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Perjuangan PDKT 
- Dioryto Pasaribu / @dioryto 

 

 “Aku  bernyanyi  di  dalam  hati,  senandung  rindu  kepadamu 
pujaanku 
bilakah nanti kau kan mengerti, maksud hatiku untuk saling memiliki 
aku ingin rasa indah kan hadir untukmu, meluluhkan mimpi-mimpi 
tak berhenti jiwa ini menanti dirimu, berjanji setia padamu, dalam setiap 
detikku 
Tuhan tolonglah buka hatinya, agar kudapat bahagia bersamanya 
tak  kuingkari  dia  tak  sendiri,  tapi  kutahu  apa  yang  tlah  dia  rasakan” 
 
 Senandung rindu. Lagu tersebut sungguh mengatakan apa 
yang aku rasakan saat ini. Tiap kali lagu itu terdengar di telingaku, 
rasanya mata ini ingin meneteskan airmata yang tak bisa 
kubendung karena kerinduanku yang begitu dalam padamu. Sejak 
pertama kali mata ini terpaut pada parasmu yang begitu elok, aku 
langsung terpesona. Senyum kecil tergores di wajahku sekarang, 
bila kuingat pertemuan pertama kita dimana aku menganggap kau 
sesosok pria yang sombong, jutek, galak, dan semua hal yang jelek 
kucap kepadamu. Kita pun dipertemukan dalam sebuah komunitas 
menyanyi dan aku mulai mengagumi sosokmu yang bertanggung 
jawab dan ramah pada semua orang termasuk kepadaku orang 
baru dalam komunitas tersebut. Seiring berjalannya waktu, kita 
dipertemukan kembali di sebuah jejaring social dan mulai berbicara 
disana. Kuakui, saat itu aku menyesal telah mencapmu sebagai pria 
‘jahat’ di kala pertemuan pertama kita.  

Entah mulai sejak kapan, aku mulai memimpikanmu, 
setiap hari. Aku tidak tahu kenapa, tapi kau selalu hadir dalam 
mimpiku sebanyak tujuh belas kali. Semenjak itulah, aku terus 
memandangi dirimu. Menyaksikan sendiri kebaikan dan ketulusan 
hatimu dalam membantu orang. Setiap hal yang kau katakan 
kepadaku atau aksi yang kau lakukan kepadaku bahkan nama 
panggilan yang kau berikan, selalu dan selalu membuatku 
berdebar-debar serta memikirkanmu siang dan malam. Satu hal 
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Senyummu indah seindah rupamu 

Ingin rasanya aku menjadi sebab kehadirannya 
Ingin rasanya aku menjadi awal kedatangannya 

 

Dinar.... 

Ijinkanlah aku untuk masuk dalam hatimu 
Untuk menuliskan namaku di dalamnya 

 

Bagiku puisi ini begitu indah, dan memberi kesan bahwa 
si pembuat puisi hanya mampu menyimpan cintanya tanpa 
diungkapkan. 

Hmm... Sepertinya pengirim boneka dolphin dan 
pengirim diary ini adalah orang yang sama. Tapi siapa ya kira-kira? 

***** 

Kejutan paket belum juga berhenti. Kali ini paket itu 
hanya berupa surat bersampul warna biru. Sebuah puisi kerinduan 
tertulis di dalamnya, anehnya judul puisi itu lagi-lagi menggunakan 
namaku. 

Dinar 
Begitu mudah menyebut namamu 

Hanya terdiri lima huruf yang terangkai di dalamnya 

Tapi betapa susahnya terucap dari bibirku 

Seolah-olah milyaran kata yang merangkainya 
 

Dinar 

Sosokmu  begitu dekat dari mataku 
Tapi mengapa tak dapat tergapai oleh tanganku 

Begitu dekat kudengar suaramu 
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“Loh, ini kan potongan tiket pertama kita nonton?” ucap 
Dewi sedikit terkejut saat melihat isi perut dompet Roni. “Dan 
ini… ini kan foto box pertama kita pas kita jalan kedua.” 

Dewi masih terus membuka isi dompet Roni, matanya 
terlihat kembali membulat ceria, seperti menemukan mainan baru 
yang menyenangkan hatinya. 

Roni hanya tersenyum memperhatikan tingkah Dewi. 
Lalu dia melihat Rani membuka kertas lusuh yang ada di dalam 
selipan dompetnya. 

“Ron? Ini puisi kamu buat aku?” 

“Iya, Dew, aku harap kamu suka dan mau.” ucap Roni 
tenang. Seketika suasana menjadi hening, bukan hening yang 
dingin. Tapi hening yang menggambarkan suasana romantis yang 
diciptakan Roni. Mata lelaki itu menatap lekat kedua bola mata 
Dewi. Terlalu dekat. Terlalu lekat. 

Keduanya terdiam. Mulut tak berbicara. Namun mata 
mereka seolah menceritakan isi hati keduanya. 

“Would you be my half soul?” 

Dewi mengangguk, tangannya menggenggam erat kertas 
lusuh berisi puisi yang dituliskan oleh Roni sejak 1000 hari yang 
lalu itu. Matanya terpejam. Seketika Roni mencium lembut bibir 
Dewi dan mengecupnya pelan. Logika mereka telah melayang jauh, 
hanya ada cinta. 

