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INT. KANTOR. 16:30

Opening Credit

Up beat song

Memperlihatkan langkah kaki yang sedang berjalan di antara

meja-meja atau kubik-kubik kantor; bergantian antara langkah

kaki seorang wanita dan seorang pria.

Memperlihatkan punggung wanita / pria secara bergantian,

mengikuti langkah mereka.

Pria berjalan dengan cepat, tegap dan fokus tanpa

memperhatikan sekeliling; kemudian membenahi jasnya.

Wanita berjalan dengan lebih ceria sambil sesekali menyapa

rekan sekerjanya.

INT. KANTOR PAK AGUNG. 16:30

Kantor seorang atasan, pintu diketuk lalu langsung dibuka.

Seorang pria (akhir 20an) melongokkan badannya.

RAKA

Bapak mau ketemu saya?

Pak Agung Daliman (akhir 30an) mengalihkan pandangan dari

pekerjaannya di meja ke pintu.

PAK AGUNG

Oh, Raka! Masuk... masuk... duduk

Raka merapikan jasnya lalu duduk dengan penuh wibawa dan

serius.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. 16:30

Seorang wanita (pertengahan 20an) dengan poni agak basah,

duduk di kubiknya. Sekilas melirik ke arah jam dinding lalu

buru-buru membereskan pekerjaannya. Wajahnya terlihat senang

dan seperti tidak sabar. Beberapa kali menjatuhkan barang

karena ceroboh.

Seorang rekan kerja wanita (pertengahan 30an) menghampirinya

sambil membawa setumpuk kertas.

ARIANA

Renata! Kemana aja sih?

Sambil terus membereskan meja kerjanya

(CONTINUED)
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RENATA

Abis sholat Mba...

ARIANA

Sholat kok sampe setengah jam?

Renata menghentikan kegiatannya, melihat ke arah Ariana lalu

tersenyum merayu.

RENATA

Abis udah ngga ada kerjaan juga,

Mba...

ARIANA

Jangan lupa lho, minggu depan ada

audit dari Bank. Material dari

marketing udah disiapin semua

belum?

Renata menarik napas panjang, lalu berpikir sebentar.

RENATA

Hmmph! Emang udah ga ada jalan lain

ya, Mba selain pinjem dari Bank?

Sudah sebegitu buruknya kondisi

perusahaan kita?

ARIANA

Yaah... buruk banget sih engga,

tapi lo taulah Pak Dhar, daripada

PHK? Orang-orang udah pada resah,

takut ada pengurangan karyawan.

Makanya Pak Dhar mutusin untuk

ambil pinjaman. Walaupun tetep ada

kemungkinan sih Bank nya yang

nyaranin pengurangan karyawan.

Makanya, kita harus kerja keras

ngeyakinin auditornya. Hari senin

dia dateng lho, semua harus udah

siap.

RENATA

Sip.. sip, udah kok. Mau sekarang

juga saya udah siap.

Renata kembali bergegas merapikan mejanya. Ariana

memperhatikan Renata dengan muka bingung.

ARIANA

Lho, ini kamu ngapain? Mau kemana?

Renata kembali melemparkan senyumannya yang

kekanak-kanakkan. Menjawab sambil tersipu malu.
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RENATA

Aku mau teng-go Mba, ada janji sama

Lukman. He.. he.. he!

ARIANA

Taelah, ada kencan panas ya hari

ini? Yah, padahal aku baru mau

minta tolong kamu sortir

invoice-invoice ini. Bisa ngga,

Ren? Aku butuh paling lambat jam 6

nih...

RENATA

Yah... senin deh Mba, aku mau

pulang dulu soalnya. Mau siap-siap.

Ntar keburu macet nih.

ARIANA

Please Ren...

RENATA

Maaf ya, Mba. Kali ini aku ngga

bisa bantu. Emang anak buah Mba

Ariana kemana semua, tuh anak

finance?

ARIANA

Mereka juga banyak kerjaan, namanya

juga akhir bulan, Ren. Wah, kalo

ngga ada yang bantu saya..

bisa-bisa saya pulang malem deh.

Padahal anak saya lagi sakit Ren,

kasian kan kalau saya pulang malem.

Pasti dia sedih deh.

RENATA

Aduuh, maaf ya Mba. Kali ini ngga

bisa. Kalau lain kali aku pasti

bantu deh.

ARIANA

Ya udah deh ngga papa...

Ariana membalikkan badannya, lalu mengeluarkan telepon

genggamnya. Renata masih memperhatikan Ariana dari belakang.

ARIANA

Tito, sayang!! Gimana badan kamu,

Nak? Aduh, kasian.. maaf ya Sayang.

Bunda hari ini pulang malam lagi.

Tapi begitu selesai, bunda pasti

langsung pulang deh. Yah, jangan

nangis dong Sayang!!

(CONTINUED)
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Ariana menutup telponnya, melirik ke arah Renata menunggu

reaksinya. Renata ragu-ragu sejenak.

RENATA

Setengah aja ya, Mba?

Senyum langsung terkembang di wajah Ariana, tapi lalu

buru-buru ia hilangkan dan menghadap ke Renata.

ARIANA

Iya, iya.. Ren. Nggak papa kok

setengah juga. Makasih banyak ya,

kali ini anggap aja aku ngutang

sama kamu, ya?

Ariana memberikan setumpuk kertas yang tampak lebih dari

setengah dari yang ia bawa. Renata menatap tumpukan itu

dengan putus asa, meletakkan kembali tasnya dengan gusar

lalu duduk mengerjakan kertas-kertas itu dengan terpaksa.

INT. KANTOR PAK AGUNG. 16.30

PAK AGUNG

Kamu baru kembali, Raka?

RAKA

(Membenahi jas dan posisi

duduknya dengan sedikit gugup)

Iya Pak, hari ini finalisasi

keputusan PT. Karya Hutama.

Pak Agung mengangguk-angguk sambil mencari sesuatu dari

tumpukan pekerjaan di atas mejanya yang berantakan.

PAK AGUNG

(Sambil menyerahkan map coklat

pada Raka)

Ini tugas kamu berikutnya, kamu

mulai hari Senin ya.

Raka menerima map tersebut dan mulai menelitinya. Mukanya

berubah menjadi bingung dan tersinggung.

RAKA

Ini apa, Pak? Bapak serius

memberikan tugas ini pada saya?

Saya sedang dihukum Pak?

PAK AGUNG

Ngga ada yang sedang dihukum, Raka.

Saya pikir ini adalah jalan yang

terbaik untuk semua pihak. Supaya

(MORE)
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PAK AGUNG (cont’d)
ketegangan reda dulu, baru kemudian

kita review kembali.

RAKA

Pak, saya sudah lima tahun memegang

perusahaan-perusahaan berskala

besar, internasional. Kalau

tiba-tiba saya diberikan tugas

sebuah perusahaan dengan 200

pekerja seperti ini. Apa namanya

kalau bukan suatu hukuman, Pak?

PAK AGUNG

Yah, kamu maklum sajalah, Raka. Ini

sudah jadi keputusan manajemen.

RAKA

Keputusan manajemen, Pak? Saya

bahkan tidak tahu kalau saya jadi

bahan diskusi... Saya tahu Pak, dua

bulan belakangan ini saya banyak

melakukan kesalahan, tapi apakah

kontribusi saya selama 5

tahun bekerja disini tidak menjadi

pertimbangan? Saya memang sedang

memiliki banyak hal di pikiran

saya. Tapi saya janji, hal itu

tidak akan terulang lagi...

PAK AGUNG

Justru karena saya tahu kamu sedang

banyak masalah Raka. Maka saya

berikan kasus-kasus seperti ini.

Sampai semua masalah kamu selesai,

dan kamu fit kembali untuk bekerja.

RAKA

(bangkit dari duduknya)

Tidak, Pak. Saya tidak butuh

istirahat. Justru saat seperti ini

yang saya butuhkan adalah kerja.

Saya tidak mungkin mengerjakan

kasus-kasus kecil seperti ini...

(meletakkan amplop ke atas meja

dengan sedikit kasar)

PAK AGUNG

Raka, cukup!! Tugas, sekecil apapun

itu tetap adalah tugas. Dan saat

ini saya akan menggunakan

kewenangan saya sebagai atasan kamu

untuk memberikan kamu tugas apapun

yang saya mau.
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Raka terduduk lemas di hadapan atasannya, mukanya

menunjukkan kemarahan sekaligus kepasrahan akan nasibnya.

PAK AGUNG

Maaf, Raka. Saya sudah berusaha

semampu saya untuk kamu dihadapan

manajemen. Pilihannya sekarang

tinggal ini atau resign.

Raka terkejut mendengar kata-kata terakhir Pak Agung.

Berpikir sebentar dengan gusar, lalu bangkit berdiri,

menyambar map coklat dari atas meja lalu keluar dari

ruangan. Memperlihatkan Pak Agung yang memberikan wajah

penuh keprihatinan.

INT. RUANG KARYAWAN BANK ALIANSI. 17:00

Raka berjalan dengan gusar kembali ke mejanya.

Dilonggarkannya dasi yang melilit lehernya. Sampai di

mejanya, ia melempar map coklat ke atas meja, membuka jasnya

lalu membantingnya ke atas meja. Beberapa rekan sekerjanya

melirik ke arahnya. Seorang pria (pertengahan 20)

menghampiri.

DANDIN

Meeting-nya buruk, Bang?

Raka memberikan amplop coklat ke Dandin, lalu duduk di

kursinya, tangannya diletakkan di kepala. Dandin membaca isi

map tersebut sebentar lalu bersiul, raut mukanya menunjukkan

keprihatinan terhadapt temannya.

DANDIN

Ya sudahlah, Bang.. ibarat maen

video game, anggap aja ini level

bonusnya. Buktikan ke orang-orang

atas, Raka Setoperwiro SIAP

menghadapi segala kasus.

Raka bangkit dari kursinya, membereskan mejanya, bersiap

untuk pulang.

DANDIN

Nah iya, bener... pulang aja

sekarang. Siap-siap untuk party

kita!?

Raka menatap wajah Dandin dengan bingung, lalu tiba-tiba

seperti teringat sesuatu.

(CONTINUED)
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RAKA

Ah iya, aduh gue ngga mood buat

party-party an, Din. Sorry, lain

kali aja yah?

DANDIN

Wah, ngga bisa, ngga bisa... ini

ide lo, Bang. Awas aja sampe ngga

dateng. Gue kasi tau alamat lo ke

Jeng Sri. Yah.. yah..?

Dandin merangkulkan tanganya ke Raka. Raka memberikan muka

malas, tapi kemudian pasrah dan melepaskan tangan Dandin

dengan kesal.

DANDIN

Awas lho yaaa... Jeng Sriiii!! Jadi

mau maen ke rumah Mas Raka, ndaaa??

Seorang OB Wanita yang berdandan menor menghampiri Dandin.

Dandin merangkulnya sambil tersenyum jahil pada raka. Wanita

itu memasang muka penuh harap.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. 18:00

Renata masih mengerjakan tumpukan kertas dari Ariana yang

kini tinggal beberapa lembar lagi. Dengan kesal Renata

memeriksa kertas-kertas tersebut lalu mengelompokkannya jadi

beberapa bagian.

RENATA

Hish!! Ini pekerjaan siapa sih? Kok

jadi gue yang repot??

Mentang-mentang udah jadi

emak-emak, ada aja alasan buat

minta tolong!? Emangnya yang

lajang-lajang ngga pingin pulang

cepet apa? Pake alasan anaknya

sedih segala lagi, emang gue ngga

sedih, masa nge-date bau kantor

begini?? Ngutang.. ngutang? Kalau

dari dulu utangnya dibayar, gue

kagak perlu kerja disini lagi kali.

Tsk!!

Renata masih terus memilah-milah, sampai akhirnya ia sadar

kertas yang harus dia periksa tinggal satu. Wajahnya berubah

sumringah.

RENATA

Selesssaaaaaiiiiiii!!!!!

(CONTINUED)
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Cepat-cepat disambarnya tas yang tergantung di bangku, lalu

ia berlari ke luar kantor.

RENATA

Mbak Ariana!! Invoice-nya di meja

saya yaaaaa!!! Lukmaaaan!! Aku

datang, Sayyyaaaang!! Aduh, bodo

deh gak usah pulang dulu, ga bakal

sempet..

EXT. PINTU MASUK CAFE. MALAM

Renata turun dari taxi dan buru-buru masuk. Di pintu ia

berpapasan dengan seorang pria berpakaian rapi dan berdasi.

Pria itu memandangnya dan tampak mengenali Renata.

DANDIN

Renata?

Renata memandang Dandin, lalu tersenyum lebar.

RENATA

Dandin?? Waw, apa kabar? Lagi apa?

Sama siapa?

DANDIN

Acara kantor, mau karaokean di

atas. Lo??

RENATA

(tersenyum tersipu)

Anniversary dinner ama Lukman...

DANDIN

(tampak kecewa)

Oh, oke! Eh, nanti kalau mau

gabung, naik aja ya. gratis kook!

RENATA

Okay, gue masuk dulu ya. Udah telat

nih.

DANDIN

Salam ya buat Lukman!!

(Mengalihkan pandangan ke arah

lain)

Woi, Bang!! Sini... wahahaha kasian

si Jeng Sri, ga jadi lagi maen ke

rumah lo.

Dandin menyambut Raka, mereka berjalan ke arah tangga

sementara pada saat yang sama Renata memasuki Cafe mencari

Lukman.



9.

INT. CAFE. MALAM

Lukman, pria (pertengahan 20an), berkacamata, ganteng tapi

tampak kurang tegas; duduk sendiri di sebuah meja untuk dua

orang. Ia keliatan gugup dan cemas. Ia melihat ke arah

pintu, melihat orang yang ditunggunya, melambaikan tangan.

Renata juga melihatnya, membalas lambaiannya lalu

menghampiri meja itu dengan ceria.

Lukman memberikan ciuman pipi dengan gugup. Renata duduk.

RENATA

Sayang, maaf ya... Mbak Ariana

minta tolong, lagi. Jadi aku telat

datengnya, mana ga pake mandi lagi.

Aku kucel banget niiih.

LUKMAN

Ka..kamu cantik kok!

RENATA

Aaah, Sayaaang!! Hihihi... Eh, tadi

aku ketemu Dandin lho! Masih

ingetkan, badut kelas waktu SMA

dulu. Wah, sekarang keren lho..

pake-pake dasi segala.

LUKMAN

Ooh.. iya iya, inget kok. Gokil

banget anaknya.

RENATA

Iya, katanya kalau nanti mau gabung

karaoke-an, kita disuruh naik aja.

Kamu udah pesen? Aku lapar dan haus

nih, pesen sekarang yah?

Renata mengambil menu, memanggil pelayan dan sibuk memesan

dengan cerianya.

Sementara Lukman tampak tidak fokus dan hanya mengiyakan

saja. Tangannya terus berada di bawah meja memegang erat

sesuatu yang tampak seperti karton kecil.

INT. CAFE. MALAM

Renata sedang makan, Lukman memain-mainkan makanannya.

Renata melihat kelakuan kekasihnya, lalu ikut meletakkan

alat makannya. Renata memandang Lukman dengan penuh selidik.
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RENATA

Sayang, kamu kenapa? Dari tadi

makanannya ngga disentuh. Kamu juga

murung terus dari tadi. Kamu sakit?

Kamu ngga seneng ya kita makan

malam ngerayain hari jadi kita?

Lukman menunduk, tampak depresi. Renata menatapnya dengan

prihatin.

Lukman menengadahkan kepalanya tiba-tiba, mukanya penuh

kesedihan. Renata sedikit melonjak kaget. Tiba-tiba Lukman

memegang tangan Renata, Renata melonjak kaget lagi sambil

melihat tangan Lukman yang sedang menggenggam tangannya.

LUKMAN

Rena.. kamu tau kan kalau aku

sayang kamu?

Renata mengangguk sekilas sambil tetap menatap Lukman dengan

penasaran.

LUKMAN

Sebenernya hari ini, ada yang harus

aku omongin ke kamu. Ada yang harus

aku kasih ke kamu.

Renata berpikir keras berusaha membaca pikiran Lukman.

Beberapa saat kemudian seperti terlintas sesuatu di

pikirannya, ia bertanya-tanya apakah Lukman akan melamarnya.

Ada sedikit raut muka gembira di wajahnya.

Lukman menunduk lagi, menghela napas panjang.

LUKMAN

Aku mau menikah!!

Renata tertegun kaget, lalu salah tingkah. Tapi terlihat

sekali kebahagiaan di wajahnya.

RENATA

Lukman! Aku ngga nyangka kamu mau

bilang itu. Kamu ngga pernah

nyinggung-nyinggung tentang nikah

sebelumnya!!! Aduh, kenapa juga

tadi aku ngga mandi dulu ya? Moment

romantis kayak gini, aku ngga ada

cantik-cantiknya. Kalau aku tau

kamu mau ngela...

Lukman mengeluarkan sesuatu dari bawah meja. Sebuah undangan

pernikahan.

(CONTINUED)
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RENATA

Mar...

Renata memandangnya curiga, lalu mengambil undangan itu dari

tangan Lukman.

Sebuah undangan bertuliskan "Lukman & Annissa"

Renata memandang undangan itu, berusaha memproses semuanya.

Lalu ia memandang Lukman, wajahnya hampir menangis.

LUKMAN

Maafin aku Ren...

EXT. HALAMAN DEPAN CAFE. MALAM

Menunjukkan tampak depan cafe, dengan pintu masuk dan

jendela besar yang memperlihatkan Lukman dan Renata duduk

berhadapan.

Di pintu depan terlihat Raka berjalan dari arah dalam

keluar, diikuti oleh Dandin.

DANDIN (V.O.)

Bang, kok balik sih. Nanti dulu

laaah...

Raka menghentikan langkahnya lalu berbalik menghadap Dandin.

Sementara itu di jendela terlihat Renata yang tiba-tiba

berdiri.

EXT. PINTU MASUK CAFE. MALAM

Lobby Cafe, lengkap dengan meja petugas valet dan seorang

petugasnya.

Raka dan Dandin saling berhadapan.

RAKA

Sorry Din, gue nggak mood banget.

Daripada gue malah rusak acara lo.

Tapi makasih banget undangannya,

lain kali gue tebus. Selamat ulang

tahun ya!

Raka lalu berjalan keluar. Dandin masih menatap Raka dengan

prihatin tapi tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba seseorang

dari belakang menabraknya. Dandin melihat orang yang

menabraknya.

Renata berlari sambil menahan tangis. Dandin menahannya.

(CONTINUED)
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DANDIN

Renata!! Lo kenapa?

Renata tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap Dandin dengan

penuh air mata dan terisak-isak.

DANDIN

Mau kemana? Mau pulang?

Renata mengangguk

DANDIN

Lukman mana?? Gue anter deh.. gue

anter...

