
 

 

 

 

 

 

Kamu tahu caranya menenun hujan? Engga akan bisa kan? 
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Ucapan Terima Kasih: 

 

Alhamdullilah, saya panjatkan puji syukur kepada 

Allah S.W.T atas rahmat dan segala kenikmatan tak 

terhingga yang saya terima. 

Terima kasih untuk mama, papa, dan de ega untuk 

segala kasih sayang yang tak terkira dan segala 

didikan serta dukungannya.  

Keluarga besar H. Soepono (alm.) nenek-kakek, om, 

tante, pakde, bude, sepupu yang memberikan 

dukungan serta menemani saya selama masa kuliah. 

Keluarga besar di Blitar. Mbah, bude, tante, sepupu 

selalu baik hati kepada cucu/keponakannya ini. 

Mentari yang memberikan saya ide cerita ini dan 

laptopnya untuk saya pinjem. 

Rere, Sicha, Puri, Kun, Erick, Putri; temen 

perjuangan semasa kuliah. Semoga kita cepat lulus 

dan segera meninggalkan institusi ini. 

Mutiaaaa sahabat tersayang saya :* 

Keluarga besar Flinchers (IPA F) khususnya Choirul 

Sabat Tampubulon dan Azka Rabbani yang pengen 

banget ditulis namanya :p Terima kasih atas 

dukungannya apalagi kalau dipromosiin. 
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Rizky Ardinsyah yang lagi-lagi sejak SMP selalu 

saya repotin untuk membaca novel saya hehehe, 

terima kasih. 

Dan orang-orang berhati baik yang ada di sekeliling 

saya yang tidak bisa saya tulis satu-satu 

Juga kamu   
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1 

 
Hari Pertama 

 

Ah akhirnya, aku bisa berdiri di kampus ini. Kampus 

yang sama dengan Kak Ernest. Ini salah satu 

langkah awal untuk lebih dekat dengannya. Angin 

semilir yang bertiup, pohon-pohon rindang, bau 

hujan yang turun, dan… ayam? Kok bisa ada ayam? 

 

Kukuruyuk… 

Kania mendadak terbangun dari tidur lelapnya. 

Napasnya memburu tak beraturan. Matanya tertuju 

pada jendela yang menunjukkan bahwa matahari 

belum muncul. Ia menghela napas lega karena hari 

masih gelap. Kepalanya lalu menoleh pada tempat 

tidur di sebelahnya.  
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Tidak ada orang.  

Tiba-tiba ia langsung melompat dari tempat 

tidurnya. Tangannya meraba-raba ke seluruh kasur 

berusaha menemukan smartphone putihnya. 

Jam 5:40 

Mati! Ia langsung melempar smartphonenya dan 

menarik kemeja putih dari dalam tas besarnya. Ia 

memang belum sempat menata baju-bajunya karena 

baru tadi malam sampai di Bogor. Tanpa memikirkan 

penampilannya, ia langsung berlari keluar kamar 

sembari mengikat tinggi rambut sebahunya. Sesuai 

dugaannya, lorong asrama sudah sepi. Mahasiswa-

mahasiswa baru peserta ospek pasti sudah berkumpul 

di depan rektorat. Ah, sial… 

Jarak antara asrama putri A1 dan rektorat 

lumayan jauh. Harus melewati jalanan menurun 

untuk sampai ke sana. Kania bersyukur karena 

cahaya matahari sudah bersiap untuk keluar. 

Setidaknya jalanan kampus yang dipenuhi pohon-

pohon besar tidak akan sehoror ketika gelap. 

Suara-suara panitia berteriak-teriak mulai 

terdengar. Mendadak jantungnya berpacu. Bukan 

karena lelah berjalan, tapi lebih karena rasa panik. 

Sempat berpikir untuk berbalik, tapi rasanya 

mustahil. Cepat atau lambat panitia akan tahu dirinya 

tidak ada dalam barisan. Ia menghela napas panjang, 

pasrah. 
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“Ah sial, telat lagi!” 

Kania menoleh ke belakang mencari sumber 

suara. Seorang cowok jangkung berlari ke arahnya― 

tidak― lebih tepatnya mereka sama-sama menuju 

tempat yang sama. Ia bersyukur karena ada ‘teman’ 

telat. Tapi kalau dilihat dari pakaian cowok itu yang 

tidak memakai kemeja putih seperti dirinya, artinya 

cowok itu bukan maba alias mahasiswa baru. Masa 

Panitia? 

“Lo maba ya?” tanyanya tiba-tiba. Suaranya 

merdu, sangat enak mendengarnya. 

“Ng, iya!” jawab Kania sambil terus melaju. 

Matanya sesekali melirik pada wajah cowok itu 

meski terlihat samar-samar. Kulit cowok itu seputih 

salju. Rambutnya hitam acak-acakan. 

“Wah, gile maba sekarang berani bener telat!” 

sindir cowok itu. 

Kania memasang wajah cemberut. Jelas-jelas 

cowok itu juga telat padahal bagian dari panitia, 

kenapa memprotes dirinya? 

“Ah udah, gue duluan ya, semoga selamat!” seru 

cowok itu lagi sembari menambah kecepatannya 

meninggalkan Kania di belakang. 

Kania tertegun melihat kecepatan lari cowok itu. 

Tahu-tahu cowok itu sudah luput dari pandangannya. 

Tiba-tiba ia tersadar bahwa sekarang hanya dirinya 
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sendiri yang telat. Lagi-lagi perasaan panik mendera. 

