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Thanks To : 
 

 
Sebuah tulisan tanpa pembaca, itu sama saja omong 

kosong. So, first of all, I wanna say thanks a lot untuk 
kalian yang sudah berkenan membaca novel ini. 

Kemudian untuk Yang Maha Utama, thanks for always 
blessing me. Juga orang tua dengan segala energi positif 
yang mereka berikan. 

And my besties: Ristika Maharani, thanks for always 
becoming my informer for this case. Chosnara Tyarani, 
Nungky Wijayanti, thanks for your sweetness . Ardhana 
dan Dhanis, makasih banget udah dibolehin pinjem nama 
kalian. Ehehe.. Dan untuk semua orang-orang inspiring, 
thanks for the great inspirations. 

In the end constructive critisms are always welcomed. 
Feel free to cantact me at : 

Mail : emmavixel@gmail.com 
YM : emmavixel@yahoo.com 
Twitter : @emmavixel 
Facebook : facebook.com/emma.vixel 
Blog : www.vixel.blogspot.com 
 
 
 

Cheers , 
Emma Vixel 
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Tepat jam 12 siang, Wikan mengendarai motor matic-
nya dengan ugal-ugalan. Sekenanya ia mengendalikan gas, 
yang penting cepat sampai rumah agar bisa segera 
merebahkan badan. Padahal baru 30 menit yang lalu ia 
keluar dari rumah dan sebentar menginjakkan kaki di 
kampus. Tapi justru waktu yang sebentar itu membuat 
Wikan super emosi dan naik darah hari ini. Ia tak 
menemukan dosen pembimbing Tugas Akhir nya di 
kampus. 

Ketika itu Wikan masih bisa bersabar untuk 
menunggu. “Ah, mungkin Pak Bandi sedang sibuk. Sebentar lagi 
pasti datang,” batinnya setelah menemukan kenihilan dari 
ruang dosen. Seperti biasa, Wikan menunggu di kursi 
panjang yang terletak di selasar jurusan sambil sesekali 
memeriksa laporan tugas akhir yang akan 
dikonsultasikannya. 

“Sendirian aja, Wi?” Nabila, teman sekelas Wikan 
menyapa sambil mengambil posisi duduk si sebelahnya. 

“Eh, Bila. Iya nih, nungguin Pak Bandi,” jawab Wikan 
sambil tersenyum. Senyum khas dari seorang gadis lugu. 
Senyum yang sederhana, sama sekali tak ada kesan glamour 
ditambah dengan lesung pipitnya yang malu-malu muncul 
di pipi. 

”Lhoh, bukannya Pak Bandi ke Bali nganter anak-anak 
Pimnas?” Nabila memberikan pertanyaan retoris, sekaligus 
hal pertama yang membuat Wikan sebal hari ini. 



 

Legal Affair |   5 

“Ke Bali? Beneran Bil?” Wikan meyakinkan Nabila. 
“Iya, aku taunya juga barusan tadi,” jawab Nabila 

sambil memencet-mencet keypad hapenya. “Eh aku duluan 
ya Wi.” Nabila pergi dengan langkah terburu-buru, 
meninggalkan Wikan sendirian dalam keadaan emosi 
tingkat akut. 

Begitu saja Wikan memasukkan kertas-kertas kuarto 
hasil begadangnya semalaman tanpa merapikannya terlebih 
dahulu. Seperti itulah Wikan jika semangatnya yang sudah 
berapi-api diobrak-abrik oleh rasa kesal. Raut mukanya tiba-
tiba awut-awutan, tak ada lagi senyum gadis polos seindah 
tadi. Jangan harap menemukan pada wajah Wikan ketika 
keadaannya seperti ini, yang mendominasi hanya bibirnya 
yang melengkung ke bawah. Wikan berjalan menuju 
parkiran dengan langkah cepat dan setengah menghentak, 
pertanda ia benar-benar kesal dan tak henti-hentinya 
mengumpat dalam hati. 