Dandin berusaha mencari kunci mobil dari kantongnya, lalu

seperti teringat sesuatu

DANDIN

Aduh, pestanya...

Dandin tampak bingung, tapi kemudian prihatin melihat

Renata. Renata tampak mengerti dilema yang terjadi pada

Dandin.

RENATA

Ngga usah Din, gue bisa pulang

sendiri kok. Masa lo ninggalin

temen-temen lo.

Dandin masih tampak menimbang-nimbang. Lalu tampak seperti

tercetus suatu ide.

DANDIN

Eh, sebentar ya... sebentar ya...

Jangan kemana-mana lho. Janji ya!

Dandin lalu berbicara pada petugas valet di belakangnya.

DANDIN

Mas, jagain cewe ini ya. Jangan

sampe kabur!!

Petugas itu mengangguk, Dandin berlari ke arah parkiran.

Renata tampak pasrah sambil terus terisak.

EXT. HALAMAN PARKIR CAFE. MALAM

Raka membunyikan alarm mobilnya (sebuah SUV abu-abu muda),

Terlihat siluet orang berlari di belakangnya. Makin lama

makin jelas berlari ke arah Raka.

Raka hendak hendak membuka pintu.

(CONTINUED)
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DANDIN (O.S.)

Bang... Bang!! Lo mau pulang kan?

Raka tidak jadi membuka pintu, menatap Dandin bingung lalu

mengangguk. Dandin sampai di hadapan Raka, terengah-engah.

DANDIN

Kalau gitu gue minta tolong dong.

Anterin temen gue ya? Rumahnya ngga

jauh kok dari rumah lo.

Raka tampak terganggu dengan permintaan itu.

RAKA

Ah!! Gue lagi ngga mood

bersosialisasi Din.

DANDIN

Ya ngga usah sosialisasi, anter aja

kayak supir gitu! Gak usah diajak

ngomong! Yah.. yah.. yah..!

Raka masih menunjukkan keenggannannya

DANDIN

Ya Bang, ya? kasian tuh

nangis-nangis abis berantem ama

pacarnya. Masa gue tega biarin cewe

pulang sendiri kayak begitu?

RAKA

Ya lo aja kalo gitu yang anter!!

Kenapa ngrepotin gue?

DANDIN

Sebenernya mau gue begitu, trus

anak-anak gimana? Masa tuan

rumahnya pergi? Kalo lo, gue

percaya Bang. Gak bakal

macem-macem. Lagian rumahnya ga

jauh kok dari rumah lo. Please

yaa?? Tolongin... soalnya nih cewe

dulu gebetan gue!

Raka menghela napas tanda menyerah.

RAKA

Siapa sih yang ngga jadi gebetan

lo?

DANDIN

(dengan muka yang berubah

cerah)

(MORE)
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DANDIN (cont’d)

Tapi ini yang paling lama. Thank

you yah! Thank you yah! Bentar yah!

Dandin buru-buru pergi. Raka menggeram mencurahkan

kekesalannya lalu masuk ke mobil.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Suasana di mobil sepi. Raka fokus mengemudikan mobil, tidak

mempedulikan Renata.

Renata salah tingkah tapi tidak berani bersuara. Beberapa

kali mencuri pandang ke arah Raka. Setelah beberapa lama,

menguatkan dan memberanikan diri untuk bicara.

RENATA

Ngg... anu, Mas! Kalau memang

keberatan. Saya turun di halte

saja. Saya pulang sendiri bisa kok.

Tak ada tanggapan sedikit pun dari Raka. Renata merengut.

RENATA

Kalau memang ngga enak sama Dandin,

nanti saya pasti bilang kalau Mas

Raka anter saya sampai rumah.

Masih tidak ada tanggapan dari Raka. Renata mencibirnya.

RENATA

(pada dirinya sendiri)

Nih orang apaan sih? Mau nganter...

ngga mau nganter... ngomong kenapa

sih??!

Renata terdiam, salah tingkah lagi, melirik ke Raka.

RENATA

Ngg... Mas, boleh saya nyalain

radionya. Sepi sekali, saya jadi

bingung sendi...

Tanpa bicara, Raka menyalakan radio. Renata merengut lagi.

Mulai memencet saluran frekuensi radio. Setelah mendengarkan

sebentar, memencet saluran yang lain. Beberapa kali

melakukan hal itu.

Raka melirik ke Renata, mulai merasa terganggu. Setelah

beberapa lama, mematikan radionya.

Renata tertegun kaget, melihat takut ke arah Raka lalu

menunduk. Mulai terisak lagi.

(CONTINUED)
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Raka melirik, memandang Renata dengan aneh.

Handphone Renata berbunyi, bunyinya keras dengan ring tone

yang tidak biasa.

Raka melonjak kaget, memelototi Renata.

Renata sibuk membongkar tasnya dengan panik lalu buru-buru

mengangkat telpon.

RENATA

Mba Nita... gimana liburannya?

Terdiam mendengarkan jawaban dari seberang, mengambil tissue

dari tas lalu mengelap matanya.

RENATA

Udah siap, Mbak. Senin tinggal saya

fotokopi Handout-nya. Mbak belum

balik cuti? Masa saya yang

presentasi, Mba?

Terdiam mendengarkan jawaban lagi. Mengeluarkan ingus dengan

tissue dari hidungnya. Raka mengernyit jijik.

RENATA

Mbaa... Aku diputusin Lukman!

Ada suara jerit dari handphone Renata. Renata mulai menangis

lagi.

RENATA

Barusaaaaaan!!

(sad song starts to play)

Selama 8 tahun pacaran, jarang

banget dia ngajak ketemuan duluan.

Aku seneng banget waktu dia kemarin

ngajak makan malem untuk ngerayain

anniversary kita. Aku bahkan sempet

ngira dia mau ngelamar tadi..

(terisak sejenak); ternyata minggu

depan dia menikah sama orang lain!!

(Menangis dengan kekanak-kanakkan)

Raka melirik ke arah Renata, mulai menunjukkan

keprihatinannya.

RENATA

Cewek pilihan Ibunya. Lukman bilang

ibunya udah mulai sakit-sakitan.

Dia mau ngejaga perasaan Ibunya,

jadi dia terpaksa ngikutin

kemauannya. JAGA PERASAAN IBUNYA!

(CONTINUED)
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Raka melonjat kaget

RENATA (O.S.)

JAGA PERASAAN IBUNYA!!

Renata terlihat emosi

RENATA

KOK PERASAAN GUE GA DIJAGA!?

EMANGNYA GUE NGGA PUNYA

PERASAAN!??!!!

Renata menyadari bahwa dia baru saja berbuat tidak sopan,

melirik ke Raka yang tampak tidak mendengarkan. Lalu

menurunkan suaranya lagi.

RENATA

Selama ini Lukman ngejalanin

dua-duanya, sama aku dan sama cewe

itu. Aku ngerasa bodoh banget,

Mbak. Dan yang bikin aku lebih

sedih lagi; aku tuh bahkan belum

pernah dikenalin sebagai

pacarnya... Lukman bahkan ngga

berusaha untuk kasi tau ibunya

tentang aku. Hmph!Aku sebegitu

tidak layaknya untuk diperjuangkan

ya Mbak?

Raka melirik Renata lagi, tersentuh dengan cerita Renata.

Menunjukkan mobil Raka, di dalamnya Raka fokus mengendarai

mobil. Renata termenung memandang keluar jendelanya.

Song slowly fade.

EXT. DEPAN RUMAH RENATA. MALAM

Mobil Raka berangsur berhenti di depan sebuah rumah.

Renata turun dari mobil, sebelum menutup pintu mobil ia

melihat ke arah Raka.

Raka menjalankan mobilnya.

Renata ikut terseret mobil itu. Ia memukul-mukul badan

mobil.

RENATA

Lho...lho... heh... heh!?!

Mobil berhenti, Renata melempar pandangan marah ke Raka.

Membanting pintu mobil, menganggukkan kepala.

(CONTINUED)
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RENATA

Terimakasih!

Tanpa melihat ke arah Renata, Raka menjalankan mobilnya

meninggalkan Renata di pintu gerbang. Renata di penuhi

kemarahan, berteriak sedikit, lalu wajahnya berubah depresi

lagi.

INT. LOBBY GEDUNG LOKASI PT. TRIBOGA ALINATAMA. 08:30

Renata masuk lobby terburu-buru, membawa beberapa tas dan

kertas-kertas. Rambutnya berantakan, make-up minimal, muka

sembab sisa tangisan selama 2 hari. Mencari tempat di

kerumunan orang yang sedang menunggu lift. Berdiri di

sebelah Raka yang sedang menelepon. Belum sadar siapa yang

berdiri di sebelahnya.

Renata seperti teringat sesuatu, meraba-raba kantong

bajunya.

RAKA

(membelakangi Renata)

Lagi di Wisma Antara. Iya... Ada

deh, kasus ecek-ecek gitu. Basi!

Renata menengok ke arah Raka, berteriak kaget.

RENATA

Hoh!!

Raka - masi menelepon - menengok ke arah Renata.

Menganggukkan kepala, mengira Renata mengenali dirinya.

RENATA

Dompet gue ketinggalan!!

Renata langsung berlari keluar gedung.

Raka terkejut karena ternyata Renata tidak mengenali

dirinya. Dia menutup teleponnya, celingukan menahan malu,

berdehem lalu pura- pura menunggu lift.

EXT. HALAMAN DEPAN GEDUNG WISMA ANTARA. 08:30

Renata berlari dengan muka panik. Lalu berhenti. Menengok ke

arah gedung sekilas.

RENATA

Itu tadi kan temennya Dandin yang

waktu itu? Ngapain dia disini?

Haduuuuh, malu banget ketemu dia

(MORE)

(CONTINUED)
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RENATA (cont’d)
lagi. Sial.. sial.. sial.. ngapain

sih dia disini? Ngga tau ah,

mudah-mudahan nggak ketemu lagi.

Untung dompet gue ketinggalan di

tempat fotokopian.

Renata berjalan menuju tempat fotokopi.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. 09:00

Renata memasuki kantornya, membawa banyak tas dan kertas.

Meletakkan di kubiknya. Seorang wanita (pertengahan 20an)

menghampiri.

KOLEGA RENATA 1

Ren, auditornya dah dateng tuh. Di

kantornya Pak Dhar. Lo disuruh

siapin ruang meetingnya.

RENATA

Oh, oke.. makasih ya. Eh, orangnya

gimana?

KOLEGA RENATA 1

Ganteng Ren, beruntung banget lo

ditugasin dampingin dia. Mana abis

putus kan lo!?

RENATA

Heh!? tau darimana lo?

Wanita itu meninggalkannya sambil tersenyum menggoda.

RENATA

Mba Nittaaaaaa!!! Lagi cuti aja,

gosip melulu!

Renata mengambil kertas-kertas lalu berjalan ke ruang

Meeting.

INT. RUANG MEETING PT. TRIBOGA ALINATAMA. PAGI

Ruang meeting dengan meja bundar, terisi sekitar 5 - 6

orang. Ruangan gelap, ada slide presentasi yang sudah siap

dijalankan. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing.

Ariana masuk ke ruang Meeting.

(CONTINUED)
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ARIANA

Oke, Guys! Pak Dhar dan Auditor

dari Bank sebentar lagi masuk. Kita

langsung mulai presentasi company

profile-nya ya. Renata, dah siap

kan?

Renata mengangguk sambil memainkan bolpennya, memasukkan

bolpen ke mulutnya lalu menunduk membaca materi rapat di

hadapannya.

Seorang pria (akhir 50an) dan Raka masuk ke ruang rapat,

berdiri di depan layar proyektor.

PAK DHARMONO

Selamat pagi, semuanya. Perkenalkan

ini Auditor dari Bank yang pernah

saya singgung sebelumnya.

Renata mendongakkan kepalanya, menatap Raka tidak percaya.

Mulutnya terbuka, bolpen masi menempel di bibir bawahnya.

Suara Pak Dharmono sayup-sayup terdengar.

PAK DHARMONO (O.S.)

Namanya Bapak Raka Setoperwiro.

Beliau akan mondar-mandir di kantor

kita untuk sementara waktu.

Bapak Dharmono masih memberikan pengarahan.

PAK DHARMONO

Audit akan berjalan selama kurang

lebih sebulan. Pada akhirnya Bapak

Raka ini yang akan menentukan nasib

pinjaman Perusahaan kita dari Bank

Aliansi. Jadi karena mata

pencaharian kalian bergantung pada

Bapak ini. Yang sopan kalau ketemu

Bapak ini ya!?

Raka tersenyum mendengar gurauan Pak Dharmono. Peserta rapat

yang lain tertawa kecil mendengarnya.

PAK DHARMONO

Kami sudah sediakan meja sementara

untuk Bapak melakukan audit. Saya

sudah menugaskan seorang karyawan

saya untuk menjadi guide Bapak

selama di perusahaan ini. Mungkin

untuk awalnya, kita mulai saja

dengan presentasi profil perusahaan

ini. Saudari Renata Widiati?

(CONTINUED)
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Semua peserta termasuk Pak Dharmono dan Raka menatap Renata

yang masih terbengong-bengong.

Tiba-tiba bolpen di bibirnya terlepas, Renata tersentak

kaget lalu menghirup air liur yang hampir menetes.

Raka mengernyit jijik.

Renata tampak sudah kembali ke dunia nyata, lalu melempar

pandangan bertanya ke Bapak Dharmono.

PAK DHARMONO

Presentasinya... Silakan dimulai.

Renata melonjak kaget.

RENATA

Oh! Iyha Pak.. sudah siap Pak.

Dengan linglung Renata merapikan mejanya, mengambil beberapa

dokumen.

Raka dan Bapak Dharmono duduk. Raka duduk dengan sikap acuh

tak acuh.

Renata memberikan dokumen ke Bapak Dharmono lalu melangkah

ke arah Raka dari belakangnya. Renata berhenti di samping

belakang Raka dan hendak meletakkan dokumen di meja.

Terlihat belakang kepala Raka.

FLASHBACK TO

INT. LOBBY GEDUNG LOKASI PT. TRIBOGA ALINATAMA. 08:30

RAKA

Ada deh, kasus ecek-ecek.

BACK TO PRESENT

Renata melonjak dan seperti mengingat sesuatu. Lalu melempar

pandangan marah ke Raka. Meletakkan dokumen ke meja di depan

Raka.

Raka bergeming, ekspresinya menunjukkan kebosanan.

Renata berjalan ke arah laptop membelakangi Raka, melirik

sedikit ke arah Raka lalu bergumam.

RENATA

Tsk, kasus ecek-ecek!? Sial... awas

lo ya!!

(CONTINUED)
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Spirited song starts

SERIES OF SHOTS DARI PRESENTASI RENATA

A)Renata mulai presentasinya

B)Beberapa peserta menyimak dengan baik

C)Raka masih dengan muka bosan, setelah beberapa saat mulai

melirik ke Renata.

D)Renata meng-klik laptop, slide dibelakangnya berubah (a

very sophisticated presentation slide), mulai bicara lagi.

E)Pak Dharmono menyimak dengan bangga

F)Raka melihat ke arah Renata, melirik dokumen di depannya.

G)Booklet profil perusahaan yang sangat rapi.

H)Raka mengambil booklet tersebut, membalik-balik halaman

sambil sesekali memerhatikan Renata.

J)Renata tampak sedang melempar gurauan.

K)Peserta meeting tertawa dan tampak menikmati presentasi.

L)Raka melirik sebentar ke arah Renata, menyeringai halus,

menutup booklet dan meletakkannya ke meja. Membenahi posisi

duduk yang berarti perhatian penuh ke presentasi.

M)Renata menutup presentasi

N)Peserta meeting bertepuk tangan, beberapa sambil

mengangguk-angguk memberi dukungan ke Renata.

O)Raka memerhatikan Renata dengan pandangan sedikit kagum.

P)Renata terlihat tersenyum bangga.

Music stops

INT. RUANG MEETING PT. TRIBOGA ALINATAMA. CONTINUOUS

Semua peserta sudah duduk di tempatnya masing-masing,

merapikan bahan rapat.

PAK DHARMONO

Baik, sekian meeting hari ini Pak

Raka. Jadwal hari ini mungkin bisa

dikonfirmasi dengan Ibu Renata

selaku penanggungjawab audit ini.

(MORE)

(CONTINUED)
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PAK DHARMONO (cont’d)
Kalau tidak salah hari ini dimulai

dengan kunjungan ke Restoran kami,

ya kan?

Renata mengangguk setuju.

PAK DHARMONO

Mungkin sebelumnya bapak mau

meletakkan barang dulu di meja

Bapak, atau minum kopi dulu.

Sementara kami siapkan mobil kantor

untuk perjalanan kesananya. Renata,

tolong ya...

Renata mengiyakan dan bersiap berdiri.

RAKA

Tidak usah Pak, tidak perlu...

pakai mobil saya saja. Siapa tahu

nanti saya ada keperluan, jadi saya

bisa langsung pulang dari sana.

Renata memandang Raka kaget, lalu mengernyit marah.

PAK DHARMONO

(Ragu-ragu sebentar)

Oh, baik...baik kalau begitu. Mau

minum kopi atau teh dulu

sebelumnya? Biar Ibu Renata

siap-siap dulu sebelum jalan.

RAKA

(kepada Renata)

Boleh! Teh panas, jangan terlalu

kental, gulanya dua sendok, ya!

Renata tersenyum pura-pura. Lalu keluar dari ruangan.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. CONTINUOUS

Renata berjalan diantara kubik-kubik.

RENATA

Ih, nyebelin banget sih?! Mau

langsung pulang dari sana? Trus gue

ditinggal gitu? Sial!!

(mengejek Raka)

"Boleh! Teh panas, jangan terlalu

kental, gulanya dua sendok, ya!"

gue kasi GAREM dua sendok, tau rasa

lo!!
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INT. MOBIL RAKA. SIANG

Raka mengemudikan mobil, Renata duduk disebelahnya memangku

beberapa tas. Suasana hening, jari-jari renata bermain di

atas tas-tasnya; berusaha menghilangkan kebosanan. Beberapa

kali melihat ke arah Raka, berusaha memberanikan diri untuk

mengatakan sesuatu.

RENATA

Ngg...maaf Pak. Tentang hari Jumat

kemarin..

RAKA

Kita sekarang sedang perjalanan

bisnis. Jadi semua yang tidak ada

hubungannya dengan kerjaan, tidak

perlu dibicarakan.

Renata kaget mendengar Raka memotongnya. Mengangguk-angguk

lalu menunduk dengan sedih campur marah. Tiba-tiba mendongak

lagi seperti baru mendapat ide cemerlang.

RENATA

Kalau gitu saya bicara tentang

kerjaan saja ya Pak! Saat ini kita

sedang menuju salah satu restoran

dibawah PT. Triboga Linatama. Yang

pertama adalah Restauran Valtameri,

dari bahasa Finnish yang artinya...

