
 

 

 

 

Cinta itu… 

Senyummu… 
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BAGIAN SATU 

 

Cinta itu Buta! 

Huh! Aku benci sekali kalau harus mengakui 
pepatah itu. Aku benci karena sebesar apapun Aku 
menyangkalnya, tetap saja kata-kata itu selalu 
terngiang-ngiang di kepalaku. 

Terus terang, Aku lebih setuju dengan  
pepatah yang mengatakan ‘Perbedaan Cinta dan 
Benci hanya setipis kulit ari” karena sudah pasti 
tanda-tandanya pun pasti hampir sama, dan itu 
sepertinya sedang terjadi padaku.  

Dan itu semua karena si Tobi, berandalan 
teman sekelasku itu. Entah mengapa sudah sebulan 
ini Aku selalu memikirkannya dan setiap kali 
berpapasan dengannya perasaanku jadi kacau, dan 
tentu saja itu bukan karena aku jatuh cinta 
kepadanya, karena itu sangat tidak mungkin,  Aku 
memang tidak secantik Sella yang cheer Leaders  
atau sandy yang pernah ikut top model, gaya sama 
penampilanku juga enggak gaul amat, potongan 
rambutku modelnya biasa aja, panjang enggak 
pendek banget juga enggak, seragamku juga, 
bukannya aku enggak tau mode yang lagi in loh, 
kadang-kadang aku juga suka ikutan mode asal masih 
wajar bukan yang aneh-aneh soalnya aku orangnya 



enggak pedean. Walaupun begitu, Aku juga tidak 
jelek lagipula Aku inikan juara umum disekolahku,  
jadi mana mungkin dong Aku jatuh cinta sama 
berandalan kayak dia. Yang kurasakan itu sudah jelas  
karena Aku sangat benci padanya, lagipula mana 
mungkin Aku bisa jatuh cinta sama Parasit seperti dia 
(tolong jangan ingatkan lagi tentang kemungkinan 
cinta itu buta !) 

Siapa di sekolahku yang tidak kenal dengan 
Tobi si biang kerok itu, jagonya tawuran (Aku heran 
kalau dengan keahliannya itu sampai sekarang dia 
masih hidup),  dandanan ala anak punk, rambut 
berubah warna setiap minggu dengan model yang 
aneh bin ajaib itu, lengan seragamnya digulung, tumit 
sepatunya diinjak, belum lagi anting dan kalung yang 
seperti rantai anjing itu, benar-benar seperti seperti 
preman jalanan. Dan satu lagi yang paling 
menyebalkan, gara-gara kelakuannya itu,dia harus 
tinggal kelas, sekarang dia jadi sekelas denganku, 
Aku tidak bisa bayangkan kalau Aku masih harus 
bertemu dengannya untuk setengah tahun kedepan 
lagi. 

Semuanya ini bermula sekitar sebulan yang 
lalu, waktu itu secara kebetulan (sudah pasti tidak 
disengaja) dia menolongku yang hampir tertabrak bis 
yang melintas tepat disampingku, waktu itu Aku gak 
sadar kalau ada bis dibelakangku, tiba-tiba saja ada 
orang yang mendorongku kesamping, saking 
kerasnya Aku sampai terantuk tembok disampingku, 



waktu Aku lihat orang yang mendorongku itu 
ternyata Tobi si berandalan itu, Aku bingung juga 
mau berterima kasih karena berkat dia Aku selamat 
tabrakkan bis, atau marah karena dia sudah bikin 
kepalaku benjol. Eh, Aku belum bicara apa-apa dia 
malah bilang “Eh, sorry ya gak sengaja.” Kemudian 
langsung ngeloyor pergi. Aku jadi tambah bingung, 
“Dasar orang aneh!” pikirku waktu itu. 

Ehm, sebentar, sepertinya sesudah kejadian 
itu dia pernah sekali lagi menolongku (sebenarnya 
Aku malas mengakuinya), tapi kalau yang ini aku gak 
tahu, disengaja atau tidak disengaja. Waktu itu karena 
kakakku sakit dan tidak bisa mengantarku naik 
motor, Aku terpaksa naik bis ke sekolah, waktu itu 
kebetulan bis penuh jadi Aku terpaksa berdiri, seperti 
biasa kalau sendirian Aku pasti bengong, tiba-tiba 
ada yang menepuk pundakku, waktu Aku menoleh, 
Ya ampun! Si Tobi, mau ngapain lagi nih orang, 
pikirku. 

“Eh, Kier (loh kok dia tahu namaku ya?), 
pinjem duit dua ribu dong, buat ongkos gak ada receh 
nih.” Ujarnya dengan cuek. 

Dengan malas kurogoh kantong depan tasku, 
tapi … tangan siapa ini, hah!  

“Copeeet!” Aku spontan berteriak. Rupanya 
orang yang disampingku ingin mencopet, dengan 
tergesa ia melepaskan tangannya yang belum berhasil 



mendapatkan dompet dari tasku dan berusaha keluar 
dari kerumunan orang di bis yang ingin 
menghajarnya. 

Belum habis kagetku, sekarang ada yang 
mencolek pundakku, segera Aku menoleh, ternyata 
masih si Tobi. 