 
Aku melayang terbang jauh dari nyata 
Hadirmu menghilangkan logika 
Kau dengan sejuta pesona 
Inginku memelukmu sebentar saja 
   
  Merpati terbang kembali kesarang 
  Bingung mendapati sarangnya kosong 
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Bimbel Cinta 
- Widya Rahmaningrum / @widyarahma 

 

 Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang membuatmu 
tersenyum disaat kau putus cinta? Pernahkah kamu dibuat tertawa oleh 
seorang cowok sampai kamu lupa bahwa hatimu sedang merana karena 
cowok itu sendiri? 

 
I’ve been living with a shadow overhead 
I’ve been sleeping with a cloud above my bed 
I’ve been lonely for so long 
Trapped in the past, I just can’t seem to move on 
     Way Back 

Into Love – Hugh Grant & Haley Bennet 
 

 Inara menarik napas dalam-dalam seraya dia melihat 
pacarnya yang baru saja Ia putuskan muncul di timeline Twitter. Baru 
saja dua hari setelah Ia putuskan hubungan dengan pacarnya, Inara 
yang memang dasarnya sensitif, sangat merasa bersalah. Ia 
kehilangan komunikasi dan tidak pernah bertegur sapa lagi. 
Temanya Glori dan Vero selalu menyemangati. Mereka selalu pergi 
makan bersama waktu bimbel karena mereka satu kelas. 

 Waktu sudah menunjuhan setengah tujuh malam. Saatnya 
sesi kedua bimbel dimulai. Teman-teman dari sekolah lain juga ada 
di kelas itu. Trian, Tari, Eko, Roy, Naye, Ziah, Doli, dan yang 
lainya. 

 “Ri..” Inara menarik baju Glori. 

 “Ya, sayang?” 

 “Roy mirip banget, ya, sama kakak kelas yang pernah gue 
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11:11(Girl Version) 
- Aulia Zharfani P. / @zharfani 

 

 “Cil, ngeJ.Co yuk!” kata Alvin yang sedang ber-
messenger ria denganku jumat siang.  

 “NgeJ.Co? Kapan?” jawabku kaget. 

 “Sekarang,  hari  ini.” Alvin membalas chat itu 
cepat. 

 “Hah? Beneran, nih?” tambah kaget. 
 “Iya beneran. Nggak bisa, yah?” 

 “Bisa,  sih...  emang  kamu  nggak  kuliah?” 
jawabku ragu-ragu tapi mau. 
 “Nggak ,kok... Nanti aku jemput ke rumah 
abis jumatan.”  

 “Nggak  janjian  aja  gitu  dimana?  Kasian 
kamunya  nanti  jemputnya  kejauhan,” aku agak nggak 
enak kalau Alvin harus menjemputku ke rumah. 

 “Udah nggak apaapa, aku jemput di rumah, 
ya!” Alvin memaksakann agar aku mau di jemput di rumah. 
“Jangan lupa kasih tau jalannya Cil. Aku agak
agak lupa soalnya,” Alvin melanjutkan. 
 “Hahaha  iya  nanti  dikasih  tau  jalannya. 
Asal ngabarin aja.” 

 “Yaudah, aku shalat jumat dulu, ya...”  

 Acil adalah panggilan khusus yang berasal dari Alvin. 
Sejak dia lulus SMA dan aku masih duduk dibangku SMA. Yah... 
walaupun ada sih yang memanggilku dengan nama itu tapi yang 
menempel di telinga dan otakku, hanya Alvin yang memanggilku 
dengan sebutan ‘Acil’. Dari nama asliku Zharfani berubah jadi Acil 
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Dunia Maya Lautku Berlayar Menuju 
Dirinya (Boy Version) 

- Alvin Pratama Z. / @alvinpz 

 

 Dimulai pada saat aku mengenal dunia maya, tepatnya 4 
tahun lalu. Aku awalnya hanya mengenal game online seperti 
Ragnarok, Gunbound, dan Pangya. Namun, aku beranjak lebih 
mencoba situs sosial media seperti Friendster. Setelah Friendster, 
teman-teman sekolahku menawarkan sebuah media chatting via 
handphone, Mig33 namanya. Sebuah media chatting via handphone 
yang dapat menggunakan akses GPRS (General Packet Radio Service), 
teman-teman seumuranku banyak yang bergabung dengan Mig33. 

Singkat cerita tentang Mig33, sekarang cerita tentang 
Mig33, diriku, dan tentu saja dirinya. 

Pagi hari, rabu pagi tepatnya. Seperti biasa, handphone 
N-Gage ku yang berwarna hijau dengan luka baret yang sangat 
banyak di belakang casing-nya karena aku mengira bahwa akan 
bagus jika warna hijaunya tersebut dikelupas, namun menjadikan 
seperti handphone yang tidak memiliki majikan, “teng tong teng 
tong teng tong” alarmnya berbunyi kencang menghidupkanku 
kembali dari mimpi yang tidak jelas asal-usulnya. Aku tekan 
tombol Select di kanan bawah layar untuk mematikan suara alarm 
yang sangat bising. Terluntah-luntah berjalan ke kamar mandi lalu 
mengambil handuk kesayanganku yang berwarna biru tua dan agak 
lembab karena baru dipakai semalam. 

Selesai mandi aku kembali ke kamar lalu membuka lemari 
pakaian yang berwarna coklat dan nampak tua karena sudah 
dipakai dari tahun 1990, yaitu pada saat saya lahir tepatnya tanggal 
25 Desember 1990, hari Selasa pukul 18:35, di Rumah Sakit 
Cibabat, Bandung. Aku lahir tanpa cacat dengan berat 2.7kilogram 
yang merupakan ukuran bayi yang sehat. Di Rumah Sakit Cibabat 
aku dikenal sebagai bayi yang sangat putih. 