RAKA

Samudra

RENATA

(agak bingung)

Ya, betul... Kenapa pakai bahasa

Finnish, karena dahulu kala Pak

Dharmono pernah studi disana dan

beliau mencintai laut dan pantai

disana. Di restoran ini menyediakan

aneka masakan yang bahan dasarnya

seafood. Konsepnya...

RAKA

Pantai di Finlandia dengan menu

seafood yang tidak bisa ditemukan

di restoran yang lain.

RENATA

WAH! Kok Bapak bisa tahu, saya mau

ngomong apa?

Raka mengambil booklet dari dashboard mobilnya lalu

memberikan ke Renata dengan kasar.

(CONTINUED)
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RAKA

Kalau kamu mau melafalkan hafalan

kamu dari buku itu ke saya, lebih

baik ngga usah bicara. Saya sudah

tau semua dari booklet itu.

Renata mendelik

RENATA

Bukannya saya melafalkan, Pak. Tapi

karena ini saya yang buat,

(melambaikan booklet)

saya otomatis nyebutin yang ada

didalamnya.

Renata merengut lagi.

RENATA

Ah! Kalau gitu saya bicara saja

yang tidak ada di booklet itu ya

Pak. Bapak tau tidak filosofi Pak

Dharmono selama memimpin perusahaan

ini? Bahwa Karyawan adalah

keluarga. Bila karyawan suatu

perusahaan memiliki kepuasan dan

rasa bangga terhadap tempat

kerjanya, mereka akan bekerja giat

dan pada akhirnya menentukan

kesuksesan perusahaan.

Renata berapi-api, Raka masih fokus mengemudi.

RENATA

Maka! Pak Dhar paling tidak mau

memecat karyawannya. Bahkan bila

karyawan itu bersalah, beliau lebih

memilih untuk membimbingnya sebagai

pilihan pertama. Apalagi bila

alasannya untuk efisiensi, Pak Dhar

akan lebih memilih jalan lain

ketimbang PHK. Jadi saya mohon ya,

Pak. Walaupun perusahaan kami

adalah KASUS ECEK-ECEK...

Raka melirik diam-diam ke arah Renata, kaget karena Renata

mengetahui ucapannya itu. Merasa sedikit tidak enak.

RENATA

Jangan paksa Pak Dhar untuk

melakukan hal yang tidak beliau

sukai. Jangan jadikan Pak Dhar

orang jahat ya, Pak!

(CONTINUED)
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Renata mengalihkan pandangan dari Raka ke jalan. Memandang

keluar dengan kaget.

RENATA

Hoooh...!Pak! Pak! Pak! Stop!!

Stop!!

Raka kaget dan segera meminggirkan mobilnya. Mendelik marah

ke Renata.

RENATA

Tunggu sebentar ya Pak, ada yang

harus saya beli.

Renata keluar mobil. Raka memandangnya dengan kesal, lalu

melihat booklet di kursi penumpang. Mengambilnya, membacanya

sekilas. Memberikan pandangan mengagumi booklet itu, lalu

memandang keluar berusaha melihat Renata.

Telepon genggam Raka berbunyi. Ia mengangkatnya. Terdengar

suara seorang laki-laki (akhir 50an).

LAKI-LAKI TUA (O.S.)

Raka! Saya dengar, kamu sekarang

ditugaskan untuk kasus-kasus tidak

penting?

Raka mengalihkan pandangannya, mukanya mulai marah.

LAKI-LAKI TUA (O.S.)

Menurut saya, itu taktik perusahaan

untuk pelan-pelan menyingkirkan

kamu, bukan?

EXT. PINGGIR JALAN. SIANG

Renata sedang membayar gorengan yang baru dibelinya. Melihat

ke mobil dari kejauhan.

Raka sedang menelpon dengan muka geram.

Renata memerhatikan Raka dengan bertanya-tanya.

INT. MOBIL RAKA. SIANG

RAKA

Jangan telpon saya lagi!

Raka menutup telpon, lalu melemparnya ke dashboard.

Renata memasuki mobil dengan ragu-ragu. Raka langsung

menyalakan mobil lalu mengebutkan mobilnya.

(CONTINUED)
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Renata buru-buru memegangi pinggiran joknya dengan kencang.

Handphone Raka bergetaran di atas dashboard, hampir jatuh.

Renata mengambil handphone itu cepat-cepat, lalu diletakkan

dengan hati-hati. Raka sempat melirik perbuatan Renata itu.

Perjalanan hening.

FADE OUT

INT. RESTORAN VALTAMERI. SIANG

Valtameri, restoran bertema pantai. Dengan atmosfer yang

mewah dan nyaman.

Renata memasuki restoran sambil membawa kantong plastik

hitam. Raka berjalan di belangkangnya.

Didalam, karyawan restoran sedang berdiri berdampingan

seperti akan menyambut tamu besar.

RENATA

(Mengangkat tangannya yang

membawa kantong hitam)

Gorengaaaaannn!!!

Para karyawan melotot kaget, salah satu menegur Renata

mengingatkan orang di belakangnya.

RENATA

(Tanpa suara)

Oh iya! Gue lupa...

Berbalik ke Raka

RENATA

Tervetuloa Valtameri, Pak Raka.

Artinya selamat datang... Silakan

duduk, para karyawan sudah

mempersiapkan meja khusus untuk

Bapak.

Raka duduk di sebuah meja yang sudah dipersiapkan

RENATA

Karena hari masih pagi, kami

memutuskan untuk mengeluarkan menu

alkupala atau appetizer dan juomat

atau beverage andalan kami. Nanti

saya juga akan antar Bapak untuk

tur restoran ini dan memperkenalkan

person in charge serta kokinya.

Mohon tunggu sebentar ya, Pak.

(CONTINUED)
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Renata berbalik lalu berlari ke arah para karyawan. Mereka

menyambut Renata dengan gembira. Ia merangkul salah satu

dari mereka lalu berjalan ke dapur bersama dengan ceria.

Raka memerhatikan keakraban itu.

Smooth (easy listening) song starts

SERIES OF SHOT IN VALTAMERI

A) Makanan (seafood) yang ditata cantik diletakkan di atas

meja.

B) Minuman yang terlihat segar diletakkan di sebelahnya.

C) Meja makan yang dipenuhi dengan makanan dan minuman

menggiurkan.

D) Tampak Raka sedang memerhatikan makanan di depannya.

E) Renata berdiri di sampingnya dengan pandangan puas, lalu

menengok ke belakangnya.

F) Para karyawan berkumpul di belakang counter, harap-harap

cemas.

G) Renata kembali memerhatikan ke depan.

H) Raka mulai makan dan terlihat menikmati.

I) Beberapa karyawan dan pria berpakaian koki bersalaman

dengan Raka. Mengobrol dengan akrab.

J) Raka, seorang wanita dan Renata berjalan di bagian

belakang restoran, di pinggir pantai. Wanita tersebut tampak

sedang menerangkan sesuatu pada Raka, Renata hanya mengikuti

di belakangnya.

K) Raka dan Renata membelakangi kamera, menghadap laut

lepas.

L) Raka menatap laut, mendesah kecil, lalu menengok ke

sebelahnya.

M) Renata menarik napas panjang, menikmati udara laut.

N) Raka tertawa kecil

Music fade
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INT. MOBIL RAKA. SIANG

Raka dan Renata di dalam mobil. Raka fokus mengemudikan

mobilnya.

RENATA

Bagaimana Pak? Bagus, kan

Valtameri? Dari ketiga restoran

yang kami kelola, Valtameri

memiliki omzet yang paling tinggi.

Selain suasananya yang bagus,

makanannya enak kan Pak?

RAKA

Yah, bolehlah...

Renata melempar pandangan mencemooh

RENATA

(pada diri sendiri)

Tsk, tadi siapa yang ngabisin 4

piring appetizer sendirian.

(pada Raka)

Kalau yang selanjutnya justru

kebalikannya, Pak. Restoran ini

yang paling sepi dikunjungi. Saya

juga bingung, kami sudah sering

kali melakukan promosi-promosi

untuk menaikkan namanya. Tapi susah

sekali. Apa mungkin karena

makanannya makanan tradisional ya?

RAKA

Ada banyak kok restoran atau cafe

dengan konsep masakan asli

Indonesia. Mungkin usaha kalian

yang kurang bagus, atau rasanya

kalah...

Renata mengeluarkan pandangan sebal lagi. Mengeluarkan

lollypop dari tasnya, membuka bungkusnya dengan kasar lalu

memasukkannya ke dalam mulutnya.

Handphone Raka di kotak rem tangan berbunyi. Raka hanya

diam. Ragu-ragu, Renata mengambilkan telepon itu. Raka

mengambilnya, melihat ke caller ID lalu melemparnya ke jok

belakang. Renata sempat melihat handphone tersebut.

Handphone masih berdering.

Renata beberapa kali menengok ke belakang.
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INT. RESTORAN SEGO. SIANG

Renata membawa beberapa kantongan membuka pintu dan

mempersilahkan Raka masuk.

Raka memandang Renata dengan bingung, lalu masuk.

Tiba-tiba terdengar bunyi piring berjatuhan. Renata langsung

berlari ke arah dapur, sempat menabrak Raka. Raka

memandangnya dengan bingung.

INT. DAPUR RESTORAN SEGO. CONTINUOUS

Seorang wanita tua (akhir 60an) duduk dilantai sambil

memegang tangannya. Pecahan piring berserakan disebelahnya.

Beberapa karyawan mengelilinginya.

Renata datang dari arah ruang makan dengan wajah panik,

meletakkan barang bawaannya dengan buru-buru. Lalu

menghampiri wanita tua itu.

RENATA

Bu Siti!! Kenapa Bu??

Renata mengambil tangan Bu Siti, memeriksanya.

IBU SITI

Lho! Mba Rena? Sudah datang?

Berarti Bapak dari Bank juga sudah

datang ya? Aduh, berantakan begini

Mbak? Bagaimana ini? Saya yang

salah Mbak, maaf Mbak.

Renata menatap piring-piring yang berserakan dengan bingung.

Raka masuk ruangan dengan muka bertanya-tanya. Renata

melihatnya dengan perasaan cemas.

RENATA

Sudah Bu, nanti saja dipikirkan

lagi. Sekarang Ibu bangun dulu ya,

bahaya Bu kalau kena pecahan

beling. Mana yang sakit, Bu?

Renata membantu Ibu Siti bangun.

IBU SITI

Saya nda papa Mbak, saya minta

maaf. Bukannya membantu malah bikin

repot, dasar orang tua.

(CONTINUED)
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RENATA

Ngga papa Bu, namanya juga

kecelakaan. Kita ke kantor aja yah,

disini bahaya.

(Pada seorang pria)

No! Tolong diberesin ya ini.

Renata dan Ibu Siti lewat di depan Raka yang hanya diam.

INT. KANTOR RESTORAN SEGO. SIANG

Kantor kecil berisi kursi dan meja kerja untuk manajer,

serta sofa, beberapa kursi dan meja kopi untuk menerima

tamu.

Ibu Siti duduk di sofa sambil memegangi tangannya. Raka

duduk di kursi lainnya.

Renata masuk sambil membawa kotak obat, duduk di hadapan Ibu

Siti (di atas meja kopi) lalu mulai mengobati lukanya.

RENATA

Ibu, kenapa bisa begini sih? Kalau

memang lagi sakit, jangan masuk

dulu. Ijin aja sama Bu Santi.

IBU SITI

Iya, Mbak. Tadi pagi asam urat Ibu

kambuh. Tangannya cenut-cenut

terus. Tapi ya bagaimana, hari ini

kan hari penting... saya nda enak

sama Bu Santi kalau nda masuk hari

ini.

RENATA

Yaaah, tapi kalau sudah begini kan

malah Ibu Santinya juga kelimpungan

Bu. Asam uratnya masih sakit?

IBU SITI

Masih Mbak, tapi nanti juga sembuh

kok.

RENATA

Ibu ngga ke dokter?

IBU SITI

Nda ada uang, Mbak. Sebentar lagi

Adi mau masuk SMP, Nina juga

sebentar lagi sekolah. Kalau

uangnya saya pakai ke dokter,

sekolahnya mereka saya bayar pakai

apa?

(CONTINUED)
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Renata menatap Ibu Siti dengan prihatin dan cemas. Mengambil

obat dari tasnya.

RENATA

Ini, tadi saya beli di apotek

depan. Ini obat yang biasa diminum

Bapak saya dulu. Mudah-mudahan bisa

ngurangin sakitnya ibu. Tapi, kalau

ibu ada tambahan uang, Ibu ke

dokter ya?!

IBU SITI

Iya, Mbak. Tapi maaf saya mungkin

nda bisa ganti uang obat ini.

RENATA

Ih, apaan sih Bu? Siapa juga yang

minta diganti? Oh iya.. liat nih

saya bawa apa.

Renata mengambil kantong plastik dan membawanya ke Ibu Siti.

Mengeluarkan buku gambar, crayon, buku-buku tulis dari

dalamnya.

RENATA

Nah, Adi sama Nina kan dah mau

sekolah. Pasti butuh nih Bu.

Dipakai ya, lumayan daripada beli

lagi. Kapan-kapan Adi sama Nina

diajak kesini ya kalau pas saya

lagi keliling. Dah lama ngga ketemu

Bu.

Ibu Siti melihat buku-buku baru dari Renata dan mulai

menangis. Renata ikut terharu melihatnya.

RENATA

Ibu apaan sih? Jangan nangis doong.

Eh, belum selesai Bu. Bentar kasi

plester dulu.

Renata memakaikan plester ke luka-luka Ibu Siti. Raka

diam-diam mengaguminya.

IBU SITI

Maaf ya Mbak... dan terimakasih!

Saya selalu ngerepotin Mbak Rena.

Beruntung sekali, saya tua-tua

begini masih bisa kenal orang

sebaik Mbak Rena.

(CONTINUED)
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RENATA

Iya, memaaaang. Ibu memang

ngerepotin. Saya males deh

lama-lama!! Makanya jangan suka

sakit lagi, yaaa! Inget Adi sama

Nina, Bu. Mereka kan bergantung

sama Ibu. Awas, kalau Ibu sakit

lagi... saya ngga mau kesini lagi.

IBU SITI

Hahaha... Mbak! Bener ngga mau

kesini? Ngga mau beli dagangan

saya?

Renata melonjak kegirangan

RENATA

Hah!! Beneran, Bu? Ibu bawa

dagangan hari ini?

IBU SITI

Ada, Mbak... ada di Dapur. Sebentar

saya ambilkan.

RENATA

Ngga usah...ngga usah... Ibu disini

aja! Biar aku yang ambil. Jono tau

tempatnya kan?

Renata berlari keluar ruangan. Suasana hening sesaat.

IBU SITI

Anu, maaf Pak. Bapak yang dari Bank

itu ya?

RAKA

Betul, Bu.

IBU SITI

Saya minta maaf, Pak. Saya

benar-benar tidak sengaja tadi.

Restoran ini masih bisa dapat

pinjaman kan, Pak?

Raka tersenyum

RAKA

Iya, tenang saja Bu. Malah

pinjamannya saya tambahin buat

ganti piring-piring tadi.

Ibu Siti tertawa sungkan

(CONTINUED)
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RAKA

Adi dan Nina itu anak-anak Ibu?

IBU SITI

Bukan, Pak. Cucu saya. Kasian

mereka sejak kecil ditinggal lari

bapaknya. Ngga lama, Ibunya

meninggal. Untungnya saya masih

bisa menghidupi mereka.

RAKA

Ayahnya kemana, Bu?

IBU SITI

Lari Mas... Memang edan itu. Masa

istrinya sakit malah ditinggal lari

sama perempuan lain!! Malu saya

sebut laki-laki itu, anak saya.

Raka tampak terkejut dan terharu mendengar cerita Ibu Siti.

Renata masuk ke ruangan. Raka buru-buru menutupi

keharuannya.

RENATA

Ihiiiy!! aku beli 10 ya Bu. Eh 15

deh, Mama kan doyan juga.

IBU SITI

Udah, ambil aja Mbak.

RENATA

Apaan sih! Ibu nih... terlalu baik.

Pasti sering bagi-bagiin ke orang

deh. Kapan duitnya ngumpul kalau

dikasi-kasi ke orang gitu. Bu, kan

tadi isinya tinggal 20, tempatnya

aku pinjem dulu ya, 5 biji lagi aku

taro di plastik aja. Ngga papa ya?

Ibu Siti mengangguk sambil tersenyum. Renata membuka kotak

plastik dan menghirup baunya.

RENATA

Hmmm... wangi bangeeet!!

Raka melihatnya dengan bertanya-tanya.

RAKA

Itu apa?

Renata menengok melihat Raka yang tiba-tiba bicara dengan

heran.

(CONTINUED)
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RENATA

Nogosari..

RAKA

Boleh saya coba?

Renata semakin heran, sempat berpandangan dengan Ibu Siti

lalu menyodorkan kotak makan.

Raka mengambil salah satu kue dalam daun pisang itu,

memakannya sedikit. Tiba-tiba raut wajahnya menjadi sedih

kemudian ia menangis sambil makan kue itu.

Renata memandangnya dengan heran dan bingung.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Suasana di mobil hening, Raka fokus dengan kemudinya, Renata

beberapa kali merubah posisi duduk karena salah tingkah.

RENATA

Pak, boleh saya nyalakan radionya?

RAKA

Boleh, asal kamu stick ke satu

saluran!

RENATA

Oh! Iya, Pak..

Renata menyalakan radio. Terdengar lagu Bon Jovi "Someday

I’ll be saturday night!"

RENATA

Hey! Man! I’m alive I’m taking each

day and night a time. I’m feeling

like a monday but someday I’ll be

saturday night!!

Renata bergaya seperti Rocker. Raka tertawa. Renata

menatapnya dengan gembira.

RENATA

Biasanya ya Pak, kalau saya lagi

ngerasa ’senin’

(membuat tanda petik dengan

kedua tangannya)

Obat yang paling manjur adalah

nyanyi sekenceng-kencengnya,

sefals-falsnya. Pokoknya ngga boleh

jaim. Yeeaaahh!!

(CONTINUED)
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Renata melipat jari tengah dan jari manisnya. Membuat mimik

metal.

Raka bingung

RAKA

Itu apa?

RENATA

Metal...

RAKA

Jadul banget sih? Metal tuh gini!

Raka mencontohkan yang benar (Horn signs - jari telunjuk dan

kelingking). Renata tersenyum tersipu.

RENATA

Tuesday just might go may way; It

can’t get worse than yesterday;

Thursday, Friday aint been kind but

somehow I’ll survive!!

RAKA

Hey man, I’m alive I’m

takin each day and night

at a time. Yeah I’m down,

but I know I’ll get by.