Langkahnya terhenti ketika tiba-tiba pergelangan 
tangannya terasa digamit seseorang. Wikan spontan 
mengibaskan tangannya dengan kasar dan berbalik ke 
belakang, bersiap memarahi habis-habisan orang yang 
dengan seenaknya menggamit tangannya tanpa permisi. 

Dan seketika itu juga niat Wikan menghabisi orang di 
belakangnya menyublim. Ia mendapati seorang lelaki 
dengan postur tegak mengenakan kemeja kotak-kotak 
hitam dengan kancing terbuka, sengaja agar t-shirt 
bertuliskan Hullabaloo-nya kelihatan. Mulut Wikan 
menganga, tak bisa berucap sedikitpun. Jangankan marah, 
untuk bernafas saja dia lupa saking terpesonanya. 

Lelaki itu menyodorkan dua lembar kertas kuarto 
kepada Wikan. Wikan menatap lekat-lekat kertas itu 
sebelum menerimanya. Ketika itu mereka sedang berada di 
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tengah lapangan basket, di bawah terik matahari yang 
begitu menyengat. Tapi Wikan sama sekali tidak merasakan 
kulitnya terbakar. Keringat dingin dan otot kaku, itu yang 
bersentral pada Wikan sekarang. 

“Punyamu kan?” tanya lelaki itu sambil menatap 
Wikan yang sedang tertunduk, memperhatikan kertas tapi 
pikirannya melayang kemana-mana. 

“Oh… I… Iya…” Wikan menjawab terbata sambil 
mengambil dua lembar kertas putih itu. 

Layaknya seekor ayam yang telah berhasil mematuk 
habis makananya, lelaki itu pergi begitu saja tanpa permisi. 
Dan kepergiannya seperti mempersilakan Wikan untuk 
berlama-lama melayang terbang, membumbung tinggi, 
meninggalkan lapangan basket yang berseberangan dengan 
arena parkir menuju tempat terindah dalam angannya. 
Wikan masih berdiam di tengah lapangan basket dengan 
senyumnya yang tertahan, meski ingin sekali terkembang. 
Hingga ia rasakan kepalanya seperti tersengat lebah, panas 
dan menyakitkan. Itu yang membuat Wikan sadar dan 
buru-buru kembali pada lantai lapangan basket. Mungkin 
hari ini adalah hari keberuntungan Wikan karena sejak ia 
mematung di tengah lapangan tadi tidak ada seorangpun 
yang lewat dan tanpa sengaja menyaksikan kekonyolannya. 

Wikan lalu buru-buru berjalan menuju motor matic 
putihnya, kali ini dengan senyum terkembangnya yang 
sempat tertahan tadi sambil sesekali melihat dua lembar 
kertas yang belum juga Niroukkannya ke dalam tas. Jadi 
setengah perjalanan Wikan menuju parkiran diiringi 
dengan gerutuan dan setengahnya lagi dipenuhi dengan 
senyum-senyum kecil bahagia. 

Tepat berada di atas motornya, Wikan baru 
memasukkan dua lembar kuarto itu ke dalam tas, memakai 
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slayer dan….. Ia tertegun seketika, mulutnya menganga 
seperti ketika berada di tengah lapangan basket tadi. Tapi 
kali ini dengan pemandangan yang berbeda. Wikan melihat 
lelaki yang baru saja membuatnya melayang-layang keluar 
dari arena parkir berboncengan mesra dengan seorang 
wanita berambut panjang lurus tergerai sebahu. Rasanya 
seperti membenturkan angan dengan realita. Tentu saja 
realita yang menang, ia lebih keras, lebih nampak dan 
berwujud. Senyum Wikan yang baru saja benar-benar 
instan. 

Momen singkat yang menawarkan bermacam-macam 
suasana hati. Wikan memutar gasnya keras-keras ketika 
ingat itu. Mendahului orang-orang di jalanan yang sama 
egoisnya memakai jalan raya seperti punya pamannya. 

