teman-
temannya yang lain sedang hype dengan Mobile Legend 

dan AOV, Arga tak pernah bisa meninggalkan DotA II. Dia 
memang tak gampang terbawa arus tren. 

Namun, ada satu hal yang belakangan mengusik dunia 
Arga yang tentram. Cewek yang tempo hari menolongnya—
Dinda. Arga tak pernah terbayang-bayangi wajah seorang 
perempuan sesering bayangan Dinda muncul di kepalanya.

Jemari Arga tanpa sadar mengetuk-ngetuk meja bela-
jarnya saat dia sibuk berpikir. Dia tahu apa yang sedang 
dia rasakan untuk pertama kalinya ini. Mungkin selama ini 
dia tidak pernah tertarik dengan fans yang berkerumun 
karena dia sibuk belajar, tapi Dinda berbeda. Selain pu-
nya wajah yang manis, gadis itu cukup terampil mengobati 
orang lain dan baik hati. 

Akhirnya dia menemukan perempuan idamannya yang 
selama ini selalu dia tunggu. Dia harus segera bertindak.


