
 

Sudah 3 tahun berlalu sejak kepergianku ke Jerman untuk 

melanjutkan study. Karena di Jerman sudah memasuki 

libur semester, jadi aku memutuskan untuk kembali ke 

Indonesia. Rasanya sangat rindu sekali dengan suasana 

dan juga keadaan disini. Sangat jauh berbeda dengan di 

Jerman. Suasana sore ini juga sangat berbeda. Sejuk. 

Ohh iya. Aku tidak pulang sendirian, aku pulang bersama 

Ayahku. Kebetulan beliau juga sedang libur kerja. 

Makanya kami berdua sepakat untuk pulang ke Tanah Air 

bersama. Ada banyak hal yang aku rindukan. Ibu, Kakak, 

Wahyu dan tentunya Shani. 

Nama terakhir sangat membuatku kelimpungan waktu di 

Jerman. Aku mencemaskannya, aku 

mengkhawatirkannya, aku merindukannya. Apa Shani 

makan dengan teratur? Apa Shani menemukan seseorang 

yang lebih dariku? Apa Shani sudah jadian dengan 

Wahyu? 

Tidak!! Kupikir yang terakhir adalah pikiran terliarku. Aku 

tidak mau memikirkannya, sungguh!! 

Pesawat yang dinaiki kami berdua sudah mendarat sejak 

30 menit yang lalu, namun keluargaku sepertinya 

terlambat untuk menjemput. Padahal tubuhku sangat 
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ingin beristirahat ditempat yang empuk. Aaahhh aku 

rindu kamarku. 

"Kido!!" Suara panggilan yang terdengar samar samar 

membuat ku melihat kesana kemari untuk mencari 

sumber suara. 

"Akhirnya mereka datang juga." Ucap Ayahku sambil 

tersenyum. Mereka? Aku lalu mulai melihat sosok kak Ve 

bersama Ibu sedang tergesa gesa menuju kearah kami 

berdua. 

"Kangen!!" Rengek kakakku sambil memelukku dengan 

erat. Sesak! 

"Hmm.. Kak." Ucapku sambil sedikit tersenggal karena 

Kak Ve memelukku terlalu erat. 

"Maaf." Ucapnya refleks melepaskan pelukannya. 

"Akhirnya." Ucapku akhirnya bernafas lega. 

"kamu tambah tinggi ya Kido." Ucap Ibuku yang terlihat 

berkaca-kaca. 

"Aku pulang." Ucapku sambil memeluk Ibuku. Kangen. 

"Ibu kangen banget sama kamu." Ucap Ibuku. Aku 

mengangguk pelan sambil mengusap punggung ibuku. 
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"Ayah capek banget. Kita lanjutkan harunya di rumah 

bagaimana?" Usul Ayahku yang memang daritadi 

mengeluh sangat lelah. Ibu kemudian melepaskan 

pelukannya dan kami semua menatap Ayah. Hening 

beberapa detik. 

"Kenapa?" Tanya Ayahku merasa tidak enak. Kami semua 

langsung tertawa. Ayahku sempat kaget dengan 

situasinya. Namun dia malah ikutan ketawa. Aku rindu 

suasana seperti ini. Suasana yang tidak pernah aku 

dapatkan di Jerman. 

Butuh waktu 1 Jam perjalanan dari bandara menuju 

rumah. Meskipun dengan keadaan yang lelah, tapi 

suasana di mobil sangat hangat. Kami semua membahas 

semua hal. Aku terkejut ternyata Kak Ve sudah dilamar 

Shinji. Dia tidak memberitahukan apapun padaku 

ditelpon sebelumnya. Dia bilang tidak akan surprise kalau 

lewat telepon. 

Sampai dirumah. Aku membawa semua barangku 

dibagasi mobil ke kamar tercintaku. Setelah 

membereskan semuanya aku langsung berbaring dikasur 

yang sudah lama tidak aku tiduri. Nikmatnya. 

Aku ketiduran. Kulihat jam sudah menunjukan pukul 7 

malam. Mungkin aku terlalu lelah sampai ketiduran 

begini, bahkan pakaianku belum ganti. Aku langsung 

pergi kekamar mandi untuk bersih-bersih kemudian 
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keruang makan karena daritadi perutku terus berbunyi. 

Lapar. 

"Pules banget tidurnya." Ucap Kak Ve yang sedang 

mengambil minum dikulkas. 

"Iya. Capek banget soalnya." Balasku. 

"Tadi Shani kesini." Ucapnya. Aku berhenti berjalan, 

memutar badanku dan berjalan mendekati Kak Ve. 

"Serius?" Tanyaku. Kak Ve hanya mengangguk. 

"Kenapa aku ga dibangunin kak?" Tanyaku sedikit 

menyesal karena Shani datang malah disaat aku sedang 

tertidur. 

"Ya siapapun bakalan ga tega ngebangunin orang yang 

emang pules banget tidurnya. Kalau dipaksa bakal pusing 

kamu nya." Ucapnya. Aku kemudian menggaruk belakang 

kepala ku karena sedikit gatal. 

"Jorok banget. Buruan mandi sana!!" Perintah kak Ve 

kemudian pergi menuju ruang tamu melanjutkan nonton 

TV nya. 

Shani datang? Kenapa dia tidak mengirim pesan 

kepadaku sebelumnya? Bahkan sekarangpun, tidak ada 

notifikasi apapun darinya. Aku rindu padanya, ingin sekali 

bertemu dengannya. Aku ingin mempertegas kalau aku 
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memang menyukainya, aku menyayanginya. Aku tidak 

mau menjadi pengecut seperti 3 tahun lalu yang hanya 

mampu menyukainya dalam diam, yang hanya bisa 

memperhatikannya dari jauh. Aku ingin berubah. Aku 

ingin dia tau kalau aku memang menyukainya dan aku 

serius ingin menjadikan dia sebagai pendamping hidupku. 

Maka dari itu hari ini juga aku harus bertemu dengan 

Shani. Harus!! 

Selesai bersih bersih dan juga makan, aku pamit keluar. 

aku pikir Shani ada dirumah kakeknya, karena dulu 

sebelum pindah dia memang tinggal disana bersama 

Ibunya. Beberapa menit setelah aku mengucapkan salam, 

tidak ada yang menjawab. Aku menyerah, mungkin besok 

saja bertemu dengannya. 

Saat aku membalikkan badan, aku terkejut. Orang yang 

sedang aku cari. Orang yang selama ini aku rindukan. 

Akhirnya kita dipertemukan kembali. Aku diam 

mematung melihat dari atas kebawah, apa benar dia 

Shani? Shani malah tertawa melihat ekspresiku. 

 