Hey hey hey hey Man I gotta

live my life; Like I aint

got nothing but this roll

of the dice;I’m feelin like

a monday but someday I’ll

be saturday night.

RENATA

Hey man, I’m alive I’m

takin each day and night

at a time. Yeah I’m down,

but I know I’ll get by.

Hey hey hey hey Man I gotta

live my life; Like I aint

got nothing but this roll

of the dice;I’m feelin like

a monday but someday I’ll

be saturday night.

Keduanya tertawa

INT. RUMAH RAKA. MALAM

Raka berjalan masuk, jas diselempangkan di bahu, dasi

dilonggarkan; membawa tas kerja dan kantong plastik.

Melewati ruang tamu, ruang keluarga lalu ke dapur. Ada

seorang wanita (awal 50an) sedang mencuci piring.

RAKA

Bi..

BI INAH

Eh, Mas! Baru pulang? Mau makan,

Mas?

(CONTINUED)
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RAKA

Ngga usah Bi, saya sudah makan.

Bibi tidur aja.

Bi Inah mengangguk lalu mengelap tangannya.

RAKA

Oh yha, Bi... Mama gimana hari ini?

Ngapain aja?

BI INAH

Baik, Mas. Makannya banyak. Tenang

sekali hari ini. Tadi sempet

senam-senam kecil, mandi, sama

paling nonton TV aja, Mas.

RAKA

Oh... ya udah, makasi ya Bi. Jangan

lupa dicek-in pintu-pintu.

BI INAH

Iya, Mas. Saya masuk dulu.

INT. KAMAR IBU RAKA. MALAM

Seorang wanita (awal 60an) tertidur di sebuah ranjang besar.

Di sebelah ranjang, banyak peralatan medis seperti infus dan

lain-lain.

Raka masuk ke kamar, membawa piring kecil dan segelas teh.

Satu piring kecil Nagasari diletakkan di nakas.

Raka duduk di pinggir tempat tidur, mencium pipi wanita itu.

RAKA

Mah, Raka bawa nagasari kesukaan

Mama. Rasanya sama enaknya sama

buatan Mama. Pingin kaaan? Ayo

makanya cepet sembuh, kita makan

sama-sama ya.

Raka terlihat sedih dan hampir menangis.

FLASHBACK TO
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INT. RUANG MEETING PT. TRIBOGA ALINATAMA. PAGI

Ingatan Raka kembali ke saat ia melihat Renata

terbengong-bengong dengan bolpen di bibir yang kemudian

jatuh dan Renata menghirup air liurnya.

FLASHBACK TO

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Ingatan Raka melompat ke saat Renata mencoba membuat tanda

metal dengan tangannya.

BACK TO PRESENT

Raka tertawa sendirian

RAKA

Anak yang aneh...

Happy love songs starts to play. (example: "Dia,dia,dia" by:

Afghan)

MONTAGE

EXT. HALAMAN DEPAN GEDUNG WISMA ANTARA. 08:30

Raka berjalan di trotoar hendak masuk ke lobby gedung Wisma

Antara. Ia berhenti untuk memerhatikan sesuatu.

Renata sedang berlari tergopoh-gopoh, membawa banyak barang

masuk ke lobby gedung.

Raka menertawakannya.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. 09:00

Raka sampai di mejanya, meletakkan barang yang dibawanya.

Melihat sesuatu di atas mejanya.

Secangkir teh dan dua buah nagasari terletak di sudut

mejanya. Ada secarik post-it di dekatnya.

Raka mengambil post-it itu lalu membacanya

CLOSE ON TO POST-IT NOTE: Karena Bapak tampaknya terharu

sekali makan nagasari kemarin, jadi saya bawakan beberapa

dari rumah. Sikat semua, Pak. Tapi ngga pakai nangis ya! =D

Raka tertawa lalu menengok ke belakang.
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Renata sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya, tidak

memerhatikan Raka.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Hari yang lain, Raka sedang bekerja dengan tumpukan dokumen

memenuhi mejanya. Raka terlihat sedang menyeruput tehnya

saat seseorang lewat didepannya. Raka melihatnya.

Renata berjalan dengan buru-buru, melakukan sesuatu di

kubiknya lalu pergi lagi.

Raka berpikir sejenak lalu bekerja lagi.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Hari yang lain lagi, Raka datang ke mejanya membawa dokumen.

Duduk di kursinya, meminum teh. Menyadari cangkirnya kosong.

Celingukan mencari Renata untuk membuatkannya minuman.

Renata - sambil mengemut lolly pop - sedang dikelilingi

dokumen super banyak, bekerja serius dengan komputernya.

Seseorang menghampirinya, mengajak bicara sebentar. Renata

mengangkat bahunya lalu mengangguk-angguk. Orang itu

meletakkan dokumen lagi, lalu pergi. Renata menatap dokumen

itu dengan pasrah, menghembuskan napas panjang lalu bekerja

lagi.

Raka menatap cangkirnya, lalu berdiri (untuk pergi membuat

tehnya sendiri)

INT. CASHIER PASAR SWALAYAN. SIANG

Raka sedang bersiap membayar belanjaannya. Perhatiannya

kemudian tertuju pada lolly pop di meja cashier. Lalu ia

tertawa sendiri.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Renata datang ke mejanya, melihat sesuatu di mejanya.

Sebuah lollypop di atas mejanya.

Renata mengangkat lollypop itu, memandang sekelilingnya

berusaha menebak siapa yang memberikannya permen itu.

Membuka bungkusnya lalu memasukkannya ke dalam mulut.
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INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. MALAM

Raka merapikan mejanya. Mengambil jas yang tersampir di

kursinya. Lalu beranjak pulang. Mukanya lelah.

Raka berjalan diantara kubik-kubik, sesuatu menarik

perhatiannya.

Renata tertidur di kubiknya dengan posisi yang kurang enak.

Raka memandangnya sebentar, lalu dengan hati-hati membenahi

posisi tidur Renata. Raka kemudian melihat jaket diletakkan

sembarangan di dekat kursi Renata. Mengambilnya kemudian

menyelimutkannya ke Renata. Kemudian memandang Renata.

Renata bergerak sedikit.

Raka melonjak kaget, lalu kabur.

Music stops.

INT. RUANG KARYAWAN BANK ALIANSI. PAGI

Raka berjalan diantara meja-meja karyawan sembil menelepon.

RAKA

Ow, okay! Saya mau meeting dengan

atasan saya dulu, setelah itu saya

kesana. Ketemu disana saja berarti,

ya?

Raka menutup telponya lalu mengetuk pintu kantor Pak Agung.

INT. KANTOR PAK AGUNG. PAGI

Pak Agung sedang berbicara dengan dua orang berjas lainnya.

Raka masuk ruangan menganggukkan kepalanya memberi salam.

RAKA

Selamat pagi, Pak.

Pak Agung segera menghampiri Raka.

PAK AGUNG

Pagi...pagi Raka. Nah, Bapak-bapak

perkenalkan ini Raka Setoperwiro

yang tadi sudah saya bicarakan.

Beliau ini salah satu yang terbaik,

kalau bukan yang terbaik di tempat

kami. Raka, perkenalkan ini Bapak

Dahlan dan Bapak Togar.

(CONTINUED)
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Raka menyalami kedua orang itu.

PAK AGUNG

Baik, Pak. Kalau begitu kami tunggu

kabar dari Bapak. Terimakasih.

Mereka saling bersalaman, Pak Agung mengantar kedua orang

itu keluar. Memberi isyarat pada Raka untuk duduk.

Raka duduk.

Pak Agung di kursi lainnya.

PAK AGUNG

Gimana kelanjutan status PT.

Triboga Alinatama?

RAKA

Tidak ada yang istimewa, Pak.

Seharusnya sih bisa sesuai jadwal.

PAK AGUNG

Bagus.. bagus.. lebih cepat lebih

baik. Kamu lihat bapak-bapak tadi,

kan? Mereka dari sebuah perusahaan

penebangan kayu di Kalimantan. Yah,

kemungkinan mereka akan jadi tugas

kamu berikutnya.

RAKA

Penebangan kayu, Pak? Bukannya itu

skala besar?

PAK AGUNG

Besaaar, lebih besar dari

tugas-tugas kamu sebelumnya. Saya

sudah bicarakan dengan para

petinggi. Dan kami sudah sepakat

akan kasih kamu kesempatan lagi,

mengingat dedikasi kamu ke

perusahaan ini.

Raka tersenyum tak percaya.

PAK AGUNG

Yah, belum ada yang final sih. Saya

cuma buka wacana saja ke kamu.

Untuk persiapan, bisalah kamu

research sedikit tentang perusahaan

seperti itu. Makanya kamu kerjakan

PT. Triboga ini dengan cepat, kita

ngga tahu kapan Perusahaan ini akan

jadi mengajukan pinjaman ke kita.

(MORE)

(CONTINUED)
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PAK AGUNG (cont’d)
Jadi maksud saya, kamu siap-siap

dulu, begitu mereka oke kamu bisa

langsung jalan. Yah, pokoknya

handphone selalu siap di tangan.

Siapa tau ada telepon penting,

yah!!

RAKA

Wah, berita yang sangat bagus ini,

Pak! Terimakasih Pak, terimakasih

Pak. Saya tidak akan kecewakan

Bapak. Kalau begitu saya permisi

dulu, Pak. Masih harus keluar

kantor.

PAK AGUNG

Oke oke... inget, handphone stand

by terus ya!

Raka tersenyum senang, lalu keluar dari ruangan Pak Agung.

EXT. HALAMAN DEPAN RESTORAN KIDDIES. SIANG

Raka memarkirkan mobilnya, lalu keluar sambil menelepon.

RAKA

Iya, ini saya sudah sampai. Saya

sudah di luar restoran.

Raka menutup teleponnya, berjalan menuju pintu depan.

Renata keluar dari Restoran berlari-lari kecil, hampir

menabrak Raka.

RENATA

Hoh, Pak Raka! Aduh bagus deh Bapak

sudah disini. Saya harus keluar

sebentar Pak. Lagi kekurangan orang

banget, trus ada pesta ulang tahun

pula.

RAKA

Pesta ulang tahun kok awal-awal

minggu begini?

RENATA

Ya mana saya tahu!!Mereka

bareng-bareng dari sekolahan ngga

jauh dari sini. Haalah! Apa urusan

kita? Yang penting kan restorannya

rame!! Ya udah, bentar Pak. Saya

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 42.

RENATA (cont’d)
harus beli sesuatu. Bapak tunggu di

dalem dulu ya.

Renata segera berlari lagi. Raka memerhatikannya.

RAKA

Dah berani galak dia sama gue??

Raka masuk ke Restoran.

INT. RESTORAN KIDDIES. LANJUTAN

Sebuah restoran dengan konsep anak-anak. Selain perabotannya

yang berwarna-warni, ada banyak mainan anak-anak. Di satu

sisi sepi, di sisi yang lain ada banyak anak-anak

menggunakan topi ulang tahun sedang bermain.

Raka masuk, melihat sekeliling lalu memilih salah satu kursi

untuk duduk. Raka memerhatikan pesta ulang tahun di sisi

lain restoran.

Anak-anak berlarian, bermain dan tertawa-tawa. Ada satu anak

yang sedang menangis kencang. Sementara pengasuhnya berusaha

menenangkan anak itu.

Raka merasa sedikit terganggu dengan tangisannya. Ia

mengalihkan pandangan, mengeluarkan handphone dan mulai

ber-sms.

Tiba-tiba ia merasa jasnya ditarik. Raka menoleh.

Anak yang menangis keras itu berdiri di sebelahnya, dengan

muka masih basah karena air mata.

Raka menatap dengan heran.

Anak itu menyodorkan crayon dan kertas padanya.

Raka menunjuk dirinya sendiri.

Anak itu mengangguk, dari belakang pengasuhnya lari

tergopoh-gopoh.

PENGASUH

Angga, sini! Om-nya jangan

diganggu...

Raka memandang pengasuh itu.
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INT. RESTORAN KIDDIES. SIANG

Renata keluar dari dapur, mukanya berantakan dan

berkeringat. Ia mencari-cari seseorang. Melihat ke sebuah

meja. Di atasnya ada kunci mobil, dompet dan handphone.

RENATA

Hiih! Parah... dompet, handphone

digeletakkin gini aja. Dimaling

baru rasa, lo! Tuh orang kemana ya?

Ada suara tawa anak-anak kecil. Renata menengok ke sumber

tawa itu. Ia tercengang.

Raka sedang bermain-main dengan anak-anak di pesta ulang

tahun itu. Ia terlihat gembira dan anak-anak terlihat

menyukainya.

Renata memerhatikan Raka, hatinya tersentuh. Ia tersenyum.

Handphone Raka berdering. Renata mengangkatnya.

RENATA

Pak Raka!! Telepon... Bunyi...

Raka menoleh.

RAKA

(tanpa suara)

Jawab aja, tulis pesennya.

RENATA

(pada dirinya sendiri)

Beh! Sampai ngga mau jawab telpon.

Ada yang moodnya bagus banget niy

kayaknya.

Renata menjawab handphone Raka.

DANDIN (O.S.)

Bang!! Selamat yaaa.. gue udah

denger assignment lo selanjutnya.

Wah, ikan kakap tuh! Makanya buruan

selesein kasus yang sekarang, cari

ikan yang lebih gede. Wah,

perusahaan kayu skala nasional..

berangkat ke kalimantan dong lo?

RENATA

Maaf, Pak Raka-nya sedang tidak

bisa angkat telpon. Saya tulis

pesannya saja ya?
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INTERCUT WITH: INT. RUANG KARYAWAN BANK ALIANSI. SIANG

Dandin sedang memegang telepon

DANDIN

Oh, gitu!? Boleh deh, kasih tau

aja. Nanti malem anak kantor pada

mau makan seafood. Jangan lupa

nyusul di tempat yang waktu itu.

RENATA

Di.. tempat.. yang...waktu.. itu!

Pak Raka sudah pasti tau, ya Pak?

Atau ada alamatnya?

DANDIN

Ngga, udah pasti tau kok. Udah

sering. By the way, ini siapa ya?

Kok suaranya familiar?

Renata sedikit kaget, melihat ke caller ID. Tertulis Daniel

Dinnatra.

RENATA

Dandin, ya?! Ini Renata...

DANDIN

Hah! Renata yang waktu itu ketemu

di cafe? Kok bisa??

RENATA

Iya, gue kerja di PT. Triboga

Alinatama. Tempat Pak Raka audit.

DANDIN

Busyet!!

RENATA

Iya, gue tahu. Dunia kecil banget

yak!? Gue juga sempet shock pas

pertama kali liat dia di kantor

gue.

DANDIN

Hahaha, jodoh kali lo berdua! Eh,

kalo gitu lo ikut aja! Nebeng Bang

Raka. Ikut makan sama kita ya!

RENATA

Ah, masa gue ngikut acara kantor

kalian. Cengok dong gua ga kenal

sapa-sapa.

(CONTINUED)
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DANDIN

Lha kan kenal ma gua! Sekarang

malah kenal ama Bang Raka. Udeeeh,

ikut ajjee. Ini makan bareng doang

kok ama temen-temen gue disini. Gak

formal, anaknya juga asyik-asyik.

Nyambung banget pasti.

RENATA

Ngga tau deh, ngga janji ya gue.

Liat nanti Pak Raka-nya mau ngga

nebengin.

DANDIN

Pasti mau! Ya udah, gue tunggu ya.

Lo harus dateng pokoknya.

RENATA

Ngga janji, yaaaa!!

Renata menutup teleponnya, mengamati Raka yang masih

bermain, lalu kembali ke dapur.

INT. RESTORAN KIDDIES. 18:00

Raka membereskan dokumen di depannya, merenggangkan

badannya. Mukanya terlihat lelah.

Renata datang membawa secangkir teh dan makanan kecil.

Meletakkan di meja lalu duduk di hadapan Raka.

RAKA

Oh makasih!

RENATA

Sudah selesai, Pak?

Raka hanya menggangguk.

RAKA

Tadi siang ada telepon, kan? Dari

siapa.

RENATA

Oh iya, Pak! Dandin! Dia bilang

temen kantor Bapak pada mau makan

seafood di tempat yang waktu itu.

Jangan tanya yang mana, Pak. Dia

cuma bilang begitu.

(CONTINUED)
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RAKA

Oh..

Raka pura-pura sibuk dan tak mau menatap mata Renata.

RAKA

Kamu mau ikut?

RENATA

Wuaah! Bapak sehati banget sama

Dandin. Dia juga bilang gitu,

beneran ngga papa saya ikut, Pak?

RAKA

Yah, kalau kamu nyaman di sekitar

orang asing yang sudah akrab, dan

kamu sendiri yang ngga kenal

siapa-siapa sih, silakan!

RENATA

Iya, tadi saya juga bilang gitu

sama Dandin. Gimana ya, Pak? Seru

juga sih makan seafood. Tapi Bapak

keberatan ngga kalau saya ikut?

Raka hanya mengangkat bahu, pura-pura cuek.

RENATA

Ya deh saya ikut, saya ambil tas

dulu ya, Pak. Jangan ditinggal lho!

Renata berlari ke arah dapur. Raka tersenyum senang sambil

tetap beberes.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Raka menyetir agak mengebut, Renata sedikit ngeri

melihatnya. Tiba-tiba mobil memotong jalur mobil Raka, Raka

mengerem mendadak.

Renata melonjak ke depan.

Raka membunyikan klakson mobilnya.

RAKA

Brengsek!

Tiba-tiba Raka seperti menyadari sesuatu, ia menengok dengan

panik ke arah Renata.

Tangan kiri Raka ada di dada Renata.

(CONTINUED)
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Renata menatap tangan laki-laki yang melintas di depannya.

Mendesah kaget, lalu mendelik marah pada Raka.

Raka buru-buru menarik tangannya, gugup.

RAKA

Saya ngga sengaja, saya ngga maksud

apa-apa.

Renata berpikir sejenak, lalu wajahnya menampakkan

keragu-raguan, bingung antara marah atau terharu.

RENATA

Nggak papa deh, Pak. Maksud Bapak

baik,kan? Dulu ayah saya juga

seperti itu, setiap beliau mengerem

mendadak, pasti merentangkan

tangannya untuk menyelamatkan siapa

pun yang duduk di kursi penumpang.

RAKA

Memang sekarang sudah tidak pernah

begitu lagi?

RENATA

Oh, Bapak sudah meninggal Pak.

Kira-kira 3 bulan yang lalu. Lho,

jadi sekarang udah mau ngobrol di

luar kerjaan sama saya, Pak?

Renata tersenyum menggoda, Raka berdehem gugup.

RENATA

Terimakasih ya, Pak. Sudah

menyelamatkan nyawa saya. Yaaah,

jangan terlalu dinikmatin aja, ya

Pak?