Ia mulai memikirkan alasan terlambat. Macet? Tidak 

mungkin. Mahasiswa tingkat pertama diwajibkan 

asrama, mana ada cerita macet dalam kampus. 

Terlambat bangun? Ya memang, tapi panitia pasti 

beranggapan bahwa kalau teman sekamarnya saja 

tidak telat, kenapa dia telat? Padahal kenyataannya, 

teman sekamarnya tidak membangunkannya sama 

sekali. Panitia pasti menuduhnya sengaja telat. Ia 

mulai merasa dilema dan menyalahkan teman 

sekamarnya. Kecemasannya berbuah nyata ketika 

melihat dua panitia berdiri memandang tajam dirinya. 

“Dek, dek, engga tahu ya sekarang jam berapa?” 

kata panitia cowok berbadan tinggi dan berambut 

keriting acak-acakan. Sebuah nametag panitia 

melingkar di leher cowok itu. Bani, nama panitia itu. 

“Jam enam,” jawab Kania polos. 

“Lo tahu engga Ospek mulai jam berapa?” suara 

Bani meninggi. 

Kania menunduk tidak berani melihat ke arah 

panitia. Dia memang mudah sekali menciut kalau 

sudah dibentak. 

“Ri, anak ini dihukum apa? Telat setengah jam 

dia,” tanya Bani kepada temannya yang sama-sama 

panitia. 
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“Tanya Bagas aja deh dia boleh ikut barisan apa 

engga,” jawab cowok berbadan dua kali lebih besar 

dari Bani. Ia lalu memandang ke segala arah. “Nah, 

tuh dia di sana! Gas, sini, Gas!” panggilnya. 

Kania melongo melihat cowok yang dipanggil 

Bagas oleh dua panitia di hadapannya. Cowok itu 

cowok yang tadi datang telat bersamanya. 

“Kenapa? Telat ya?” tanya Bagas berjalan 

menghampiri sambil menggeleng-gelengkan 

kepalanya seakan dia adalah orang yang datang 

paling pagi. 

“Iya, setengah jam!” jawab Bani. 

“Suruh masuk barisan aja, bentar lagi Pembukaan 

dari Bapak Rektor,” kata Bagas. Kata-kata itu 

langsung membuat mata Kania berbinar-binar. Yes, 

dia lolos dari hukuman. 

“Engga dihukum?” 

Bagas memutar kedua bola mata sipitnya. Ia 

berpikir. “Cari empat jurnal bahasa inggris tentang 

pertanian dan translate-annya tulis tangan 

dikumpulin besok,” ujarnya. 

Lagi-lagi Kania melongo. Empat? Bahasa 

Inggris? Semalaman? Mustahil dikerjakan. Apalagi 

dia belum tahu warnet di sekitar kampusnya. Rasanya 

ingin sekali mencincang cowok itu. Seharusnya 

cowok itu juga dihukum.  
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“Eh buset. Asrama kan ada jam malemnya. Ospek 

aja sampai sore, dia mau ngerjain kapan?” ujar 

panitia cowok yang berbadan besar membela Kania. 

Akhirnya gadis itu melirik pada nametag yang 

dilingkarkan di pergelangan cowok itu. Eri.  

“Dua kalau gitu. Gue rasa dua bisa, tinggal 

translate pake sederet doang,” jawab Bagas akhirnya.  

Kania menghela napas panjang. Bukannya tidak 

bersyukur hukumannya dikurangi, tapi dia bingung 

harus mencari warnet di mana. Apalagi, dia belum 

punya teman. 

“Kenapa? Gue udah baik hati lho mau ngurangin 

hukuman, biasanya gue engga mau,” ujar Bagas 

keberatan dengan raut wajah Kania yang cemberut. 

“Iya, terima kasih,” jawab Kania dengan enggan. 

“Nama lengkap lo siapa?” tanya Eri. 

“Kania Raisa Safitri.” 

“Raisa? Bisa nyanyi dong.” 

Kania menggeleng dengan sebal. Memang nama 

Raisa itu harus bisa nyanyi? Atau harus berambut 

panjang dan cantik seperti Raisa yang di TV. Basa-

basi tidak penting, gerutunya dalam hati. 

“Departemen?” 

“Fakultas Ekologi Manusia.” 
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“Catet tuh Ban.” 

Bani mengangguk-angguk sambil mengeluarkan 

buku saku tebal dari tebalnya. Kania yakin di 

dalamnya sudah tertulis banyak pelanggaran yang 

dilakukan para maba. 

“Ingetin gue ya besok dia harus nyerahin tugas. 

Gue mau siap-siap dulu,” kata Bagas. 

“Oke, bos!” 

“Lo juga masuk ke barisan lo!” kata Bani kepada 

Kania. 

Gadis bertubuh mungil itu mengangguk. Ia lalu 

berjalan dengan langkah gontai. Apesnya, hari 

pertama sudah kena hukuman. Jurnal bahasa inggris 

lagi… 

*** 

“Ehem, satu, dua, ehem Assalammu’alaikum 

Warrohmatullohi Wabarokatuh!” teriak cowok 

bertubuh jangkung yang berdiri dibalik mikrofon. 

“WALAIKUMSALAM!” jawab seluruh 

mahasiswa baru di lingkungan kampus. 

“Ng, kita perkenalan dulu ya. Saya di sini tentu 

bukan mahasiswa biasa dong ya,” ujarnya yang 

langsung mendapat cibiran dari para maba sekaligus 

panitia lainnya. “Oke, oke, jadi nama saya Bagas 


