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Ucapan Terimakasih: 

 

 

 

Terimakasih atas kenangan indah dan manis 

yang telah kau berikan, Josh. Kehadiranmu 

menjadikan setiap lembaran hidupku penuh 

dengan kisah-kisah yang sangat berwarna.  

Kau akan selalu ada di hatiku, tak ada yang 

bisa menggantikan posisimu dalam hatiku. 

Jarak dan waktu tak dapat memisahkan kita 

berdua. Kau tahu itu. 
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If there is one thing I have learned 

over the years, it is that it only 

takes one person, one moment, to 

change my life forever. To change 

my perspective and color my 

thinking. 1 universe, 9 planets, 

2014 countries, 809 islands, 7 seas, 

and I had the privilege to meet you.  
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 Namaku Mia. Aku adalah seorang gadis 

berusia 16 tahun yang tinggal di kota Bandung. Aku 

bersekolah di SMA Cahaya Bangsa, yang jaraknya 

tidak begitu jauh dengan rumahku. Aku tinggal 

bersama Ayah dan Ibu. Ya, betul hanya kami bertiga. 

Aku adalah anak satu-satunya, tapi tidak berarti aku 

adalah seorang anak yang manja. Percayalah, aku 

bukanlah anak yang akan sujud meminta-minta, 

merengek, atau bahkan berontak agar kedua 

orangtuaku memberikan apa yang aku mau. Well, 

aku bukan tipe orang seperti itu. Aku tidak pernah 

menangis, merengek, atau bahkan berontak. Kedua 

orangtuaku selalu memberikanku kasih sayang yang 

cukup. Mereka memahami diriku dan ya, meskipun 

mereka sibuk bekerja sehingga aku tidak bisa selalu 

menghabiskan waktu yang lama dengan mereka. 
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Jujur saja, aku adalah gadis yang simple. Aku 

berpikir dengan cara yang sederhana, logis, dan juga 

tentunya penuh pertimbangan. Untuk apa berpikiran 

rumit, jika kita bisa berpikir dengan sederhana?  

 Di sekolah, aku memiliki dua teman yang 

begitu dekat denganku, yaitu Tania dan Vero. Mereka 

berdua adalah dua orang yang unik dan begitu 

mengerti diriku. Sayangnya, Tania berbeda kelas 

denganku sedangkan Vero tidak. Tania dikenal 

sebagai gadis cemerlang yang sangat senang dengan 

fisika dan matematika, dua pelajaran yang sangat 

menjijikan. Tania memang tipe orang yang senang 

bergaul dan disenangi oleh banyak orang. Sedangkan 

Vero, teman sekelasku adalah gadis yang supel, 

periang, dan juga humoris. Ia selalu menggangguku 

karena dia duduk disebelahku. Kita sering berbincang 
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dan kita tidak pernah kehabisan topik. Sedangkan aku 

senang bergaul dengan orang-orang baru, dan aku 

tidak pernah mengalami kesulitan dalam bergaul. 

Aku terpilih sebagai ketua OSIS di sekolah, ya ketua. 

Sejujurnya aku tidak bermimpi akan menjadi ketua 

percaya dan mendukungku seutuhnya. Mereka 

meyakinkan diriku bahwa aku mampu dan layak 

untuk menjadi sesosok pemimpin bagi sekolahku. 

Lucunya, Tania menjadi lawanku saat itu. Sayang 

sekali ia gugur, padahal aku berharap dia yang akan 

menjadi ketua. Aku melihat dia jauh lebih berpotensi 

dan memiliki jiwa seorang pemimpin yang tegas dan 

serius, berbanding terbalik dengan diriku yang begitu 

santai dan simple. 

OSIS, tapi kenyataannya lain. Semua temanku begitu 
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 Oh ya meskipun aku memiliki banyak teman, 

tidak berarti semua temanku layak untuk disebut 

sebagai teman. Kau mengerti maksudku bukan? Ada 

berbagai jenis teman di dunia ini. Teman sejati, 

teman semu, teman musiman, teman palsu, bahkan 

mungkin teman yang menusuk dari belakang. Kadang 

dunia pertemanan membuatku pusing dan lelah. Tapi 

ini memang realita hidup dan manusia adalah 

makhluk sosial, sehingga aku mau tidak mau harus 

bisa berhadapan dengan beragam orang di 

sekelilingku. 

 Mungkin kau bertanya-tanya bagaimana 

dengan hubungan asmaraku. Well, tidak sedikit yang 

menanyakan hal ini kepadaku. Entahlah aku masih 

tidak paham betul untuk apa orang bertanya 

kepadaku tentang hal ini. Menurutku, cinta itu 
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tidaklah begitu penting. Lagipula, manusia masih 

bisa hidup tanpa cinta bukan? Cinta bukanlah 

oksigen, manusia masih bisa bernapas tanpa cinta. 

Cinta itu maya, semu, tidak nyata.  Aku sudah bosan 

mendengar kisah-kisah romantis baik dalam novel, 

film, maupun dalam sinetron sekalipun. Kau tahu, itu 

hanya imajinasi bukan realita. Tidak akan mungkin 

impianmu menjadi kenyataan begitu saja. Bertemu 

dengan pangeran tampan, berdansa di istana yang 

mewah, memiliki harta yang berlimpah, disayangi 

oleh pangeran yang sangat romantis, diperlakukan 

layaknya seorang puteri kerajaan, atau hal sejenisnya. 

Aku juga tidak begitu suka menonton film atau 

drama romantis. Aku sudah cukup muak mendengar 

seruan anak-anak alay yang berteriak histeris ketika 

menonton drama korea atau hal lainnya. Yang benar 


