
PROLOG 

Dimasa ini, adakah yang masih percaya 
tentang hubungan ‘Persahabatan’? Terutama 
persahabatan antara perempuan dengan 
makhluk lawan jenisnya, para laki-laki. Dan 
seberapa banyak dari mereka yang ‘tidak 
naksir’ pada sahabatnya sendiri? 

Dan dijaman yang canggih ini, siapakah yang 
masih percaya pada jodoh? Sebuah rahasia 
Tuhan bagi masing-masing manusia. 

Kita semua tau, jodoh seperti apa yang kita 
inginkan, karena jodoh merupakan takdir Tuhan 
yang dapat kita upayakan. Yang kita tidak tau, 
kapan, dimana dan bagaimana jodoh itu akan 
datang. Dan siapakah gerangan seseorang itu? 

Mungkin banyak persahabatan yang berganti 
menjadi kisah asmara. Tapi masih ada mereka 
yang ingin persahabatannya terus berjalan, 
selamat sampai tujuan. 
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MERAH PUTIH INDONESIA RAYA 

Namaku Genda Pribumi. Hari ini tepat sudah setahun 
aku kembali ke Jakarta setelah 8 tahun tak berada 
disini. Khusus hari ini aku kabur dari kantor dan 
segera meluncur ke SMP Garuda. Sekolahku tercinta. 
Ada satu hal yang ingin kukenang di tempat ini. 
Sesuatu. Seseorang. 

Kegiatan belajar-mengajar sedang berlangsung, 
suasana sekolah sepi. Tak mengapa, aku hanya ingin 
duduk diam di bangku kantin sambil minum es 
cendol kesukaanku. Penjualnya masih sama, rasanya 
masih seenak dulu. 

Memoriku  kembali pada masa-masa tigabelas tahun 
yang lalu. 

Aku belum lupa suasana di pagi yang sejuk itu. Hari 
pertama sebagai siswa SMP Garuda. Upacara 
bendera pertama. Pertemuan pertama.  

Hari itu pertama kali aku melihat seorang gadis yang 
cantiknya bikin gemetaran. Namanya Raya, seorang 
siswi baru yang dipanggil ke depan lapangan pada 
saat prosesi simbolis penerimaan siswa/siswi baru 
SMP Garuda tahun angkatan ’98. 
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Raya langsung populer di sekolah. Parasnya yang 
berbeda dari siswi kebanyakan dengan kulit seputih 
bengkuang, postur tubuh yang lebih tinggi dari 
cewek-cewek seumuran. Dan matanya, tidak belo 
tidak sipit. Seperti mata orang Jepang. Hingga 
wajahnya serupa dengan tokoh komik remaja. 

Keberuntungan ada di pihakku. Kami ditakdirkan 
sekelas, tetapi tempat duduk kami berjauhan. Meski 
begitu, aku tetap dapat memandanginya dari kursiku 
yang sejajar dengan kursinya. 

“Hai, gue Bimo.” seseorang dengan gaya tengilnya 
memperkenalkan diri. Dia adalah takdirku yang lain. 
Teman sebangku yang menjadi sahabatku 
selamanya. 

Meski sebagian dari kami sudah saling mengenal 
saat MOS, Bu Ariyani—wali kelas kami—tetap 
meminta kami memperkenalkan diri satu per satu 
dengan berdiri di depan kelas. Dimulai dari siswa 
yang duduk paling kiri di barisan depan sampai 
dengan belakang. Aku dan Raya sama-sama di 
barisan kedua, aku di paling kanan sedangkan dia di 
paling kiri. Sehingga aku mendapat giliran 
perkenalan diri lebih dulu. 

Nama saya Genda Pribumi dari SDN 01 Jakarta 
Selatan. Hobi menggambar dan bermain musik. 
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Tidak sampai 5 menit aku menunggu setelah kembali 
duduk di tempatku, saatnya Raya memperkenalkan 
diri. 

“Nama saya Indonesia Raya dari SDN 02 Jakarta 
Barat. Hobi... eemm, saya suka apa saja yang seru-
seru. Hehe.” 

Teman-teman di kelas tertawa kecil. 

“Mengapa namamu Indonesia Raya?” Tanya Bu 
Ariyani. 

“Karena saya lahir di tanggal 17 Agustus, Bu. Saya 
orang Indonesia asli, meski wajah saya kayak jepang 
begini. Dulu Mama saya sangat nge-fans sama 
Oshin1

“Suka sama dia?” Celetuk Bimo tiba-tiba, 
memudarkan senyumku. “Masih kecil, belajar dulu 

.” Dan Bu Ariyani tersenyum mendengar 
penjelasan Raya yang berlebihan. Tanpa sadar 
akupun tersenyum. Sedangkan teman-teman lainnya 
mulai tertawa keras. 

                                                     

1 Oshin adalah serial televisi Jepang yang ditayangkan NHK dari 4 April 
1983 sampai 31 Maret 1984, menceritakan perjalanan hidup Shin 
Tanokura dalam era Meiji sampai awal 1980-an. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Serial_televisi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang�
http://id.wikipedia.org/wiki/NHK�
http://id.wikipedia.org/wiki/4_April�
http://id.wikipedia.org/wiki/1983�
http://id.wikipedia.org/wiki/31_Maret�
http://id.wikipedia.org/wiki/1984�
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yang bener.” Ok, aku menemukan ternyata teman 
sebangku ini memang sok tau. 

