
Mengawali Semua dengan Senyum 
 

Lia menghela nafas berat. Tugas akhir mata 
kuliah Manajemen Pemasaran hanya diberi waktu tiga 
hari, sementara soalnya jelas-jelas membuat Lia mual. 
“Duh, duh, duh, duuuuhhhh....” 

“Nape lagi, Li?” tanya Toro sambil mengutak-
atik ponselnya. “Pasti tugasnya Mr. Curly deh!” 

“Nah lu tau tuh! Paling males dah kalo disuruh 
bikin makalah, kliping, dan bla...bla..bla.. itu, Ro!” Lia 
melempar bolpennya kesal. “Eh, Ro! Lu tau rental yang 
murah tapi bagus gak?” 

“Dasar mental kumpeni lu! Murah tapi bagus 
mana ada?” Toro tertawa jelek. “Tapi ada sih kalo mau 
yang oke. Di Kober ada langganannya Sisi. Di sana 
nyaman banget. Rada mahal tapi servisnya lengkap. 
Kapan gue anterin?” 

“Lu emang malaikat, Ro!” Lia mengguncang 
tubuh Toro hingga cowok berkumis itu terjatuh dari 
kursi.  “Gue butuh sekarang! Lu kagak ada kuliah?” 

Toro bangkit dan merapikan kaosnya. 
“Kampret lu ah! Kagak ada kuliah, Mpok. Noh kalo 
hape gue rusak, gantiin!” 

“Iye, ntar pake senyuman termanis ye? Buruan 
ah!”  

Toro tidak salah. Rental komputer ini nyaman. 
Sesuai namanya, Cozy Planet. Untuk ukuran tahun 
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1999 yah bolehlah. Ada AC tapi juga ada kipas angin. 
Ada televisi 21 inchi dan radio di sudut ruangan dekat 
pintu masuk. Ada etalase makanan ringan dan kulkas 
satu pintu berisi minuman ringan dan air mineral. 
Menerima layanan cuci dan setrika kiloan juga? Waw! 
Lia terkekeh dan tak habis pikir. Kok baru sekarang ya 
mengetahui keberadaan rental komputer asyik ini? Full 
service! 

Lucunya, setiap komputer ada nama planet dan 
gugusan bintang. Nama komputer operatornya 
Matahari. Eh, itu bukannya nama wanita mata-mata 
jaman perang dunia dulu ya? Lia tersenyum geli. “Wah, 
ngantri! Rame buanget yak? Eh, itu Sisi,” Lia mendekati 
gadis berkacamata di meja komputer Saturnus. 

“Hai, ngapain ke sini? Kok tau gue di sini?” Sisi 
tetap menatap layar komputer. 

“Biasa, makhluk ajaib nan ganteng itu yang 
kasih tau,” Lia menoleh ke arah Toro. Mata Lia terpaku 
seketika. Eits, siapakah itu di sebelah Toro? Not 
handsome but...so cute! “Si! Si!” colek Lia berbisik. 

“Apaan sih?” Sisi merasa terganggu. 

“Yang di sebelah Toro siapa ya?” tanya Lia 
penasaran. 

“Itu Gun. Alumni Teknik Sipil angkatan 93,” 
jawab Sisi tanpa menoleh. Sok tau nih anak! Lia 
merutuk dalam hati. 

“Gue tau selera lu, Li!” Sisi menjawab seolah 
dapat membaca pikiran Lia. “Tanpa melihat pun gue 
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tau. Di rental ini cuman Gun yang pantes dilirik selain 
Dar. Kalo Dar jangan ya? Dia udah ada yang punya, 
bulan depan merit. Gun itu high quality jomblo, say,” Sisi 
tersenyum geli. Lia manggut-manggut penuh semangat. 
Ia menghela nafas dan berbisik, ”Si, kalo gue bisa jadian 
sama dia, asyik kali ya? Ngerental gratis mulu.” Sisi 
mendelik. 

Alih-alih mendaftar menjadi anggota, Lia 
membuka kesempatan. “Hai, namaku Lia. Iklan 
angkatan 97. Mau jadi anggota biar dapet diskon,” Lia 
menyambar cuek duduk di sebelah Toro. 

“Gak bisa deh lu liat cowok nganggur dikit, Li!” 
Toro meninju lengan Lia.  

“Ye, bolehnye sirik lu!” balas Lia tak mau kalah. 

“Lia? Kenal Winda?” tanya Gun menatap Lia 
penuh minat. 

„Oh, seniorku taon 94. Nape?” Lia mendelik 
sebal. Belum apa-apa kok nanya cewek laen sih, Lia 
manyun. 

“Gak papa kok. Ini formulirnya. Biaya 
pendaftaran noban dan setiap ngerental diskon 20 
persen.” Guntur menyerahkan selembar formulir dan 
contoh kartu anggota. 

“Twengkyuh mas... Guntur kan? Nah, sekarang 
komputer berapa yang bisa aku pakai?” Lia tersenyum 
lebar penuh kemenangan. Ia mendelik ke arah Toro 
dan berbisik, “Berisik aja lu! Udah gangguin Sisi aja, gak 
usah ganggu gue dah!” 
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“Yeeee, ge er banget lu, Li!” Toro melempar 
kertas ke arah Lia yang terkekeh menjauhinya. 

“Mau gue traktir es cendol bang  Soleh gak?” 
tanya Lia. 

“Ngerayu? Ngejilat? Gak usah deh! Mentahnya 
ajah,” Toro melengos. 

“Ye, belagu lu nolak rejeki!” Lia melempar 
kertas lagi ke arah Toro. 

“Hey, bisa habis stok kertas disini gara-gara 
kalian,” sergah Guntur menangkap kertas yang 
dilempar Lia. Lia hanya terkekeh cuek.  

“Buang kertas lagi, ganti lima rim. Mau?” 
tantang Guntur galak. Lia manyun. 

“Rasain!” Toro tertawa lepas. 
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Ada yang Lain 
 

Lia nampak kelelahan. Wajahnya pasi. 
Kepalanya terasa berputar. “Gun,” panggilnya pelan. 
“Istirahat yuk di kantin? Jangan di luar, panas.” 

Mereka segera duduk di meja pojok. Lia sibuk 
mengatur nafasnya sementara Guntur memesan makan 
siang. 

“Maaf ya? Aku ngerepotin kamu. Tapi aku 
harus ketemu kamu. Aku gak tenang kalau begini terus. 
Maaf aku agak emosi dan maboknya belum hilang, 
nih!”  Lia memijat keningnya pelan. 

“Maksudmu...” darah Guntur berdesir.  

“Aku hamil udah sepuluh minggu, Gun. Tapi 
aku juga udah bilang Ferdy mau ke pameran buku 
ketemu kamu. Dia gak marah kok. Aku...” 

Pramusaji datang dan memotong pembicaraan. 
“Maaf, ini pesanannya.” 

“Terima kasih ya?” Guntur menerima dua 
piring nasi dan dua gelas jus. 

Lia berusaha menahan gejolak hatinya. Telaga 
bening itu mulai menggenang dan siap tumpah. “Maaf 
ya Gun. Kalo unek-unek ini gak dikeluarin, bahaya buat 
emosiku dan juga janinku. Ini bukan alasan, tapi kata 
dokter.” 