RAKA

Siapa yang nikmatin, tadi itu cuma

reflek. Saya ngga ngerasain

apa-apa. Lagian kamu gimana sih?

Pake seat belt dong!! Tau aturan

ngga sih? Pake, cepet!

Renata mengenakan sabuk pengaman.

RENATA

Lagian ngapain sih ngebut-ngebut?

Udah laper banget ya?

(CONTINUED)
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RAKA

Ya jalanan sepi juga, masa harus

jalan pelan-pelan? Ini kan mobil

bukan dokar?

Renata tertawa

RAKA

Apaan sih ketawa-ketawa?

RENATA

Sekarang setelah mau ngobrol sama

saya. Ngomongnya jadi banyak ya?

Renata tertawa, Raka mengulum senyum.

Terlihat mobil Raka di jalan raya. Di dalamnya Raka dan

Renata sedang mengobrol dengan lebih akrab.

EXT. WARUNG DI MUARA KARANG. MALAM

Salah satu meja terisi sekitar 10 orang. Raka dan Renata

berjalan masuk beriringan ke warung. Dandin berdiri

menyambut Renata.

Dandin menggandeng lengan Renata.

DANDIN

Guys, kenalin! Ini Renata, gebetan

gue.

RENATA

(pelan-pelan)

Apaan sih lo?

KOLEGA DANDIN 1

Gebetan lo, kok datengnya sama

Raka?

Dandin gugup, Raka lewat di belakang mereka berdua. Mencari

tempat di ujung meja yang masi sepi.

DANDIN

Karena Bang Raka adalah dewa

penyelamat gue. Duduk, Ren!

RENATA

Oh, gue mau ke toilet dulu.

DANDIN

Oh, silakan-silakan. Bebaskan

kantong kemihmu!

(CONTINUED)
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RENATA

Jijik banget sih lo!

Renata berjalan ke arah belakang.

Raka sampai di ujung meja, duduk di paling pinggir

menyisakan satu tempat duduk di sebelahnya.

love song starts.

EXT. WARUNG DI MUARA KARANG. MALAM

SERIES OF SHOT

(A)Makanan mulai disajikan di meja. Renata kembali ke ruang

makan.

(B)Raka bersiap berdiri untuk mempersilakan Renata duduk di

sebelahnya.

(C)Dandin segera menghampirinya, lalu membawanya duduk di

sebelah Dandin.

(D)Raka melihat dengan kecewa, tapi lalu duduk kembali.

(E)Renata duduk dengan tidak nyaman, mencuri pandang ke arah

Raka yang sedang makan, lalu mulai makan.

(F)Raka makan, memandang Renata yang sedang bercanda-canda

dengan Dandin. Dengan kecewa ia makan lagi.

(G)Raka selesai makan, duduk di kursinya dengan muka BT.

(H)Seseorang di sebelah Renata bangkit dari duduknya.

Pelan-pelan Raka pindah ke tempat duduk itu.

(I)Renata menyadari kehadiran Raka, tersenyum kepadanya lalu

menawarkan makanan di hadapannya.

(J)Mereka makan dengan gembira.

(K)Raka melihat baju Renata terangkat sedikit,

memperlihatkan sedikit punggungnya. Mengambil tas Renata

meletakkannya di belakang untuk menutupi bagian yang

terbuka.

(L)Dandin melihat gerakan itu, memandang Raka dengan curiga.
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EXT. WARUNG DI MUARA KARANG. MALAM

Di meja, makanan masih berantakan. Hampir kosong semua. Di

meja hanya tinggal 6 orang yang sudah kelelahan dan

kekenyangan.

KOLEGA DANDIN 2

Pulang..pulang.. besok meeting pagi

neh!

DANDIN

Ntar dulu lah, maen dulu kita.

KOLEGA DANDIN 1

Dandin selalu deh! Coba gue tebak,

lo mau maen apa..

ALL EXCEPT RENATA & RAKA

TRUTH OR DARE!!

DANDIN

Haha! Beneer...

KOLEGA DANDIN 3

Males ah gue! Kayak anak kecil, sok

bule lu!

DANDIN

Ya masa maen galaxin di tempat

beginian? Ayolah, tunggu turun

bentar niy makanan. Abis itu

pulang. Gak gue anterin nih!

KOLEGA DANDIN 2

Yah, males deh gue anceman lo, Din!

Kolega Dandin 2 mengambil sebuah botol kosong. Meletakkannya

di tengah. Dengan malas, teman-teman Dandin yang lain

membenahi duduknya siap-siap bermain.

Dandin memutar botol ini. Mengarah ke dirinya sendiri.

Teman-temannya tertawa.

DANDIN

Gue ga mood dikorek-korek, gue

pilih DARE!!

KOLEGA DANDIN 3

Cium Renata!

Renata dan Raka kaget.

(CONTINUED)
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RENATA

Hah!! Ngga mau ah! Ini tantangannya

buat Dandin apa buat gue??

Semua orang tertawa.

KOLEGA DANDIN 1

Kalau gitu, cium Raka!!

KOLEGA DANDIN 3

Wah itu mah bukan tantangan, udah

sering!!

KOLEGA DANDIN 1

Tapi kan ngga di depan gebetannya.

DANDIN

Kalau Bang Raka mah, I love you

full! Sini Sayang...

RAKA

Dandin... Dandin.. jangan

macem-macem lo!!

Dandin menghampiri Raka, mencium pipinya dengan semangat.

Raka mengelap bekasnya dengan jijik.

RAKA

Bau terasi, lo!!

Semua orang tertawa. Renata tersenyum melihat sisi lain

Raka.

Dandin memutar botol, berhenti di arah Renata.

RENATA

Truth aja deh...

DANDIN

Lo suka ga ama gue??

Raka terkejut mendengarnya, tidak berani menatap Renata tapi

mendengarkan dengan tajam.

RENATA

Yess, pertanyaan yang sangat mudah.

Maaf ya Din!!

Koleganya menertawakan Dandin, Dandin terlihat kecewa.

Renata memutar botol, jatuh ke arah Raka.

(CONTINUED)
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RAKA

Truth...

Renata berpikir sebantar

RENATA

Bapak bahagia ngga?

Raka menengok ke Renata

RENATA

Bapak sangat ahli dengan pekerjaan

Bapak, apakah Bapak bahagia dengan

pekerjaan Bapak? Yang notabene

membuat Bapak seperti Tuhan di

perusahaan yang Bapak datangi.

Teman-teman yang lain tampak tertarik dengan pertanyaan itu.

Mereka semua memandang Raka.

Raka menghela napas, berpikir sebentar.

RAKA

Saat seseorang dihadapkan ke dua

pilihan. Pilihan pertama sangat

menggiurkan tapi sangat dibencinya.

Pilihan kedua kadang membuatnya

merasa lelah tapi hanya itu yang

bisa ia lakukan. Jadi ketika orang

tersebut harus menetapkan pilihan,

dia harus puas dan bahagia untuk

memilih pilihan yang lebih sedikit

membuatnya merasa buruk.

Kolega Raka melihatnya dengan penuh keprihatinan.

Renata mengerutkan dahi tak mengerti, ia bersiap untuk

bertanya lagi. Tapi Raka sudah keburu memutar botol. Renata

mengurungkan niatnya.

INT. RUANG KARYAWAN BANK ALIANSI. PAGI

Raka berjalan di antara meja-meja ke arah lift sambil

menelepon.

RAKA

Ini anak kemana sih? Susah banget

dihubungin. Selamat siang, Mbak.

Ini Raka Seto... Renata ada, Mbak?
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INTERCUT WITH: INT. RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA. PAGI

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Renata cuti dua hari, Pak. Ada

peringatan 100 hari ayahnya.

RAKA

Hah!? 100 harian?

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Oh, Pak Raka ngga tahu? Ayahnya

Renata meninggal 100 hari yang

lalu. Besok ada pengajian di

rumahnya, jadi hari ini dia harus

ngurus-ngurus.

RAKA

Ah! Iya, saya pernah denger. Oke

deh kalau gitu. Eh, mbak mbak...

saya sebenernya butuh ambil dokumen

di atas meja saya. Tapi saya

buru-buru, kira-kira ada yang bisa

nganter ke parkiran ngga ya nanti

kalau saya kesana?

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Oh, bisa... bisa... Pak.

RAKA

Oke Bagus, nanti saya telepon kalau

saya sudah di bawah. Makasi ya,

Mbak.

Raka berbelok masuk ke lift, ia seorang diri di dalam lift.

Angka di pintu lift menunjukkan huruf G, Pintu lift terbuka.

Raka bersiap keluar dari lift, melihat ada seseorang di

pintu. Raka kaget bercampur marah.

Seorang Lelaki tua (pertengahan 60an), masih gagah dan

terlihat keras hati, berdiri di depan pintu lift.

EXT. TAMAN DEPAN WISMA ANTARA. SIANG

Raka duduk dengan lesu di bangku taman. Mengambil telepon,

memutar nomor yang diinginkan.

RAKA

Mba, saya sudah di depan.

Terimakasih.
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INT. RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Resepsionis menutup telpon.

Renata dengan memakai baju kasual lewat depan resepsionis.

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Lho...lho.. Ren!? Gue kira lo cuti.

Lo tadi dicariin ama Pak Raka.

RENATA

Iya, emang cuti sebenernya. Ada

yang lupa gue kerjain nih. Penting

buat besok.

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Beuh! Berdedikasi sekali dirimu,

ya!?

Renata tertawa lalu masuk ke ruang karyawan.

EXT. TAMAN DEPAN WISMA ANTARA. SIANG

Raka duduk di bangku taman tanpa semangat, memain-mainkan

handphone-nya. Mengingat-ingat kejadian sebelumnya.

FLASHBACK TO

EXT. ATAP GEDUNG BANK ALIANSI. PAGI

Raka dan Lelaki tua yang ia temui di lift berdiri

berhadapan. Muka Raka sangat tegang, sebaliknya muka lelaki

itu walaupun keras tapi santai.

RAKA

Ada keperluan apa, anda menemui

saya?

BAPAK ARDIANSYAH

Jadi begitu caramu berbicara dengan

ayahmu?

RAKA

Saya sudah tidak punya Ayah.

Bapak Ardiansyah terlihat agak tersinggung, tapi berusaha

tetap tenang.

BAPAK ARDIANSYAH

Wah, tampaknya kamu benar-benar

tidak ingin dilihat orang sedang

(MORE)

(CONTINUED)
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BAPAK ARDIANSYAH (cont’d)
berbicara dengan saya, ya?! Sampai-

sampai kita harus bicara di atap

seperti ini.

RAKA

Saya harap anda cepat katakan apa

yang perlu anda katakan. Saya tidak

punya banyak waktu.

BAPAK ARDIANSYAH

Raka, Bapak cuma ingin

sekali-sekali kita bicara layaknya

Ayah dan anak. Susah sekali ya,

itu?

RAKA

Hal itu bisa terjadi jika kita

memang benar Ayah dan anak.

Bapak Ardiansyah kembali terlihat agak marah.

BAPAK ARDIANSYAH

Baiklah, saya langsung saja. Saya

dengar kamu hampir didepak dari

perusahaan ini. Kamu tidak sedang

dalam posisi untuk sombong, Raka.

Saya datang untuk memintamu

meninggalkan tempat ini, pegang

perusahaan bapakmu ini. Hanya kamu

yang bapak percaya, Nak.

RAKA

Tsk! Percaya? Bapak percaya sama

saya? Bapak tidak takut saya akan

menghancurkan perusahaan Bapak yang

Bapak cintai itu? Bapak tidak

takut, saya mengkhianati Bapak?

Seperti Bapak mengkhianati Ibuku?

Bapak Ardiansyah tidak lagi berusaha menahan kemarahannya.

BAPAK ARDIANSYAH

Raka Setoperwiro! Jaga bicaramu,

dari tadi saya berusaha menahan

diri melihat sikap mu yang kurang

ajar!

RAKA

Kita baru bicara tidak lebih dari

20 menit dan anda sudah tidak tahan

dengan sikap saya? Saya harus

menahan diri melihat sikap anda

selama hampir 20 tahun!

(CONTINUED)
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BAPAK ARDIANSYAH

Walau bagaimanapun, saya pernah

jadi bapak kamu. Saya berhak kamu

hormati!

RAKA

Pernahkah selama Bapak tinggal di

rumah kami, Bapak berlaku sebagai

seorang Ayah? Bersusah payah saya

mencari perhatian seseorang yang

saya anggap ayah, tidak pernah

sekali pun saya dapatkan. Saya

sibuk menyalahkan diri saya sendiri

ketika Bapak pergi meninggalkan

saya dan Ibu yang sakit. Ketika Ibu

stroke dan harus menjadi tumbuhan

seperti sekarang, pernahkah

sekalipun anda datang menjenguk?

Saya bisa menjalani hidup saya dan

sampai disini, itu karena saya

memutuskan untuk membenci Bapak.

Jadi jangan pernah menyinggung

tentang hak anda sebagai ayah saya,

karena hak itu sudah tidak ada

sejak anda pergi dari rumah.

BAPAK ARDIANSYAH

Raka, saya tahu saya bukan Bapak

yang baik buat kamu. Tapi itulah

saya, saya tidak memperlakukan kamu

berbeda dengan anak-anak kandung

saya. Saya dari dulu dan masih

sampai sekarang anggap kamu sebagai

darah daging saya...

RAKA

Apa? Apa maksudnya Anda anggap saya

darah daging Anda?

Bapak Ardiansyah terdiam, bingung.

BAPAK ARDIANSYAH

Oh, kamu belum tahu? Ibu mu tidak

pernah memberitahumu?

RAKA

APA MAKSUDNYA ANDA ANGGAP SAYA

DARAH DAGING ANDA!!!!!

Raut muka Bapak Ardiansyah melemah

(CONTINUED)
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BAPAK ARDIANSYAH

Saya bertemu dengan Ibumu waktu

kamu baru lahir. Suami pertama

Ibumu dulu sangat kasar, dia sering

memukuli Ibumu. Dalam keadaan

hamil, Ibumu berhasil bercerai

dengannya. Tidak lama setelah itu

kami bertemu.

Raka terdiam, shock.

BAPAK ARDIANSYAH

Dulu saya berjanji tidak akan

melukai Ibumu. Saya menyesal sekali

tidak dapat menepati janji itu.

Setelah perceraian, saya tidak bisa

mendapatkan hak asuh untuk kamu

karena kamu bukan anak kandung

saya.

Raka terdiam, masih memproses semua informasi yang ia dapat

bertubi-tubi. Lalu tertawa sinis.

RAKA

Pada akhirnya, Ibuku adalah seorang

yang bodoh... dan yang sangat

kasihan. Masih mencintai laki-laki

yang sudah melupakannya. Sampai

akhir dia masih berusaha membuatku

menghormati anda sebagai ayah

kandung.

Bapak Ardiansyah terkejut mendengarnya. Raka melempar

pandangan dingin padanya lalu pergi meninggalkannya.

BAPAK ARDIANSYAH

Raka!

Raka menghentikan langkahnya.

BAPAK ARDIANSYAH

Bagaimana jika saya bilang ini

permintaan pertama dan terakhir

saya sebagai ayah? Maukah kamu

ambil alih perusahaanku?

Raka tidak menjawab, dia lalu pergi.

BACK TO PRESENT
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EXT. TAMAN DEPAN WISMA ANTARA. SIANG

Raka masih terduduk lemas di bangku, memain-mainkan

teleponnya lalu menelepon seseorang.

RAKA

Halo, Bi! Gimana Mama? Ada apa, Bi?

Saya ngga sempet cari pengganti Bi

Inah. Apa ngga bisa diundur

seminggu pulangnya? Tolong, Bi..

tolong sekali! Empat hari deh?!

Hmph! Ya sudah...sudah.. nanti saya

cari jalan lain. Jaga mama

baik-baik ya, Bi!

Raka mengeluh panjang.

INT. RESEPSIONIS PT. TRIBOGA LINATAMA. SIANG

Renata keluar dari ruangan karyawan, berjalan ke arah lift.

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Renata! Lo mau ke bawah kan?

Renata mengangguk.

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Titip dong buat Pak Raka, dia di

taman depan. Bilangin yak maaf

lama. Lagi pada ribet semua.

RENATA

Yaelah Mba, baru juga sehari gue

ngga masuk. Dah kelimpungan semua?!

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

Iya, bener Ren! Jangan

sering-sering cuti lo yak!?

RENATA

Enak aja, resign gue bentar lagi!!

Renata menyambar beberapa dokumen lalu lari ke lift yang

kebetulan terbuka.

EXT. TAMAN DEPAN WISMA ANTARA. SIANG

Raka duduk semakin menunduk. Handphone-nya berbunyi. Raka

melihat ke caller id. Tertulis "Kantor"

(CONTINUED)
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RAKA

Apaan lagi sih ni..?

Raka menjawab telponnya.

RAKA

Halo? Oh iya, terimakasih Mba.

(pause) Halo, Pak Agung!

PAK AGUNG (O.S.)

Raka, kamu dimana?

RAKA

Di Wisma Antara, Pak. Lagi ambil

data, mungkin setelah ini saya

kerja dari rumah saja, Pak. Saya

sedikit kurang enak badan, Pak.

PAK AGUNG (O.S.)

Oh ya.. ya.. ya.. bagus bagus!

Gini, besok PT. Triboga Alinatama,

kamu final kan saja!

RAKA

Hah! Lho, kenapa Pak? Saya masih

punya seminggu lagi paling tidak

kan Pak?

PAK AGUNG (O.S.)

PT. Cakrawala Alam, perusahaan kayu

yang di Kalimantan sudah OK. Dan

mereka meminta kamu secara spesifik

untuk menangani mereka. Lusa mereka

akan datang untuk meeting awal.

Saya ngga mau kamu ngga konsen

lagi.

RAKA

Ya, tapi... ini terlalu mendadak,

Pak. Saya belum selesai menganalisa

data. Saya belum bisa kasih

persyaratan yang layak untuk PT.

TRIBOGA.

PAK AGUNG (O.S.)

Aah... sudahlah, by the book aja.

Pengurangan karyawan, efisiensi

kerja. bla..bla..bla.. Bisalah kamu

karang-karang. Toh perusahaannya

ngga besar juga.

(CONTINUED)
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RAKA

Ya ngga bisa gitu juga dong, Pak.

PAK AGUNG (O.S.)

Raka, harus saya ingatkan posisi

kamu sekarang? Ini cara saya untuk

menyelamatkan kamu dari PHK. Ini

kesempatan kamu untuk mengembalikan

reputasi kamu! Pokoknya saya ngga

mau tahu, kamu selesaikan besok dan

tinggalkan perusahaan kecil itu.

Pak Agung menutup teleponnya. Raka masih memproses. Lalu

mengerang kesal melempar telepon ke atas rumput.

Renata melihat telepon itu jatuh di atas rumput,

mengambilnya lalu mendekati Raka.