Bimo cukup mudah bergaul dengan banyak teman. 
Baru 15 menit saat istirahat di kantin dia sudah 
berkawan dengan teman-teman dari kelas sebelah. 
Karenanya juga aku ikut berkenalan. Lambat laun 
Bimo juga menjadi akrab dengan Raya. Tapi aku tak 
ada nyali untuk ikut-ikutan sok akrab karena 
beberapa alasan. 

Suatu hari, aku menerima keajaiban dari Tuhan 
melalui gambar perspektif pada pelajaran seni rupa 
yang diajarkan oleh walikelas kami—Bu Ariyani. 

“Silakan kalian gambar apa saja yang mengandung 
unsur perspektif, dua gambar terbaik akan dipasang 
disana selama seminggu.” Bu Ariyani menunjuk 
papan di belakang kelas yang berjudul ‘Papan Kreasi 
Siswa I.1. “Jangan lupa diberi nama.” 

Kecuali aku, semua siswa merunduk mulai 
menggambar. Tak ada ide. 5 menit pertama aku 
hanya memperhatikan kertas kosongku. 

Di luar mulai turun hujan, angin sejuknya menembus 
sampai ke ruang kelas. Aku merasakannya begitu 
dingin. Kertas di mejaku seakan terangkat hendak 
terbawa. Angin juga sampai ke meja Raya ketika aku 
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melihat ke kiri sambil menyandarkan bahu kananku 
pada dinding. Poninya yang lucu tertiup ringan. Ia 
tertawa. Rupanya ia sedang menggambar sambil 
bercanda dengan Erin, teman sebangkunya. 

Dan aku mulai menggambar. Tanganku bergerak di 
atas kertas putih. Kudirikan sebuah tiang kokoh 
dengan tali di sisinya. Lalu selembar kain sakti dua 
warna yang berkibar ke utara seperti arah angin yang 
bertiup saat itu. Latar belakangnya adalah atap 
sekolah yang kubuat samar dan perspektif. 

Waktu menggambar telah usai, saatnya kami 
kumpulkan di meja guru. Bu Ariyani menimbang-
nimbang gambar mana yang bisa dipajang di papan 
kreasi siswa. Tak kusangka namaku di panggil sambil 
Bu guru memperlihatkan gambarku kepada teman-
teman. Lebih tak menyangka lagi bahwa gambar 
terbaik berikutnya adalah milik Raya. Bu Ariyani 
menyerahkan gambar dan meminta kami 
menempelnya sendiri. 

“Gambar kamu bagus, apa judulnya?” bukannya 
menjawab, aku malah diam. Memandangi gambar 
yang Raya buat. Sebuah lonceng yang menggantung 
di bawah atap sekolah dengan latar belakang sebuah 
lapangan basket lengkap dengan garis-garisnya yang 
juga perspektif. Di samping lonceng terdapat jam 
dinding yang menempel pada pilar penyangga atap. 
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Raya menyadari bahwa aku hanya diam. “Punyaku ini 
judulnya ‘panggilan belajar’. Minggu depan mau 
ngga kamu tukeran gambar dengan punyaku? Aku 
suka gambarmu itu.” 

Aku langsung mengangguk begitu saja. Dan kami 
kembali duduk ke tempat masing-masing. 

“Masih kecil, Gend. Belajar dulu yang bener.” Kata 
Bimo sekali lagi ketika melihat wajahku yang berubah 
merah. “By the way kok gambar gue ngga jadi yang 
terbaik, yah?” 

“Lu gambar apa tadi?” Bimo memperlihatkan 
gambarnya. Seorang siswa yang sedang melamun. 
Kurasa itu adalah aku. Dan Bimo terbahak saat aku 
benar-benar menyadari bahwa itu adalah aku. “Tentu 
gak juara. Gambar lu ini mencerminkan siswa yang 
malas belajar, tau!” 

 

Seminggu berlalu, saatnya aku melepas gambarku 
dari papan kreasi siswa seusai jam pelajaran terakhir 
dan menepati janji untuk bertukar gambar dengan 
Raya. Hari itu aku sengaja membawa amplop plastik 
(anti air) agar gambarnya tidak basah kalau-kalau 
hujan. Ternyata Raya juga membawa map plastik. 
Mungkinkah dia tak ingin gambarku rusak? 
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“Terima kasih ya, Gend.” 

“Iya, sama-sama.” Kataku grogi. Di depan sana kulirik 
Bimo sedang menyeringai, meledekku. 

“Jadi, ini judulnya apa sih??” tanyanya sambil 
memasukkan gambarku ke dalam map-nya. 

“Merah putih Indonesia Raya.” 

“Hah?” 

Aku tak sanggup menatap wajahnya, tak ingin dia 
bertanya mengapa aku memberi judul seperti itu 
padahal sudah seminggu ini kupikirkan judul yang 
bagus untuk kuberitahu padanya. 

“Tolong gambarku dijaga, ya. Jangan rusak atau 
hilang.” Kataku sambil berlalu. Entah apa yang dia 
pikirkan tentangku. Aku hanya merasa senang 
bahwadia telah mengenalku.  

Tapi sejak hari itu Raya tetap tidak peduli padaku. 
Aku tak yakin apakah dia masih menyimpan gambar 
itu. Padahal setiap hari aku selalu berdoa agar bisa 
ngobrol dengannya walau sebentar saja, meski itu 
hanya sebuah basa-basi tegur sapa. Tak pernah. 
Harapanku itu tak pernah terjadi. 

 


