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“Now we will begin the 2013 Gimcheon Diving International 

Master’ Competition.” 

 “….” 

 “A diving show will commence shortly. Please give a 

warm welcome.” 

 Gema tepukan tangan dan riuh suara semangat 

itu menggema di dalam Kimchun Indoor Swimming 

Pool.  Tempat dilaksanakannya Kompetisi Diving 

International tahun ini. Seluruh atlet sudah menduduki 

tempat masing-masing.  Wajah-wajah penuh antusias 

dan ambisi akan kemenangan. 

 Tujuh orang remaja berkumpul di salah satu 

sudut.  Kepala mereka menunduk dalam, melantunkan 

doa untuk kelancaran kompetisi ini.  Memohon agar 

semua yang telah mereka lakukan, mulai dari melawan 

rasa takut yang paling dalam, berlatih berhari-hari, 

meminum banyak air kolam karena tak ahli menyelam, 

dan semua air mata yang telah tumpah. 

 Riuh suara penonton tak mempengaruhi 

kekhusukkan mereka dalam berdoa. Setelah benar-

benar merasa tenang, berusaha meremdamkan detakan 

jantung yang menggila, berdetak tak beraturan karena 

gugup, mereka semua mengangkat kepala.  

 Mengulas senyum satu sama lain.  Lalu saling 

menjulurkan tangan ke depan, menumpuk satu sama 

lain dan berseru tertahan, “fighting!” 
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 Mereka semua kembali ke tempat duduk 

masing-masing.  Menyaksikan tiga murid elementary school 

yang bertindak sebagai pembuka acara dengan 

melakukan loncat indah dari ketinggian lima meter.  

 Gemuruh tepuk tangan membahana sebagai 

apresiasi akan usaha mereka.  Lalu setelah itu, dari 

ketinggian sepuluh meter, tiga orang murid elementary 

school, ketiganya murid laki-laki, melakukan gerakan 

loncat indah bebas.  Melemparkan diri mereka begitu 

saja ke dalam kolam sedalam lima meter.  Funny diving. 

 Suara-suara penuh semangat dan decak kagum 

tak henti-hentinya terdengar.   Mereka semua terpana 

dengan apa yang telah disuguhkan oleh keenam murid 

elementary school itu. 

 Termasuk ketujuh orang remaja di sudut yang 

memberikan tepuk tangan kagum.  

 Suara pembawa acara yang membahana menjadi 

pertanda dibukanya secara resmi Gimcheon International 

Diving Master’ Competition. 

 “Now we will begin the first event for the Gimcheon 

Master’ Competition, the 3m springbroad Diving competition 

will begin now.” 

 “Athletes enter.” 
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 Degup jantung ketujuh remaja yang baru 

menjadi atlet loncat indah dalam dua bulan ini semakin 

menggila.  

 Dua dari mereka ikut melangkah bersama 

dengan atlet dari negara lain.  Sebagai perwakilan yang 

maju untuk meloncat dari springboard.  Sisanya 

menunggu dalam kegugupan yang sama. Beberapa dari 

mereka mengepalkan tangan di depan dada, seraya 

mengatur nafas guna meredamkan rasa gugup.  Ada 

yang berbisik pelan melantunkan doa seraya menutup 

mata. 

 Gugup dan tak percaya diri menguasai mereka 

semua.  Antara percaya dan tidak percaya bahwa saat 

ini ketujuh remaja itu telah berada di dalam satu event 

diving internasional. 

 Rasa sesak akan euphoria ketidakpercayaan 

semakin menjadi-jadi ketika atlet pertama yang berasal 

dari Korea Selatan meloncat dengan begitu indah.  

Dengan perolehan poin sebesar 37,50. 

 Kelima remaja yang menunggu dengan gugup 

saling mengeratkan tangan.  

 “Meskipun ini bukanlah diving yang sempurna. Tetapi 

aku akan menunjukkan keahlianku yang terhebat.” 

 “…” 
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 “Di dalam kepala ku hanya ada rasa takut yang 

begitu besar. Aku merasa terbebani.” 

 “…” 

 “I never backed down. In order for me to able to be 

proud of my self, even a little bit.” 

 “…” 

 “Sejak aku tak punya banyak waktu untuk berlatih, 

aku mencoba untuk tidak gugup. Karena, jika aku gugup, aku 

akan kehilangan konsentrasi ku.” 

 Semua yang telah mereka lakukan dalam dua 

bulan terakhir ini akan dipertanggungjawabkan saat ini. 
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Suci Wigati 

Lahir dan tinggal di Samarinda; 
saat ini sedang menempuh 
pendidikan di Politeknik 
Negeri Samarinda Jurusan Administrasi Bisnis. 

Selalu terhanyut akan suara merdu dari Cho KyuHyun 
(Super Junior), Byun BaekHyun (EXO), Jung DaeHyun 
(B.A.P). Berharap suatu hari dapat bertemu ketiganya bila 
memiliki rezeki melimpah. 

The dream chaser. Bermimpi untuk melanjutkan studi dan 
tinggal di Jerman. Menjelajah kota-kota indah yang ada di 
Negara tersebut. 

Bisa dihubungi lewat: 

Email: suciwigati@rocketmail.com 

Twitter: @sucikudo 

Atau blog: www.suciwigati.blogspot.com 

 

 