RENATA

Wow! Hebat banget cari target

lemparannya di atas rumput. Jadi

ngga rusak ya, Pak?

Renata menyodorkan Handphone.

Raka menatapnya, lalu mengambil handphone itu.

Renata duduk disebelahnya.

RENATA

Lagi BT, ya?

Raka hanya menatap kosong. Renata berpikir sebentar lalu

tersenyum.

RENATA

Truth or dare!?

Raka mendesah kesal, menatap Renata yang tersenyum sok imut.

Akhirnya pasrah.

RAKA

Dare.

Senyum Renata mengembang lebar.

RENATA

Bagus!! Itu yang saya harapkan.

Ayo!!

Renata menarik lengan Raka.

(CONTINUED)
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RAKA

Mau kemana?

RENATA

Udah ikut aja..

RAKA

Saya mau kerja!

RENATA

Iiih, orang yang capable seperti

Bapak, ngga kerja sehari juga ngga

masalah kan? Mari kita bolos hari

ini!! Ya?Ya?Ya? Ayo!!

Renata menarik lengan Raka lagi, kali ini pasrah dan

mengikuti dengan terpaksa.

INT. ARENA BERMAIN. SIANG

Sebuah arena bermain (seperti time zone) yang tidak terlalu

besar, lengkap dengan play ground untuk anak-anak; photobox;

sports games: Dance-dance revolution, air hockey, daytona;

Action Pack: Game tembak-tembakkan seperti time crisis,

House of the Dead.

Raka melihat sekelilingnya, ia satu-satunya lelaki di atas

25 yang memakai baju kantor berdasi. Ia menengok ke

belakangnya.

Renata membawa kantung kain. Menggoyang-goyangkannya di

depan Raka.

RENATA

Tantangannya!! Mainin semua

permainan yang ada disini. Saya

sudah siapkan koin-koin yang cukup

untuk bisa main satu game di setiap

alat disini.

RAKA

kuda-kudaannya juga?

RENATA

Haha... tentu saja! Bergeraaak!

Raka dan Renata off screen.

Happy music starts.
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INT. ARENA BERMAIN. SIANG

Terlihat Raka dan Renata berdampingan, Frame setengah badan.

Renata terlihat serius.

RENATA

Are you ready??

RAKA

(sambil mengulum senyum)

SIAP!

RENATA

Let’s go!

Mereka mulai balapan motor.

INT. ARENA BERMAIN. SIANG

SERIES OF SHOT AT ARENA BERMAIN

a)Raka dan Renata bermain tembak-tembakan. Tampaknya Renata

menang, meniup moncong senjatanya. Lalu melempar pandangan

sombong pada Raka. Raka mengeluh.

b)Raka bermain Maxi Claw, sedang berusaha mengambil sebuah

boneka. Renata menyoraki dari sebelahnya. Raka gagal. Renata

kecewa mendelik pada Raka. Raka mengucapkan (tanpa suara)

sesuatu yang defensif.

c)Raka dan Renata di depan kuda-kudaan untuk anak kecil.

Renata tersenyum jahil sambil menunjukkan koin permainan.

Raka memberi pandangan "nggak mungkin gue maen ini", lalu

pergi meninggalkan Renata. Renata menarik jas Raka, tapi

kalah kuat. Ia tertawa.

d)Raka dan Renata bermain basket. Beberapa kali memasukkan

bola, Raka mengambil bola lalu memantulkannya ke kepala

Renata. Renata mendelik marah kesakitan. Raka mulai

tersenyum.

e)Raka, terlihat bersemangat dan tak sabar akan sesuatu.

Melepaskan jasnya, menggulung lengan kemeja. Meletakkannya

di tiang permainan. Lalu menaiki alat Dance Dance

Revolution. Menengok ke Renata yang pura-pura serius. Lalu

mereka mulai bermain.

f)Raka dan Renata berpose-pose aneh di photobox.
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g)Selembar photo jatuh di tempat penerimaan photobox. Sebuah

tangan mengambilnya. Renata menunjukkan foto ke Raka. Raka

tampak menyukai foto itu, mengambilnya dari Renata kemudian

tertawa-tawa melihatnya. Renata tersenyum lega melihat Raka,

mengetahui taktiknya berhasil.

EXT. PINGGIR JALAN. MALAM

Raka dan Renata duduk di bangku di pinggir jalan sambil

menikmati nasi goreng. Mereka makan sambil ngobrol dengan

ceria.

RAKA

Trus, gimana kamu bisa tahu dengan

tepat berapa koin yang dibutuhkan

untuk main semuanya?

RENATA

Tau dari Lukman, sebenernya dulu

dia pernah ngajak saya seperti ini.

kira-kira 100 hari yang lalu,

setelah ayah saya meninggal. Saya

dulu deket banget sama Ayah, jadi

waktu beliau meninggal saya

berantakan. Sediiiih banget waktu

itu. Mungkin karena nggak tega,

Lukman ngajak saya ke tempat tadi.

Kami main sampai puas, sampai

tepar, dan sampai saya ngga punya

tenaga lagi untuk nangis. Ternyata

malah jadi salah satu hari terbaik

buat saya.

Raka tampak terharu, tapi lalu berusaha tegar

RAKA

Waaah! Jadi lo ngehibur gue pake

caranya si brengsek mantan pacar lo

itu?

RENATA

Wah, kita ber-lo gue-an ni

sekarang?

Raka menimbang sebentar lalu mengiyakan

RAKA

Hanya diluar kantor,lho ya?

RENATA

Yeee... gue juga punya manner kali,

Pak!

(CONTINUED)
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Mereka tertawa.

RAKA

Jadi? ngajak gue kesini dalam

rangka inget-inget Lukman ni?

RENATA

Ngga juga sih. Gue tuh udah ngga

kepikiran dia lagi. Sebenernya

sejak kematian Ayah, gue berusaha

banget untuk ngga nganggur. Kerja

lebih keras dari orang lain. Pulang

malem, berangkat pagi. supaya ngga

terlalu merasa kehilangan. Tapi

disaat seperti sekarang, yang mau

nggak mau gue diingatkan lagi akan

rasa kehilangan itu. Rasanya berat

banget, makanya gue emang niat mau

ngulangin ritual itu hari ini,

walaupun ngga sama lo.

RAKA

Yah, tapi kan dulu lo ngelakuinnya

sama orang yang lo sekarang benci.

Bukannya lo malah jadi sedih, ya?

Renata tersenyum

RENATA

Memangnya kalau kita mendapatkan

sesuatu yang bermanfaat tapi datang

dari orang yang kita benci, kita

jadi ngga boleh memanfaatkannya?

Kita rugi sendiri dong?

Raka terhenyak mendengarnya.

RENATA

Sama juga kalau misalnya kita benci

seseorang, trus kita jadi ngehindar

dari tempat-tempat yang mungkin

bisa bikin kita ketemu dia. Kan

malah jadi kita yang terpenjara,

terpenjara oleh emosi kita sendiri,

bukan?

Raka mempertimbangkannya.

RENATA

Lagian gue ngga nganggep Lukman

brengsek kok. Gue lagi belajar

untuk membenci perbuatan, bukan

orangnya. Jadi suatu saat kalau gue

(MORE)
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CONTINUED: 65.

RENATA (cont’d)
masi bisa manfaatin dia buat

kebaikan gue, gue ngga akan

kehalang ama benci gue ke dia,

walaupun gue ngga akan pernah

maafin apa yang dia lakuin ke gue.

RAKA

Berarti lo bakal terus baik ke dia?

Gimana itu bisa menghukum dia?

Gimana dia bisa tau apa yang dia

buat itu salah?

RENATA

Dengan ngeliatin ke dia kalau gue

bae-bae aja ngga ada dia. Dan

ketidakhadiran dia ngga kasi efek

yang signifikan di hidup gue.

Kalaupun gue maafin dia, itu semua

buat gue sendiri. Buat ketenangan

batin gue, buat kesenengan hidup

gue.

RAKA

Ya, makanya lo sering diinjek-injek

orang lain. Lo terlalu ngorbanin

diri lo buat orang lain tanpa orang

lain tau tentang pengorbanan lo

itu.

RENATA

Yah, mungkin lo pikir gue ini

lemah. Tapi gue ngga peduli. Buat

apa gue sok kuat dihadapan orang

tapi hidup gue sendiri ngga tenang.

Bodo amatlah sama orang lain.

RAKA

Tapi waktu orang kantor numpukin

kerjaan yang bukan kerjaan lo, lo

ngga tampak tenang tuh!

RENATA

Hah! Kok lo bisa tau sih?

Renata tersenyum, dia ketahuan.

RAKA

Sampai ngelembur ngelembur segala

ngerjain tugas yang bukan tanggung

jawab lo. Lo tau ngga sih? Misal

nih 3 orang di Head Office

berhenti, asal ada lo. Kerjaan masi

(MORE)
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RAKA (cont’d)
tetep beres. Kalau lo ngga ada,

kerjaan lo bisa dihandle orang

lain. Dan kantor masi tetep

berjalan normal. Lo tuh baik apa

bodoh sih?

Renata merajuk

RENATA

Ya, kan gue udah bilang. Gue kerja

supaya bisa lupain semuanya.

RAKA

Ya ngga bisa gitu juga dong, itu

namanya lo lari dari kenyataan. Lo

harus hadapin kenyataan, lo harus

terima kalo bokap lo udah ngga ada.

Sampai kapan lo mau jadi bemper

buat orang lain terus?

RENATA

Ini dateng dari orang yang sampai

mau kerja di rumah dan diwaktu

weekend?

RAKA

Heh! Gue kerja karena gue hobby.

Bukan karena melarikan diri.

RENATA

Tsk! Yakin lo?

Raka terhenyak. Keduanya terdiam beberapa saat.

RENATA

Mmm... masih belum mau cerita, hari

ini buruknya kenapa?

Raka menatapnya sebentar, menimbang, lalu menghela napas.

RAKA

Mari kita rekap, hari ini gue baru

tau kalo gue bukan anak bokap gue,

gue hampir di PHK, dan pembantu

yang ngurus nyokap gue yang sakit

mau pulang kampung.

Renata tampak prihatin, lalu berpura-pura tegar.

RENATA

Wah! Nyontek dari sinetron mana

sih, lo Pak?

(CONTINUED)
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RAKA

(dengan nada sinis)

Yeah! I’m a biiiig fan of sinetron!

Renata dan Raka tertawa. Raka melihat ada daun di rambut

Renata. Mengambilnya lalu merapikan rambut Renata.

Renata tersentak kaget, lalu memandang Raka salah tingkah.

Raka tersadar lalu melepaskan belaiannya. Dua-duanya malu.

RENATA

(berdehem)

Sudah malam, Pak. Saya pulang dulu,

ya.

RAKA

Sekarang?

RENATA

Iya, udah selesai makan kan?

RAKA

Oh, udah udah... bentar gue bayar

dulu.

EXT. PINGGIR JALAN. MALAM

Raka dan Renata saling berhadapan, bersiap untuk berpisah.

RENATA

Okay! Gue duluan ya, Pak! Maaf, gue

ngga bisa bantu banyak soal masalah

lo. Tapi gue yakin, pasti akan ada

jalan. Yang penting tenangin

pikiran dulu, baru pelan-pelan

dicari jalan keluarnya. Tuhan ngga

akan kasi cobaan melebihi kapasitas

umatnya kan? Dengan kasih cobaan

yang sebegitu beratnya, berarti

Tuhan tau kapasitas lo gede banget!

RAKA

Wah, dewasa sekali! Padahal lo jauh

lebih mudah daripada gue.

RENATA

Kedewasaan kan bukan dari umur,

Pak. Tapi dari pola pikir yang

bijaksana.

(CONTINUED)
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RAKA

Monyong, lo!

RENATA

Ya, gue cuma bisa bantu

sekali-sekali bawa lo kesini. Ya

udah ah! Ntar bis nya keburu abis.

Ati-ati ya di jalan.

RAKA

Bye!

Renata berbalik dan mulai berjalan meninggalkan Raka.

Raka terlihat belum mau berpisah.

Renata sedang berjalan dengan tenangnya...

RAKA (O.S)

Renata!!

Renata berbalik menatap Raka

RAKA

Gue ngga tau jalan pulang!

RENATA

Hah! Yang bener lo, Pak! Lo orang

Jakarta bukan sih?

RAKA

Ya, tapi gue ngga tau naik bis yang

mana?

RENATA

Trus gimana?

RAKA

Lo anterin gue balik ke kantor

dong!

RENATA

Waks!? Itu sama aja dua kali jalan

bolak balik dong. Rumah gue kan

ngga jauh dari sini. Masa lo ngga

bisa jalan sendiri sih, Pak! Tega

gitu ama gue? Gue kan cewek. Nanti

kemaleman kalo gue ke kantor dulu.

RAKA

Bodo amat! Lagian ngapain sih kita

kesini? jauh banget lagi cari

tempat maen beginian doang.

(CONTINUED)
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RENATA

(pada dirinya sendiri)

Hih! Tadi siapa yang akhirnya

ketawa-ketawa gue ajakin kesini?

(Pada Raka)

Ya kan gue cuma tau disini, abisnya

berapa kalo maen semua. Lagian kalo

kegedean tempatnya, bangkrut juga

kali gua!

RAKA

Ya trus kenapa harus pake kendaraan

umum segala?

RENATA

Namanya juga impulsive, Pak. Kok lo

jadi marah sih ama gua?

RAKA

Ya ngga taulah, pokoknya tanggung

jawab nih. Gimana gue pulangnya?

Sini, gue pinjem duit taxi.

RENATA

Yah, duit gue udah abis buat beli

koin. Gue diet sebulan tuh buat

nabung. Lo bukannya kaya? Kok malah

minta duit ama gua? Udah bagus tadi

gue bayarin maennya?

RAKA

Ya emang harus lo bayarin lah! Kan

lo yang ngajak gue kesini. Ya udah,

lo anterin gue balik naik Bis.

RENATA

(pada dirinya sendiri)

Dasar pelit!!

(pada Raka)

Aduh, nanti gue kemaleman banget.

Masa tega sih, cewe disuruh balik

malem-malem sendirian.

RAKA

Ya ntar gue anterin pulang.

RENATA

Beneran!?

RAKA

Iya ah! Berisik! Ayo cepet, jalan!

Raka berbalik dan mulai berjalan meninggalkan Renata.

(CONTINUED)
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Renata mengeluh, lalu meninju-ninju udara melampiaskan

kemarahannya.

Raka - membelakangi Renata - tersenyum menang.

INT. BIS KOTA. MALAM

Raka dan Renata duduk berdampingan, ngobrol dan bercanda

dengan akrab. Keduanya terlihat bahagia.

EXT.TIKUNGAN BERLAMPU MERAH. MALAM

Mobil Raka berangsur berhenti karena lampu lalu lintas merah

menyala.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Renata tertidur di kursi penumpang.

Raka melihat Renata yang tidak memakai seatbelt.

Menggumamkan "ck" lalu melepas seat belt-nya. Dan memakaikan

seat belt Renata. Memandangi Renata yang tertidur pulas,

lalu tertawa sendiri.

Lampu hijau menyala, Raka buru-buru mengenakan sabuk

pengaman lalu menjalankan mobilnya.

EXT. DEPAN RUMAH RENATA. MALAM

Mobil Raka berangsur berhenti di depan gerbang.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Raka mematikan mobilnya pelan-pelan, mematikan radio; jam di

radio menunjukkan pukul 22.00. Raka memerhatikan Renata yang

masih tidur, mengecek arah AC supaya mengenai Renata.

Bingung sebentar, lalu ikut memejamkan mata di kursi sopir.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Renata membuka mata, linglung sebentar, lalu menyadari bahwa

mobil sudah berhenti. Ia pun buru-buru bangun.

Raka membuka matanya.

(CONTINUED)
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RAKA

Sudah bangun?

RENATA

Kok ngga dibangunin sih? gue emang

suka pelor kalo naik mobil.

Raka melirik jam di dashboard, jam menunjukkan pukul 23.00

RAKA

Baru sampe,kok.

Renata tersenyum lemah, masih mengantuk

Mereka saling berpandangan, canggung. Lalu Renata membuka

pintu mobil. Raka mengikuti.

EXT. DEPAN RUMAH RENATA. MALAM

Renata berjalan ke depan gerbang, mengambil kunci pintu dari

tasnya.

Raka berada di belakangnya.

RENATA

Hih!? ngga usah ikutan turun kali,

Pak. Langsung ngebut aja kayak

dulu. Syuuung!!

(Mengisyaratkan ’ngebut’

dengan tangannya)

Raka tertawa, Renata juga.

RENATA

Masuk yah!?

Raka mengangguk. Renata berbalik untuk membuka pintu.

Raka ragu sejenak, lalu memegang siku Renata.

Renata membalikkan badan.

Tiba-tiba Raka mencium bibir Renata sekilas.

Raka menarik badannya, melihat muka Renata.

Renata terdiam, terpana (a very cute ’bengong’ face)

Raka tertawa. Lalu mencium bibir Renata lagi, lebih lama.

Renata membalasnya.

Raka menarik badannya.

(CONTINUED)
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Renata masih menatapnya tidak percaya.

Raka tertawa lagi, mengambil kunci dari tangan Renata.

Membuka gerbang. Mengembalikan kunci ke tangan Renata.

RAKA

Jangan lupa kunci pintu, ya?

Menepuk bahu Renata, lalu masuk ke mobil.

Renata hampir terjatuh karena lututnya lemas.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Raka tersenyum tersipu-sipu sendiri.

RAKA

Gak bisa tidur nih malem ini

kayaknya!

EXT. JALAN RAYA. MALAM

Mobil Raka melaju di kegelapan malam.

INT. RUMAH RENATA.MALAM

Renata menutup pintu rumah, masih linglung. Berdiri di depan

pintu, masih memproses kejadian sebelumnya.

RENATA

Hoh! Tadi apaan ya?

(berpikir sebentar)

Itu maksudnya apa?

(berpikir lagi)

(memegang jantungnya)

aduh, deg-degan! Trus sekarang kita

jadian?

Renata melamun. Handphone-nya berbunyi. SMS masuk. Renata

membuka SMS tersebut. Tertulis: "Aku sudah sampe rumah, ya

Sayang!"

Renata terbelalak membacanya? Memproses sebentar...

RENATA

Taelah! Sekarang beraku-kamuan nih

kita.

Renata berjalan ke luar frame dengan tersenyum bahagia

campur malu-malu.
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INT. LOBBY WISMA ANTARA. SIANG

Renata memasuki lobby Wisma Antara dengan terburu-buru,

membawa beberapa tas. Berhenti di depan lift, nafasnya

tersengal-sengal.

RENATA

Aduh, nyampe juga di kantor.

Padahal udah gue lama-lamain tadi

di Sego.