“Ada gak dua ribunya?” Tanyanya dengan 
santai. 

 Aku segera merogoh kantong tasku dan 
memberikannya lembaran dua ribu yang dia minta, 
kemudian dia segera memberikan uangnya ke 
kondektur bis.  Aku masih bertanya-tanya dalam hati, 
Apa dia tadi sengaja memberitahuku kalau ada yang 
ingin mencopet dompetku, dengan pura-pura 
meminjam uang. Tapi, apa mungkin orang seperti dia 
masih punya sikap peduli pada orang lain? Padahal 
dia sendiri sepertinya gak peduli pada dirinya sendiri. 
Ehm, tapi menurutku gak mungkin deh. 

Sejak itu sampai sekarang, entah kebetulan 
atau tidak, setiap Aku mau berangkat dan pulang 
sekolah sendiri, paling jauh 50 meter dariku pasti ada 
Tobi. 

Nah, itulah sebabnya mengapa Aku jadi bete 
sebulan ini, Aku jadi kepikiran dia terus (sekali lagi, 
bukan jatuh cinta loh!), bahkan di kelas Aku jadi 
kurang konsentrasi. Ah, pusing kepalaku ini. 



“Kiera!”  

Kayak ada yang manggil deh, pikirku sambil 
melamun.  

“Kiera!” 

Tuh, kedengeran lagi kan. 

“Kieraaaa!” 

Hah, iya betul pikirku. Aku langsung berdiri 
spontan. 

“Tobi, bu!” Sahutku dengan keras sampai satu 
kelas mendengar semua.  

Haaah! 

Semua orang langsung terdiam, Bu Alda 
guruku bengong menatapku, teman-temanku 
semuanya menatapku penuh curiga.  

Aku masih berdiri, kulihat sekeliling kelas, 
semua orang masih memandang kearahku penuh 
tanda tanya. Ya tuhan, kenapa jadi begini, Aku bilang 
apa tadi, Tobi? Kenapa jadi Tobi? Rasanya mau mati 
aja deh. Maluuu! Jeritku dalam hati. 

“Kiera, ada apa dengan Tobi, apa dia 
mengganggumu?” Bu Alda bertanya dengan heran. 



Aku baru mau menjawab, ketika dari arah 
belakang ada yang bicara. Aku segera menoleh. 

“Saya kenapa Bu?” Tanya Tobi, rupanya 
sedari tadi dia tertidur hingga tak sadar namanya 
dipanggil. Matanya masih mengantuk, tangannya 
menggaruk-garuk rambutnya kebingungan. 

“Maaf Bu, maksud Saya tadi mau bilang ada 
apa Ibu manggil, begitu.” Terangku dengan terbata. 

“Tapi, tadi Ibu dengar kamu bilang Tobi, 
deh.” Tanya Bu Alda. Rupanya Bu Alda benar-benar 
mendengarku menyebut Tobi tadi. 

“Eh, maksudnya Saya tadi mau kasih tahu Ibu 
kalau Tobi tidur dibelakang.” Terangku dengan 
pelan. Ya Tuhan, mudah-mudahan Bu Alda mau 
percaya, batinku berharap. 

“Oh, Ibu kira ada apa, ada-ada saja kamu ini 
makanya jangan bengong saja.” Bu Alda 
menggeleng-gelengkan kepalanya. 

 “Ya sudah, karena kamu gak memperhatikan 
Ibu dari tadi, sekarang kamu maju kedepan, kerjakan 
soal matematika nomor 10 dan 11, cepat ya!” Bu 
Alda langsung menyuruhku mengerjakan soal 
kepapan tulis. 



Aku segera maju kepapan tulis, Aku 
bersyukur mereka tidak memperpanjang masalah ini. 

“Yang lain, teruskan mengerjakan tugasnya, 
nanti kalian juga dapat giliran maju kedepan.” Bu 
Alda kembali duduk dibangkunya. 

Akhirnya suasana kelas kembali tenang. 
Kecuali Tobi yang masih berdiri ditempatnya. 

“Terus Saya gimana Bu?”  Rupanya Tobi 
masih kebingungan. 

“Gimana apanya?” Bu Alda balik bertanya. 

“Loh, bukannya tadi Ibu manggil-manggil 
Saya?” Tanya Tobi. 

Murid-murid lain langsung tertawa 
mendengar pertanyaan lugunya itu. 

“Oh, enggak jadi, sudah duduk sana.” Bu 
Alda memberikan isyarat duduk untuk Tobi dengan 
tangannya sambil geleng-geleng kepala.  

“Semuanya, tolong jangan berisik.” Bu Alda 
kembali memberi peringatan. 

Tapi semuanya masih tertawa, Tobi yang tadi 
sudah duduk kembali berdiri.  



“Hei! Lo semua bisa diem gak, atau mau gue 
hajar satu-satu ya?” Tobi berteriak marah, sambil 
berdiri berkacak pinggang. Matanya melotot kearah 
anak-anak. Rupanya dia marah karena ditertawakan. 

Semuanya terdiam serentak, gak ada yang 
berani membalas. 

Wah, sifat aslinya sudah balik, pikirku sambil 
menulis dipapan tulis, mau gak mau Aku jadi 
tersenyum. 

***** 

 


