
Gisha Prathita * Yuska Vonita * Jenny Thalia F 

Syafroni * Sekar Wulandari * Endah Setyorini 

Rudi Cahyo * Stephie Anindita * Shanti 

Labibah Al-Hamra * Nisrinah AM 

Febrina Yusyan Wardani 

 

 

 

MENULIS PELANGI 
Sebuah Kumpulan Cerpen 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

MENULIS PELANGI – Sebuah kumpulan Cerpen 

(Jadi, apa definisi #Pelangi menurut isi kepala mu?) 

Penulis : PelukisLangit 

Proofreader : Adyta Purbaya ; Wawan Os 

Desainer Cover : Sheila Sutanto (@cyancoholic) 

Copyright © 2010 by (PelukisLangit) 

 

Penerbit 
NulisBuku.com 
ILP Center Lt. 3-01  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A 
Pancoran,  
Jakarta Selatan, 
12780 
 

Pemasaran 
SAYAP EQUIPMENT 
Jalan Belitung Blok A-23, Km.6, 
Prabumulih, SUMSEL, 
31113 
0898-0813-019 
order.adytabuku@yahoo.co.id 
 

 

 

mailto:order.adytabuku@yahoo.co.id


 

   3 

Ada Setelah Hujan 
Gisha Prathita (@geeshaa) 

 

Sekarang tanggal 29 Februari, satu menit setelah hujan 

reda dan hari berangsur terik. Dan hari ini seharusnya 

menjadi hari ulang tahun seorang temanku saat aku 

masih kecil. Temanku—ralat, sahabatku sewaktu kecil—

yang berjanji akan menemaniku sampai aku tua nanti. 

Dulu, waktu aku masih berusia lima tahun, aku selalu 

pulang dari taman kanak-kanak ditemaninya, dulu, kupikir 

dia sudah duduk di bangku SMA. mungkin usia kami 

terpaut selisih 10 tahun, dan saat itu aku melihatnya 

dengan sosok yang sangat tampan. Dan selayaknya anak 

perempuan yang menyukai film-film kartun yang ber-

ending romantis, aku dulu ingin suatu saat nanti, bisa 

menikah dengannya. Tapi siapa yang tahu? Toh mungkin 

dulu itu aku hanya dianggap bocah ingusan yang senang 

diajak bermain karena disogok sebatang cokelat. 
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Sekarang tanggal 29 Februari, yang hanya datang setiap 4 

tahun sekali, itu berarti sudah 2 hari ulang tahunmu 

kurayakan sendirian, semenjak 10 tahun yang lalu kita 

tidak bertemu lagi. Bulan depan, aku akan berusia 17, dan 

sebentar lagi aku akan mengikuti ujian masuk ke 

perguruan tinggi—tapi aku masih belum mendapatkan 

kabar darimu. Padahal dulu kamu berjanji akan 

merayakan ulang tahunku yang ke-17 bersama, di tempat 

paling indah yang pernah kamu janjikan. 

Sampai sekarang aku masih tidak tahu tempat itu dimana. 

Dan yang lebih parah, aku tidak tahu kamu berada 

dimana. Aku pernah bertanya tentang keberadaanmu 

pada ibuku, tapi beliau memang tidak pernah 

menyukaiku untuk bergaul denganmu, sejak dulu, sejak 

pertama kali kamu mengantarku pulang di saat hujan, 

dari TK Kemala Putri. Yang kuingat saat itu hujan, dan 12 

tahun yang lalu, anak TK tidak dibekali HP ke sekolah. 

“Pulang sama siapa, Wigi? Mama kan belum jemput 

kamu karena hujan!” 
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ANDIEN’S WISH 

Yuska Vonita (@yuska77) 

 

“Woooow, cantiknya!” 

Andien memutar badannya perlahan, memamerkan 

kebaya pengantin brokat berwarna emas yang pas 

melekat di tubuh mungilnya. Vita kehabisan kata-kata. 

Mulutnya menganga seolah-olah siap melahap lalat dan 

nyamuk yang sering seliweran di kamarnya. Senyum 

Andien mengembang, membuat Vita semakin kagum 

bercampur iri.  

Vita menarik nafas dalam-dalam lalu menatap 

cincin emas putih bertatahkan berlian mungil di jari manis 

kiri Andien. “Itu emas palsu ya?” 

Andien tertawa lepas, memancing beberapa 

pengunjung butik Safira untuk menoleh kearahnya. 

Bahunya yang putih mulus terguncang perlahan. 
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“Memangnya kamu Vit, tukang beli perhiasan 

imitasi,” goda Andien sambil menatap pantulan bayangan 

dirinya di cermin.  

Pandangan Vita kembali tertuju ke cermin. Andien 

terlihat bahagia dan berseri-seri, seperti puteri dalam 

dongeng yang siap dijemput pangerannya. 

“Kamu yakin dan siap menikah dengan Rendra?”  

“Lho, kok kamu nanyanya gitu?” Andien berpaling 

dari cermin. Ditatapnya Vita penuh tanda tanya. “Kamu 

nggak suka ya sama Rendra?” 

“Bukan gitu, Ndien,” sergah Vita. “Apa kamu nggak 

ngerasa terlalu cepat menerima pinangan Rendra? Kalian 

kan baru kenal tiga bulan.” 

Andien menghela nafas. Ia duduk di sofa merah di 

samping Vita lalu menggeleng perlahan. “Aku cinta sama 

Rendra, Vit. Kamu kan tahu itu. Feelingku mangatakan 

bahwa Rendra adalah jodohku. The one and only!” 

Vita tersenyum tipis, lalu mengangguk. 

Kebahagiaan yang berpendar di mata Andien begitu kuat, 

membuat Vita tak sampai hati menanyakan soal Lutfi.  