(berpikir)

Aduh, kalo nanti ketemu dia, gue

harus gimana ya? Parah banget tuh

orang, abis nyium gue ngga kasi

kabar 2 hari. Bikin gue bingung

aja.

(berbisik)

DASAR LELAKI KEJAAM!!! Bodo

amatlah. Awas lo ya!

Renata memasuki lift.

INT. RESEPSIONIS PT. TRIBOGA LINATAMA. SIANG

Renata memasuki pintu depan PT. Triboga Alinatama.

Resepsionis duduk dengan muka sedih.

RENATA

Selamat Siaaang!!

RESEPSIONIS PT. TRIBOGA ALINATAMA

(dengan lemas)

Hai, Ren!!

Renata memandang resepsionis itu dengan aneh, tapi tetap

berjalan masuk ke ruang karyawan di belakang resepsionis

itu.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Renata berjalan di antara kubik-kubik. Para koleganya

murung, beberapa menangis. Renata memandang sekelilingnya

dengan heran. Lalu duduk di kubiknya.

Di kubiknya, Renata masih berpikir keras.

Ariana mendekatinya.

ARIANA

Rena, Nita tadi nitip ini buat lo.

Katanya lo dah tau harus diapain.

(CONTINUED)
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Renata mendongakkan kepalanya.

RENATA

Oh, Iya Mba. Makasih... Eh, eh, Mba

mba! Orang-orang kenapa sih? Kok

mood kantor kayaknya lagi down

gitu. Baju gue aneh ya?

ARIANA

Yeee, elo! Males deh gue, narsis

begini. Lo belum denger ya?

Keputusannya kan udah keluar?

RENATA

Keputusan apa?

ARIANA

Syarat peminjaman dari Bank.

RENATA

Hah!? Kok cepet banget?

ARIANA

Ngga tau tuh, kemarin tiba-tiba

udah ada.

RENATA

(berpikir sebentar)

Trus keputusannya apa?

ARIANA

Ya, apa lagi! Pengurangan karyawan,

efisiensi kerja. Seperti yang kita

kira lah!

RENATA

PHK!? Siapa aja?

ARIANA

Untungnya di HO ngga ada, tapi yang

di Restoran ada 2 sampai 3 orang.

RENATA

Trus udah keluar nama-namanya?

ARIANA

Udah tuh, baru tadi pagi. Pak Dhar

sampai ngelembur tadi malem. Udah

lama gue ngga liat Pak Dhar

ngelembur gitu.

(CONTINUED)
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RENATA

Yang di Sego siapa aja, Mba?

ARIANA

Ya, Ibu Siti termasuk Ren...

Renata menunduk lemas.

ARIANA

Gue ke balik ke meja ya, Ren.

Ariana menepuk kepala Renata pelan, lalu pergi

meninggalkannya.

Renata terlihat galau. Lalu mengangkat telpon kantornya dan

memutar nomornya.

KARYAWAN SEGO 1 (O.S)

(dengan suara sengau)

Selamat siang dengan Rumah Makan

Sego, Saya Jono. Bisa saya bantu?

RENATA

Jono, ini Renata. Gimana kabar

disana, No!?

JONO (O.S)

Mbak Rena? Aduh saya kira kastamer,

Mbak. Kayaknya agak susah hari ini

untuk ngelayanin tamu, Mbak.

Semuanya nangiis.

RENATA

Siapa aja yang kena disana, No.

JONO (O.S)

Ibu Siti, sama saya Mba?

RENATA

(memejamkan mata)

Kamu juga, No!?

JONO (O.S)

Iya, Mba. Kalau gitu sekalian saya

minta maaf sama Mba ya. Kalau saya

pernah ada salah-salah sama Mba

Rena.

RENATA

Maaf, ya No! (pause) Ibu Siti ada?

Renata terdiam, matanya mulai berkaca-kaca.

(CONTINUED)
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IBU SITI (O.S.)

Assalamualaikum, Mba.

RENATA

(mulai menangis)

Bu... Saya ngga tahu harus bilang

apa, Bu!

IBU SITI (O.S.)

Yah mau bagaimana lagi, Mbak? Bapak

sudah cukup baik, mau terima saya

yang sudah tua ini. Kalau memang

harus ada yang diberhentikan, ya

pasti sayalah yang pertama, Mbak.

RENATA

Tapi dia sudah janji, Bu...

IBU SITI (O.S.)

Nggak papa Mbak. Nanti biar Ibu

jualan kue saja. Buat sehari-hari.

RENATA

Trus Adi sama Nina gimana?

IBU SITI (O.S.)

Mudah-mudahan Nina masih bisa masuk

SD. Tapi kalau Adi, yaaah. Lulus SD

juga sudah cukup lah, Mba.

RENATA

(menangis dengan lebih keras)

Maafin saya ya, Bu!

IBU SITI (O.S.)

Jangan, Mbak! Jangan minta maaf.

Mbak Rena selalu baik sama saya,

sama Adi dan Nina. Saya merasa

beruntuuuung sekali bisa ketemu

Mbak Rena. Saya yang minta maaf

selalu merepotkan Mbak Rena.

RENATA

Jaga diri Ibu baik-baik ya? Jangan

sakiit. Kalau butuh apa-apa, Ibu

ada nomer telepon saya kan?

IBU SITI (O.S.)

Terimakasih Mbak. Mbak Renata juga.

Jangan kerja terus, Mbak. Jangan

sedih lagi, ya! Assalamualaikum.

(CONTINUED)
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RENATA

Walaikumsalam.

Renata menutup telponnya. Renata terlihat galau, lalu

seperti teringat sesuatu.

FLASHBACK TO

EXT. PINGGIR JALAN. MALAM

Saat Renata dan Raka makan di pinggir jalan. Raka menatapnya

sebentar, lalu menghela napas.

RAKA

Mari kita rekap, hari ini gue baru

tau kalo gue bukan anak bokap gue,

gue hampir di PHK, dan pembantu

yang ngurus nyokap gue yang sakit

mau pulang kampung.

BACK TO

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Renata tampak teringat sesuatu lagi.

FLASHBACK TO

INT. RESTORAN KIDDIES. SIANG

Renata sedang menerima telepon.

DANDIN (O.S.)

Bang!! Selamat yaaa.. gue udah

denger assignment lo selanjutnya.

Wah, ikan kakap tuh! Makanya buruan

selesein kasus yang sekarang, cari

ikan yang lebih gede. Wah,

perusahaan kayu skala nasional..

berangkat ke kalimantan dong lo?

BACK TO

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Renata tampak bingung sebentar, lalu kelihatan marah.

Melihat ke arah kantor Pak Dharmono. Lalu dengan tiba-tiba

berjalan dengan cepat ke arah tersebut.
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INT. KANTOR PAK. DHARMONO. LANJUTAN

Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras.

RENATA

Pak!

Pak Dharmono dan Raka yang sedang berbicara menengok ke arah

Renata.

Renata terkejut tapi melempar pandangan marah pada Raka,

lalu kembali ke Pak Dharmono.

RENATA

Bapak tidak akan menyesal dengan

keputusan ini, Pak?

PAK DHARMONO

Renata, saya sedang ada tamu. Kamu

tunggu di luar dulu.

RENATA

Pak, ini bertentangan dengan

filosofi Bapak. Bertentangan dengan

prinsip Bapak dalam menjalankan

perusahaan ini.

PAK DHARMONO

Kamu tenang dulu, saya belum bisa

bicara sekarang.

RENATA

Lalu kapan, Pak? SK sudah turun,

orang-orang yang bersangkutan sudah

mengemasi barangnya. Semua orang

disini resah karena hanya mendengar

desas desus. Kapan Bapak akan

bicara?

PAK DHARMONO

(mulai tersinggung)

Pada saatnya saya akan bicara, dan

bukan urusan kamu kapan saya akan

melakukannya. Saya pimpinan

perusahaan ini, bukan kamu. Saya

sedang ada tamu, jangan lancang.

Cepat keluar!

Raka menunduk, merasa tidak enak.

RENATA

Pak... Maaf kalau saya lancang.

Saya hanya tidak mau Bapak

(MORE)

(CONTINUED)
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RENATA (cont’d)
melakukan hal-hal yang akan Bapak

sesali karena Bapak melakukan

sesuatu yang bertentangan dengan

hati nurani Bapak. 3 Tahun, Pak.

Saya bekerja disini. Saya senang...

dan saya bangga dengan perusahaan

ini. Saya kagum dengan ideologi

Bapak untuk menjalankan perusahaan

dengan penuh rasa kemanusiaan.

Apakah Bapak benar-benar harus

membuang semua itu untuk uang?

Apakah Bapak benar-benar akan

didikte oleh seseorang yang baru

saja datang ke perusahaan ini, yang

menganggap remeh perusahaan ini?

Raka memandang Renata dengan tersinggung.

RENATA (LANJUTAN)

Apakah apa yang selama ini Bapak

gembar-gemborkan cuma slogan

belaka?

PAK DHARMONO

Lalu apa yang harus saya lakukan?

Menyelamatkan 10 orang, tapi harus

menutup perusahaan dan mengorbankan

200 orang lainnya? Silakan, kalau

itu yang kalian mau!! Kamu kira

hati saya tidak sakit untuk membuat

keputusan ini!?

Renata terdiam, teman-teman kerja Renata memandang ke arah

kantor Pak Dharmono.

RENATA

Kalau begitu saya mengundurkan diri

saja, Pak.

PAK DHARMONO

Renata!!!

RENATA

Kenapa tidak, Pak!? Dengan gaji

saya, Bapak bisa menggaji 2 sampai

3 orang restoran. Saya bisa

menyelamatkan 2 sampai 3 orang.

Saya lebih memiliki kesempatan

mendapatkan pekerjaan dibandingkan

Ibu Siti yang sudah tua.

Renata melirik Raka

(CONTINUED)
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RENATA

Lagipula, ada seseorang yang pernah

bilang pada saya. Walaupun saya

tidak berada disini, kantor akan

tetap berjalan seperti biasa.

Karena 3 orang HO bersantai-santai

sementara saya melakukan pekerjaan

mereka.

Raka memandang Renata

RENATA

Saya akan serahkan surat

pengunduran diri saya nanti siang.

Permisi.

Renata keluar dari kantor Pak Dharmono. Raka dan Pak

Dharmono saling berpandangan.

INT. KANTOR PT. TRIBOGA ALINATAMA. SIANG

Renata sedang membereskan mejanya. Raka datang menghampiri.

RAKA

Renata, kamu ngapain sih? Ayo sana

minta maaf sama Pak Dharmono.

Renata mendelik marah.

RENATA

Apa urusan lo, sih?

Raka terkejut, melihat sekeliling takut ada yang mendengar.

RAKA

Renata, kita sekarang sedang berada

di kantor.

RENATA

Huh! Bodo amat, lo bukan atasan

gue. Gue juga udah ngga kerja

disini.

Renata kembali membereskan mejanya. Tiba-tiba Raka memegang

lengannya, lalu menariknya keluar dari kantor.
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EXT. TAMAN DEPAN WISMA ANTARA. SIANG

Raka masih menggenggam erat lengan Renata, menariknya sampai

ke suatu spot. Menarik badan Renata sehingga berada di

depannya. Renata menghentakkan lengannya, Raka melepaskan

lengan Renata. Renata membawa kantong plastik.

RENATA

Apaan sih? Sakit tau!

RAKA

Kamu marah ya sama aku?

Renata menatap Raka kaget.

RENATA

"Kamu marah sama aku"? "kamu marah

sama aku"? Waaah!! lo baru aja

membuat semuanya tambah buruk. Lo

sama sekali ngga ngerasa salah, ya?

RAKA

Salah apa? Kamu kenapa sih?

Renata menatap Raka nelangsa.

RENATA

Persyaratan yang Bapak bikin,

kenapa akhirnya seperti itu? Kan

saya sudah bilang, Pak Dhar sangat

menghindari pengurangan karyawan

seperti ini. Dan saya kira Bapak

sudah mengerti itu.

RAKA

Renata, hanya karena aku cium kamu.

Jangan mengira aku akan melakukan

apa yang kamu minta. Pekerjaan dan

personal itu beda.

RENATA

Astaga, Pak! Saya bahkan sama

sekali ngga kepikiran kesana. Ini

bukan buat saya. Tapi saya yakin,

ada jalan lain selain PHK untuk

menyelamatkan perusahaan ini. Bapak

kan pintar, ahli... kenapa

memberikan persyaratan yang cemen

seperti ini. Kalau cuma kasih

persyaratan seperti ini tukang

becak juga bisa! Gak perlu

susah-susah jadi auditor Bank yang

prestis. Saya tadinya berharap

(MORE)

(CONTINUED)
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RENATA (cont’d)
Bapak akan memberikan solusi-solusi

untuk membantu perusahaan ini,

strategi marketing kek... apa

kek...

RAKA

Hey! Aku ini auditor dari Bank,

bukan konsultan bisnis!!

Renata terhenyak.

RENATA

(mengangguk-angguk)

Berarti memang saya yang salah...

berasumsi yang tidak-tidak, menaruh

harapan di orang yang salah, salah

menilai seseorang.

(teringat sesuatu)

Enggak juga ding, dari awal saya

sudah tahu Bapak cuma seseorang

yang mengganggap dirinya terlalu

tinggi untuk kami, egois dan tidak

punya rasa kemanusiaaan. Entah

kenapa saya sempat berubah pikiran.

Mudah-mudahan Bapak bisa tidur

nyenyak malam ini; karena Bapak,

seorang Nenek dengan 2 cucu, baru

saja kehilangan pekerjaannya.

RAKA

Jangan seenaknya menyalahkan orang,

ya!? Saya hanya memberi syarat

pengurangan karyawan, saya tidak

pernah menyatakan secara spesifik

untuk memecat Ibu Siti!

Renata menatap Raka tidak percaya.

RENATA

Bapak serius kasih argumen seperti

itu? Ibu Siti itu usianya 60an

tahun, dengan skill paling rendah

diantara karyawan lain. Bila ada

pemutusan hubungan kerja, Ibu Siti

orang pertama yang akan ditendang!!

RAKA

Okay, fine!! Kamu memang yang

paling baik, paling suci. Sekarang

kamu mau mengorbankan diri kamu

lagi untuk orang-orang itu? Sampai

kapan kamu mau jadi bemper untuk

orang lain?

(CONTINUED)
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RENATA

Asal Bapak tau, ya! Kalau memang

ini dianggap pengorbanan, ini

pengorbanan yang paling baik yang

pernah saya lakukan. Setidaknya

untuk kali ini, saya akan berbangga

hati; dan setidaknya saya tahu saya

bukan seseorang yang dingin dan

tidak punya rasa kemanusiaan.

RAKA

Jangan hanya karena saya cerita

tentang masalah saya ke kamu, kamu

jadi merasa tahu segalanya tentang

saya, ya! Saya hanya melaksanakan

tugas.. dan saya sudah melakukan

yang terbaik.

RENATA

Melaksanakan tugas? Melakukan yang

terbaik? Bukannya Bapak buru-buru

menyelesaikan kasus ini karena

Bapak mau ke Kalimantan?

Raka terkejut, malu.

RENATA

Tampaknya saya menekan tombol yang

tepat!

Renata berjalan ke arah Raka, mendorongkan kantong plastik

ke dada Raka dengan kasar. Raka menerima kantong itu. Renata

berjalan melewati Raka.

RAKA

Terus gimana dengan "kita"?

Renata menghentikan langkahnya, menengok sedikit.

RENATA

Lupakan saja, Pak. Bapak sebentar

lagi berangkat ke Kalimantan, saya

juga ngga disini lagi. Anggap saja

keisengan Bapak berakhir.

Renata beranjak pergi.

RAKA

Kalau memang aku iseng, aku ngga

akan mohon-mohon ke kamu kayak

gini.

Raka melihat isi kantong. Beberapa buah nagasari. Raka

terlihat sedih



84.

Sad love song starts. (example: "Ya sudahlah" by Bondan

Prakoso)

MONTAGE

INT. LOBBY WISMA ANTARA. SIANG

Renata membawa kotak berisi isi mejanya. Berpapasan dengan

Raka di depan lift. Saling berpandangan sebentar lalu

berpapasan tanpa saling melihat lagi.

INT. RUMAH RAKA. MALAM

Raka tampak sedang bekerja dengan laptopnya, nampak menemui

kesulitan. Meluapkan kekesalan, terlihat depresi. Raka

melihat ke atas mejanya. Kantong isi nagasari di atas meja.

Lalu beranjak dari kursinya, membawa kantong itu.

INT. KAMAR IBU RAKA. MALAM

Raka berjalan masuk sambil membawa kantong. Duduk di samping

sang Ibu. Ibu sadar tapi diam saja. Raka mengambil tangan

Ibu, menciumnya lalu meletakkan di pipinya.

RAKA

Mah... Apa yang harus dilakukan

seseorang, saat apa yang yang dia

kira benar, apa yang menjadi

kebanggaannya... ternyata semuanya

salah, palsu! Apa yang harus dia

lakukan, saat dia kira dia akan

bahagia... tapi tiba-tiba semuanya

hilang?

Raka menitikkan airmata, menangis di tangan ibunya.

Tangan ibu yang lainnya terangkat sedikit, lalu diletakkan

di atas kantong di pangkuan Raka.

Raka mengambil nagasari, lalu memakannya bersama sang Ibu.

Tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu, sedikit tersenyum

lalu mencium kening Ibunya.
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INT. KAMAR RENATA. MALAM

Renata di meja belajarnya, browsing internet. Kotak masih

belum dibereskan di atas meja. Ada brosur-brosur pendidikan

di sebelah komputernya.

Layar komputer menunjukkan Renata sedang mencari pekerjaan

dari internet. Renata memandang brosur-brosur, mengambilnya.

Menatap brosur dan layar komputer dengan bingung. Tampak

gelisah.

INT. RUMAH RAKA. MALAM

Raka membuka pintu. Bapak Ardiansyah di depannya. Raka

terkejut, terharu, mengucapkan terimakasih sambil menangis.

Bapak dan anak saling berpelukan.

INT. KAMAR IBU RAKA. MALAM

Bapak Ardiansyah duduk di samping Ibu Raka; Tampak berbicara

sambil memegang tangannya. Raka berdiri agak jauh di

belakang.

Ibu Raka sadar tapi tak bergerak, air mata menitik dari

matanya, tapi tampak bahagia.

Raka menatap orang tuanya sambil menitikkan air mata.

EXT. DEPAN GEDUNG PERKANTORAN. SIANG

Renata dengan berpakaian rapi, membawa map. Berhenti di

depan gedung.

Gedung perkantoran yang tinggi dan mewah.

Renata menatap gedung dengan gelisah, menarik napas panjang,

menyemangati dirinya lalu memasuki gedung.

INT. KANTOR PAK ARDIANSYAH. SIANG

Raka tampak berbicara dengan Pak Ardiansyah dengan damai.