“Gadis itu stylish sekali, udah gitu cantik pula. 
Arrgghhhh…..‼‼” 

GUBRAK‼ 
“Aduh mbaakkk… Ati-ati dong! Liat nih, kerupuk saya 

hampir remuk semuanya!” Motor Wikan tak sengaja 
menyerempet keranjang seorang pedagang kerupuk. 
Untung saja Wikan cepat-cepat mengerem dan si Bapak 
buru-buru mempertahankan keseimbangannya. 

“Maaf Pak, maaf. Saya nggak liat tadi.” 
“Maaf! Maaf! Makannya kalau lagi patah hati jangan 

naik motor! Dasar anak muda! Melamun kok dijadiin 
hobi…” Bapak itu pergi dengan sewot. 

“Sial! Dari mana bapak ini tahu kalo aku lagi broken?” 
dan secara tidak sengaja Wikan tersinggung. Sadar dengan 
insiden penjual kerupuk yang membuat jalanan sedikit 
macet, Wikan segera menancap gasnya lagi. Masih dengan 
mukanya yang semakin berantakan. 

*** 
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Wikan merebahkan tubuhnya ke atas bed biru di 
kamarnya dengan kepala sedikit pening. Ternyata berlama-
lama di tengah lapangan basket dalam keadaan panas 
bukan main tadi membuat migrainnya kambuh. 

“Nduk, makan dulu. Sudah Ibu siapkan itu di ruang 
makan,” suara sang Ibu nyaring terdengar dari dalam 
kamar. 

“Nanti saja, bu. Wikan belum lapar,” Jawab Wikan 
setengah teriak dari kamar. 

Lalu lamunan Wikan kembali tertuju pada sosok lelaki 
yang ditemuinya tadi siang. Namanya Danis. Mahasiswa 
semester akhir yang satu fakultas dengan Wikan tapi beda 
jurusan. Wikan di Desain Interior semester 6 sedangkan 
Danis di jurusan Arsitek semester akhir. Cukup lama 
Wikan tertarik dengan orang ini dan cukup pengecut juga 
ia dengan perasaannya, memendam begitu lama hingga 
mengeras dan menetap entah sampai kapan. Wikan bukan 
tipe orang yang gamblang dengan perasaan. Ketika ia 
merasa tertarik dengan lawan jenis, simpati bahkan cinta, ia 
tak pernah mengungkapkannya hingga ia merasa bahwa 
mengagumi adalah kebahagian paling indah dalam 
mencinta. Ya, bagi Wikan untuk mengagumi seseorang 
cukup dia saja yang tahu. 

Danis tidak tampan, hanya saja menarik bagi Wikan. 
Charming kalau Wikan bilang. Dia bukan tipe cowok 
playboy sekelas Dion yang diidam-idamkan wanita-wanita 
se-fakultas. Danis pendiam, terkesan dingin apalagi dengan 
cewek. Makanya jarang ada cewek yang meliriknya. 

“Tapi cewek yang tadi itu siapa?” Lagi-lagi Wikan 
dihantui dengan pertanyaan yang membuat migrainnya 
semakin terasa. “Masak iya Danis yang sekaku itu punya 
cewek semodis dia?” rasanya memang sulit dipercaya bagi 
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Wikan. Sejauh ini sekalipun ia belum pernah melihat 
Danis bersama cewek dalam keadaan semesra itu. 
“Arrrgghhh… AKU CEMBURU‼” Wikan berteriak 
sekencang-kencangnya. Tentu saja orang di luar kamar 
tidak akan mendengarnya karena ia membungkam 
mulutnya dengan bantal sekuat mungkin. That’s the way she 
shout for love. 

Ponsel Wikan berdering melantunkan Hot n Cold nya 
Katy Parry, menghentikan segala angannya tentang Danis. 
“Halo. Lagi di kamar. Udah balik barusan. Belom laper. 
Iya… Iya sayang. Bawel bener sih tumben? Haha.. Iya iya. 
Nanati malem? Oke deh. Bye… Love you” Itu tadi telepon 
dari Galang, pacar Wikan.  

*** 
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