
Kisah Sang 
Almet Bening 

Almaidah  

   



 

2 

Kisah Sang Almet Bening 

Almaidah  

Copyright © 2020 by Almaidah 

 

Penerbit 

EBIZ Publisher 

Email : ebizpublisher@gmail.com 
Instagram : @penerbitgratis.ebiz 
Web : campsite.bio/ebizpublisher 

WhatsApp : 089512016503 
Percetakan nulisbuku 

ILP Center Lt. 3-01. Jl. Raya Pasar Minggu 
No. 39A Pancoran, Jakarta Selatan 12780. 

 

Desain Sampul: 

Lilyht 

Instagram : @cover.by.lilyht 

 

 
Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 

Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, 
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil 

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataudenda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar 
 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, Allah SWT. karena rahmatnya saya 

dapat menulis sebuah karya. Terimakasih kepada diri 

saya sendiri yang tetap semangat meski banyak 

rintangan, dan kedua orang tua saya yang selalu 

mendukung saya. Terimakasih juga yang sudah 

bersedia membukukan karya saya, karena itu adalah 

impian saya sejak dahulu yaitu karya saya yang 

dibukukan lalu di terbitkan.  
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Part 1 
"AL GIBRAN!"  

Sang pemilik nama menengok, melihat sosok pria 

paruh baya berperut buncit di belakangnya. 

"ada yang bisa saya bantu pak?" tanya Gibran. 

Melangkah mendekat, guru itu berkata "hari ini 

hari Selasa, kamu seharusnya pakai almet! dimana 

almetmu?" tanya guru tersebut yang diketahui bernama 

Joki. 

Menelan ludah susah payah, Gibran pun 

menjawab "ketinggalan pak" jawabnya. 

Pak Joki memandang sinis pelajar dihadapannya 

itu "alasan kuno!" desisnya, yang masih didengar Gibran. 

"lari di lapangan sebanyak 10 kali!"  

Gibran menghela nafas "iya pak" sahutnya. 

Andai mereka tau. Batin Gibran. 
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*** 

Puk 

Tepukan di bahu Gibran menyadarkan ia dari 

lamunannya "apa?" tanyanya saat melihat siapa 

pelakunya. 

Pelaku yang bernama Vigo menjawab "bolos gak 

ngajak-ngajak!" ketus nya. 

"saya di hukum, bukan bolos!" sahut Gibran. 

Salah satu temannya yang bernama Farhan 

berkata "masih aja pake bahasa formal" katanya. 

"tau tuh lu itu gak bisa apa, pake... bahasa biasa 

aja gitu?" imbuh Jiro temannya satu lagi. 

"bisa"Gibran menarik nafas perlahan lalu 

menghembuskannya, memberi jeda perkataannya.  

"tapi belum terbiasa" lanjutnya. 

"ngghogey!" sahut ketiga temannya bersamaan. 

Gibran memang seperti itu. Selalu memakai 

bahasa formal dimanapun, dan kapanpun, biarlah dia 
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dikata sok suci atau apa. Karena mereka tidak tahu apa 

yang Gibran alami. 

Bel pulang berbunyi nyaring memekakan telinga 

siapapun yang mendengarnya, walaupun seperti itu para 

siswa sangat mencintai bel pulang. Dimana saat bersantai 

dan pulang lalu beristirahat, adalah saat setelah bel itu 

berbunyi. 

Gibran dan kawan-kawannya sudah berada di 

parkiran, untuk mengambil kendaraan mereka masing-

masing.  

"balik dulu see you next time!" ucap Gibran 

dengan tangan yang melambai. 

"bye Gib! Tiati!"  

*** 

"Darimana?" Kata yang begitu dingin, berat dan 

tajam tersebut, mampu mengehentikan langkah Gibran. 

"pulang sekolah pah" Gibran meremat ujung tali 

tas nya, guna menyalurkan rasa gugup dan takut 

bersamaan. 
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"apa yang kau lakukan pada Ghani?" pertanyaan 

yang santai, tetapi mampu membuat bulu kuduk Gibran 

berdiri. 

"t-tidak ada" sial. Mengapa dirinya harus gagap 

tiba-tiba. 

Ctas! 

Satu cambukan mendarat mulus di punggungnya. 

Tatapan mata Frans_papah Gibran semakin 

menajam "tidak ada?" ulangnya. 

Gibran menelan salivanya kasar, tubuhnya sudah 

sedikit gemetar "t-tid-da-ak" jawabnya. 

Ctas! 

Dua kali cambukan itu mendarat tepat di 

pinggangnya. 

"lalu mengapa Ghani selepas pulang sekolah 

terluka?" tanya Frans membuat Gibran mengernyit 

bingung. 

"Gibran tidak tau" jawab Gibran. 

Ctas! 
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"tidak tau katamu?" 

"t-tidak, Gibran tidak tau" 

Ctas! 

"kemana saja sampai kau tidak tau!? Ghani 

adikmu! dirinya juga satu sekolah denganmu! Kau tidak 

tahu!?" Frans yang mulai jengah, meninggikan suaranya 

satu oktaf. 

Gibran tersentak. "Gibran tidak bertemu Ghani di 

sekolah pah, Gibran tidak melihatnya hari ini" ucap 

Gibran, berusaha memberi penjelasan. 

Ctas! 

Ctas! 

"alasan!" desis Frans. 

Ctas! 

"masuk kamar, tidak ada makan malam ini 

sampai lusa!" 

"iya pah" 

Entah berapa kali cambukan yang diberi, namun 

rasa sakitnya tidak setara dengan goresan di hati. 
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*** 

"Bahkan rasanya lebih sakit dari cambukannya" 

"kapan ya, saya bisa berada di tengah-tengah 

mereka? Berbagi canda dan tawa" "sepertinya, nanti" 

Gibran terus ber monolog seusai diberikan 

'sayang' oleh Frans. 

Lamunannya buyar, kala mendengar pintu yang 

dibuka secara kasar. 

Bruk! 

Oh, ternyata itu Ghani adiknya. Hanya berbeda 

30 menit memang, tetapi tetap saja yang keluar terlebih 

dahulu Gibran. 

Ghani melemparkan tiga buah buku di hadapan 

Gibran "kerjain pr gue, sampe besok gak selesai abis lu!" 

ucapnya ketus. 

Gibran menatap sendu buku dihadapannya 

"lagi?" tanyanya. 

Ghani menaikkan sebelah alisnya "kenapa? 

Keberatan?" sinis Ghani. 