Pak Ardiansyah mengangguk-angguk mengerti. Keduanya lalu

berjabat tangan, lalu berpelukan. Raka keluar dari kantor.

Pak Ardiansyah menatapnya dengan lega.
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INT. ARENA BERMAIN. SORE

Renata melewati depan arena bermain tempat ia dan Raka dulu

bermain. Memandang arena itu.

FLASHBACK TO

INT. ARENA BERMAIN. SIANG

Series of shot when Raka and Renata played.

BACK TO PRESENT

Renata mengalihkan pandangan dengan sedih, lalu berjalan

pergi.

INT. ARENA BERMAIN. SORE

Sebuah tangan meletakkan jas di atas tiang permainan Dance

Dance Revolution. Raka menaiki alat permainan itu,

meletakkan sekantong koin di sebelah alat itu, lalu mulai

bermain.

EXT. STASIUN KERETA API. SIANG

Renata tampak sedang membeli sesuatu di loket, keluar dari

antrian lalu berjalan keluar stasiun. Melihat dua tiket

kereta di tangannya, menghembuskan napas panjang lalu

beranjak pergi.

EXT. DEPAN RUMAH RENATA. MALAM

Rumah Renata tampak temaram, ada satu jendela yang masih

terang. Bayangan orang berjalan mondar-mandir.

Mobil Raka agak jauh parkir di kegelapan.

Raka memandang rumah Renata dari kejauhan. Tampak sedih.

INT. KAMAR RENATA. MALAM

Kamar Renata berantakan. Seperti sedang packing. Renata

membongkar isi kotak dari meja kantornya dulu. Menemukan

photo box nya bersama Raka.

Renata memandang photo itu dengan sedih. Mengambil telpon,

mencari nama Raka dari contact list-nya. Ragu-ragu memencet

tombol call.
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Renata menggeleng-gelengkan kepala, meletakkan handphonenya.

Memandang photo itu sekali lagi. Memukul dada kirinya yang

tiba-tiba terasa sakit. Menarik napas panjang lalu kembali

dengan aktifitasnya.

INT. MOBIL RAKA. MALAM

Raka memandangi photo yang sama, memandang ke arah kamar

Renata lagi. Menarik napas panjang, lalu membuka sebuah

lollypop. Memasukkannya ke dalam mulut. Lalu menghempaskan

diri ke kursi pengemudi yang di posisikan berbaring. Tangan

diletakkan di matanya.

EXT. DEPAN RUMAH RENATA. MALAM

Pada satu-satunya jendela yang masih terang, lampunya

dimatikan. Rumah Renata kini-kini benar-benar gelap.

Music slowly fade

EXT. PERUMAHAN KUMUH. SIANG

Renata tampak sedang celingukan sambil membawa secarik

kertas, seperti mencari-cari alamat. Beberapa kali bertanya

pada penduduk. Akhirnya menemukan rumah yang dicari.

Renata mengetuk pintu yang sudah terbuka.

RENATA

Assalamualaikum...

NINA & ADI (O.S.)

Walaikumsalam...

Renata menunggu sebentar, lalu ada seorang anak perempuan

dan seorang anak laki-laki keluar berlarian.

ADI

Mbak Renata, kan?

RENATA

(tersenyum)

Wah, Adi masih ingat. Apa kabar,

Di?

ADI

Ya ingat dong, Mbak... Nenek sering

cerita tentang Mbak Renata. Masuk,

Mbak. Nin, bikinin minum!

(CONTINUED)
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RENATA

Ngga usah Di, masa adekmu masi

kecil begitu disuruh bikin minum?

NINA

Aku bisa kok, Mbaaaak. Tapi cuma

ada air, nda papa ya Mbak?

RENATA

(tersenyum terharu)

Makasih ya Nin!?

(Nina mengangguk lalu lari ke

dalam)

Kamu ngga sekolah, Di?

ADI

Ini baru pulang, Mbak. Oh ya,

makasih ya Mbak crayon dan buku

gambarnya. Adi dapet juara 1 lomba

gambar di sekolah lho, pakai crayon

dari Mbak itu.

RENATA

Oh ya? Waaah, selamat Di! Kasih tau

ya kalau butuh apa-apa lagi. Kamu

ada no handphone ku kan?

ADI

Bener, Mbak?

(Renata mengangguk dengan

antusias)

Wah, makasih Mbak... makasih!

Nina kembali membawakan air putih. Renata menerimanya lalu

memangku Nina. Renata melihat sekelilingnya.

RENATA

Nenekmu pergi, Di? Lagi jualan kue

ya?

ADI

Ngga, Mbak. Yang jualan kue

sekarang Adi sama Nina. Nenek bikin

aja kalau pagi. Nenek lagi kerja.

Renata terkejut

RENATA

Kerja? Wah, alhamdulillah? Udah

lama Di dapet kerjanya? Kerja

dimana?

(CONTINUED)
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ADI

Lumayan Mbak, baru-baru keluar dari

Restoran lah. Sekarang kerjanya

merawat Ibu-ibu yang lagi sakit,

Mbak. Kasian deh, Mbak. Ibunya

dieeeem aja. Ngga bisa

ngapa-ngapain. Makan disuapin,

mandi dimandiin. Ngga bisa ngomong.

RENATA

Oh ya? Adi kok bisa tahu?

NINA

Kita sering ke rumahnya Ibu itu,

Mbak. Mas-nya juga baek, sering

beliin kita es krim!

RENATA

Nina juga kesana?

NINA

Iya, malah katanya kalau hari

libur, kita mau diajak jalan-jalan

ke Ancol!

RENATA

Wah, baik sekali. Mas ini, anaknya

Ibu yang sakit itu ya?

NINA

Iya, Mbak. Baik banget... cakep lho

Mbak!

RENATA

Hih, kecil-kecil bisa bilang cakep.

Emang kamu tahu cakep itu kayak

apa? Emang Mas nya kayak siapa?

NINA

Siapa ya? Pokoknya ganteng, deh. Ya

kan Kak Adi? Mas Raka itu ganteng

kan?

RENATA

Hah!? Siapa??

EXT. LOBBY GEDUNG BANK ALIANSI. SIANG

Raka dan Dandin berjalan beriringan.

(CONTINUED)
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DANDIN

Wah, ini hari terakhir kita makan

siang bareng dong, Bang! Abis ini

lo jadi boss, bakal susah kita

ketemuan.

RAKA

Baguslah! ketemuan sama lo, paling

cuma diajak maen truth or dare

doang. Dewasa dikit napa sih?

Jangan pecicilan lo depan client...

jangan malu-maluin sebagai

pengganti gue.

DANDIN

Iya, nih. Ga sebanding gue sama

Dewa berdarah dingin kayak lo! Trus

kapan mulai di kantor bokap?

RAKA

Bukan bapak gua ituuu!!

DANDIN

Yaelah, sama aja kali! Dia juga

masih anggap lo anaknya.

RAKA

Yah, 2 mingguanlah. Awal bulan

depan.

DANDIN

Hahahaa, bisa dong kita hura-hura

dulu! Cari cewe dulu kita... eh,

cewe di Kalimantan oke-oke ga,

Bang? Bisa dingin hidup gue disana

kalo eng... Lho, Renata!?

Raka terhenyak kaget.

Renata berdiri di hadapan mereka dengan gugup. Tersenyum

dipaksakan menyapa Dandin.

Dandin memandang Raka dan Renata dengan bingung.

RENATA

(kepada Raka)

Boleh ngomong sebentar?

RAKA

Ngomong aja disini? Gak ada yang

Dandin ngga tahu, kok!

(CONTINUED)
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RENATA

Oh! Mmm... Saya cuma mau ngucapin

terimakasih. Saya dengar Ibu Siti

sekarang kerja di rumah Bapak. Apa

yang Bapak lakukan, sangat baik.

RAKA

Ibu Siti bukan siapa-siapa kamu,

dan saya melakukan itu bukan buat

kamu. Jadi kamu ngga perlu

berterimakasih.

Renata menunduk sedih.

Dandin melihat Raka dengan tidak senang tapi penasaran.

RAKA

Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi,

saya permisi. Saya masih banyak

pekerjaan.

Raka bersiap pergi.

RENATA

Saya minta maaf, Pak!

Raka berhenti

RENATA

Saya salah, saya masih menganggap

keputusan Bapak salah. Tapi tidak

seharusnya saya menghakimi Bapak

seperti itu. Saya mengatakan banyak

hal kasar dan salah tentang Bapak,

karena saya sangat marah waktu itu.

Bapak benar, saya tidak kenal Bapak

dan saya tidak berhak mengatakan

apa pun tentang Bapak. Jika saya

menyakiti Bapak dengan kata-kata

saya, saya dengan tulus meminta

maaf.

RAKA

Kamu tidak cukup signifikan untuk

bisa menyakiti saya.

Renata terkejut.

DANDIN

Bang!!

Renata mengangkat tangan pada Dandin, mencegahnya untuk

berbicara lebih lanjut.

(CONTINUED)
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RENATA

Alhamdulillah kalau begitu. Saya

senang setidaknya salah satu dari

kita tidak tersakiti. Terimakasih

atas waktunya.

(pada Dandin)

Gue balik dulu, Din!

Renata berbalik lalu pergi.

Dandin memandang Raka dengan marah lalu menyusul Renata.

Raka juga tampak ingin menyusul Renata tapi menahan diri.

EXT. PARKIRAN GEDUNG BANK ALIANSI. SIANG

Renata membuka pintu mobil. Di kursi belakang banyak koper.

Dandin berlari di belakangnya, menepuk bahunya. Renata

berbalik.

DANDIN

Lo nggak papa, Ren?

RENATA

(tersenyum lemah)

Nggak papa kok Din. Ngga usah

kuatir.

DANDIN

Truth or Dare?

RENATA

(tertawa kecil)

Ngga bisa kali ini, gue udah hampir

telat.

Dandin melirik koper-koper tersebut.

DANDIN

Mau kemana lo?

RENATA

Stasiun.

Dandin menatap Renata penasaran.
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EXT. LOBBY GEDUNG BANK ALIANSI. SIANG

Raka duduk lesu di tangga lobby. Dandin berjalan

menghampirinya lalu duduk disebelahnya. berdiam diri

sejenak.

DANDIN

Lo suka ya, Bang; ama Renata?

Raka hanya diam.

DANDIN

Gini ya, Bang. Gue sayang sama lo.

Lo udah gue anggap kakak gue

sendiri. Jadi kalo gue harus

ngerelain Renata buat orang lain,

gue seneng kalo lo orangnya. Gue

bahkan maafin lo karena udah kasar

sama dia tadi.

Raka menutup matanya.

DANDIN

Tapi kalo lo biarin dia pergi ke

stasiun sekarang, biarin dia pindah

ke Semarang untuk selama-lamanya.

Itu artinya lo ngelepasin dia...

dan kalo itu terjadi, gue akan

deketin Renata dan gak akan biarin

lo nyakitin dia lagi.

RAKA

Hati gue sakit, Din. Harga diri gue

udah jatuh di depan dia. Gue pernah

mohon-mohon ke dia, tapi di

mentahin. Masa segampang itu gue

maafin dia?

DANDIN

Yah, itu pilihan lo sih Bang! Lo

pilih kebahagiaan atau gengsi. Tapi

kalo gue bilang sih ya... Makan tuh

gengsi!!

Dandin menepuk-nepuk bahu Raka lalu meninggalkannya masuk ke

dalam gedung.

Raka merenung, lalu tiba-tiba meloncat dan berlari. Dandin

keluar dari dalam gedung, tertawa menang.

Happy love song starts to play.
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INT. STASIUN KERETA API. SIANG.

Raka berlari dengan bingung, melihat ke papan pengumuman,

mencari informasi kereta menuju Semarang. Tinggal beberapa

menit lagi kereta sampai.

EXT. PERON 1 STASIUN KERETA API. SIANG.

Renata berjalan membawa koper diantara penumpang lainnya.

Membawa tiket di tangan satunya. Berhenti di tempat yang

sedikit kosong, lalu menghadap ke arah Rel. Ia tampak sedih.

INT. STASIUN KERETA API. SIANG.

Raka masih berlari-lari, bertanya pada petugas stasiun lalu

lari lagi. Menaiki tangga menuju peron 2 anak tangga

sekaligus.

EXT. PERON 2 STASIUN KERETA API. SIANG.

Raka menyusuri peron dengan panik, mencari-cari Renata.

EXT. PERON 1 STASIUN KERETA API. SIANG.

Renata melihat jamnya, lalu melihat tiketnya. 5 menit

sebelum kedatangan kereta.

EXT. PERON 2 STASIUN KERETA API. SIANG.

Raka masih menyusuri peron, lalu tersadar dia berada di

peron yang salah. Meluapkan kekesalan dan kepanikannya. Lalu

berlari kembali ke arah tangga untuk pindah peron.

Kereta api mulai berjalan memasuki stasiun, Raka menengok

dengan panik. Kereta api arah Semarang sudah datang!

Raka berpikir cepat, lalu mengambil handphone dan menelepon

Renata.

Terdengar ringtone Renata yang khas tidak jauh dari

tempatnya berdiri. Tepat di seberangnya. Raka langsung

mencari arah datangnya ring tone, dan melihat Renata dengan

lega.

Renata tampak sedang mengaduk-ngaduk tasnya.
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EXT. PERON 1 STASIUN KERETA API. SIANG.

Renata menemukan handphone, membaca layar handphone-nya.

Caller id tertulis "Raka Seto". Renata tercengang. Lalu

menjawabnya.

RAKA (O.S)

Renata! Lihat ke depan!!

Renata menghadap depan lalu tercengang.

Raka berdiri di peron seberang sambil memegang telpon.

Kereta api berhenti dan menghalangi mereka.

EXT. PERON 2 STASIUN KERETA API. SIANG.

Raka masih memegang telepon sambil berusaha mengintip

aktifitas di balik kereta api.

RAKA

Rena! Jangan pergi... maaf, maaf

tadi aku kasar ke kamu. Maaf aku

ngga ngomong langsung ke kamu,

dengan bodohnya aku salah naik

peron dan buang waktu kalau aku

harus kesana sekarang. Tolong,

dengerin aku ya...

Renata diam.

RAKA

Kamu benar, itu keputusan yang

terburu-buru. Kamu benar, itu bukan

hasil terbaik aku. Kamu benar aku

sempat memandang rendah kalian,

kamu benar aku egois... kamu benar

tentang semuanya. Aku cuma ngga

suka denger semuanya dari orang

yang baru aku kenal, apalagi anak

kecil seperti kamu.

Renata diam, tapi Raka tahu dia masih mendengarkan.

RAKA

Tapi karena kamu, aku jadi lebih

manusiawi. Karena kamu, aku belajar

memaafkan orang yang aku benci. Aku

belajar indahnya menyayangi orang

lain selain keluarga. Berinteraksi

dengan kamu adalah saat yang lebih

membahagiakan dari kapan pun

sepanjang hidup aku.
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EXT. PERON 1 STASIUN KERETA API. SIANG.

Renata mendengarkan dengan terharu.

RAKA (O.S)

Pergi ke Arena bermain, rasanya

ngga sama kalau ngga sama kamu.

Renata tertawa.

EXT. PERON 2 STASIUN KERETA API. SIANG.

RAKA

Makan lollypop untuk bisa dapetin

bau permen yang biasa nempel di

kamu, juga ga cukup untuk ngobatin

kangenku. Jadi kalo boleh, kali ini

aku minta izin untuk jadi bemper

buat kamu. Dan aku pingin kasih

tahu kamu satu kesalahan yang ada

di pikiran kamu.

EXT. PERON 1 STASIUN KERETA API. SIANG.

Renata penasaran

EXT. PERON 2 STASIUN KERETA API. SIANG.

RAKA

Bahwa kamu, adalah seseorang yang

sangat layak untuk diperjuangkan.

EXT. PERON 1 STASIUN KERETA API. SIANG.

Renata terhenyak, jelas terharu.

RAKA (O.S)

Renata, ngomong dong! Kamu pergi

atau engga? Renata, kamu masih

disitu kan?

EXT. PERON 2 STASIUN KERETA API. SIANG.

Raka melihat ke teleponnya, masih tersambung.

RAKA

Halo, Ren... Ren??

(CONTINUED)
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Tiba-tiba sambungan terputus, tepat saat kereta jalan. Raka

berteriak kesal. Lalu tertunduk lemas.

Kereta api sepenuhnya lewat. Peron 1 sekarang sepi sama

sekali. Hanya tersisa satu orang, tanpa koper. Renata.

Raka menahan napas melihat Renata, senyum mengembang.

EXT. PERON 1 STASIUN KERETA API. SIANG.

Renata tersenyum senang.

RENATA

Makasih ya, Pak!!

Raka tampak tidak dengar, memberi isyarat supaya Renata diam

di tempat lalu ia lari ke tangga, turun. Renata

tertawa-tawa.

Raka sampai di Peron 1, tersengal-sengal tapi bahagia. Raka

dan Renata berhadapan di peron 1, saling berpandangan.

Keduanya tersenyum, lalu Renata berlari ke Raka dan

memeluknya.

Raka melepas pelukannya, memegang pipi Renata dengan kedua

tangannya.

RAKA

Aku sayang kamu, Renata!

Renata tersenyum.

RENATA

I love you too, Pak!!

Mereka berpelukan lagi.

Mereka melepaskan pelukan. Raka melihat sekeliling Renata

lalu menatapnya.

RAKA

Koper kamu mana? Kamu ngga jadi

pergi, kan?

Renata menatapnya bingung

RENATA

Siapa yang mau pergi? Aku nganterin

Papa Mama kok mau ke Semarang?

Kalau aku pergi, kerjaan aku

gimana?

(CONTINUED)
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Raka memandang Renata dengan heran, lalu seperti teringat

sesuatu.

RAKA

DANDIN BRENGSEEEKKKK!!

Raka lalu tertawa, lalu merangkul Renata dan mengawalnya

turun dari peron 1. Terlihat keduanya berjalan berangkulan

membelakangi kamera.

RAKA (V.O.)

Wah, kamu udah kerja lagi? Cepet

banget!

RENATA (V.O.)

Iya dong, siapa dulu...

RAKA (V.O.)

Kamu kerja sama aku aja, deh! Aku

sekarang jadi boss, lho!

RENATA (V.O.)

Ih, modal nepotisme aja bangga!

Males ah gue.

RAKA (V.O.)

Apa??

RENATA (V.O.)

Aduh, aduh... iya iya! Ampun ampun!

Tapi beneran, Pak. Gue harus liat

dulu kompetensi lo jadi boss.

RAKA (V.O.)

(tertawa)

Gaya banget sih lo! Awas ya... Tapi

Ren, kayaknya panggilan Pak udah

ngga cocok deh buat gue.

Mereka berdua tertawa lalu menuruni tangga.

Peron 1 kosong sama sekali.

THE END


