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#1 

Dispatch 

 

“Kudengar kau tidak suka wanita.” 

“Yap.” 

Oh, jadi gosip itu benar? 

Malam ini gugusan bintang di atas sana menatap mereka aneh, seolah 

pemandangan akan seorang laki-laki yang duduk dekat dengan seorang 

gadis merupakan salah satu keajaiban di dunia. Dan, well, Yeri sedikit 

tersentak mendengar pernyataan itu. Tidak dia sangka Sehun terlihat begitu 

tenang saat mengatakannya, ekspresinya datar dan tidak ada tanda-tanda 

bahwa dia tersinggung. Oh, jadi benar-benar tidak menyukai wanita. Oh. 

“Kenapa?” Yeri kembali bertanya. 

Sehun mendorong gelas bubble tea-nya dan menguap. Sumpah, dia tidak 

mengerti mengapa dia mau menerima tantangan itu. Si keparat Byun 

Baekhyun yang punya ide ini: “Nah karena kau kalah dalam permainan ini, 

kau harus traktir Yeri si maknae Red Velvet itu.” Dan lebih mengherankan 

lagi, Yeri dengan polosnya menerima tawaran itu. Mereka berakhir minum 

bubble tea di rooftop gedung SM Entertainment. 

Sehun mengamati setiap gerak-gerik gadis di hadapannya. Tidak kikuk, tidak 

kaku, cuma kepalanya menoleh ke sana ke mari dan rambutnya yang 

panjang menyapu wajah Sehun. Itu menyebalkan. 

“Karena semua wanita itu suka tanya-tanya.” 

“Ah, tidak semuanya seperti itu,” sergah Yeri mengerucutkan bibirnya, sadar 

bahwa dia juga wanita. 
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Sehun tertawa dalam hati. Ini konyol. Kenapa dari sekian banyak 

perempuan yang berada di gedung SM Entertainment, mereka malah 

menyuruhnya bersama Yeri? Ini bukan kencan, tentu saja. Gadis itu juga 

tidak menanyakan pertanyaan menyebalkan seperti yang kebanyakan 

perempuan lain lemparkan padanya: “Sehun oppa, apa ini kencan?”  

Yeri itu…tidak tahu apa-apa, menurutnya. Umurnya masih 17 tahun; segar 

seperti daun mint yang baru dipetik, layaknya bunga yang baru merekah 

namun belum sempurna. Sehun tidak bermaksud mencekokinya dengan 

berbagai persepsi karena dia sendiri masih bingung. Aish, dia juga maknae 

di dalam grup EXO, apa kalian lupa? 

“Ya, semuanya seperti itu,” gumam lelaki berambut hitam tersebut kukuh 

akan pendiriannya, “semuanya sama saja.” 

“Kalau begitu, apa semua pria di luar sana sepertimu?” Yeri balik bertanya, 

terdengar seperti menantangnya. 

“Tentu saja tidak! Apa kau bodoh hah?” Sehun berniat mendorong 

kepalanya namun entah bagaimana meleset. 

“Ish, kau menyebalkan ya ternyata. Kita jarang mengobrol tapi sekalinya 

bertemu—“ Yeri tidak melanjutkan bicaranya.  

Mereka juga enggan melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Lebih 

menikmati angin yang berembus. Keduanya menatap langit malam di atas 

sana. Terkadang, Sehun merasa malam membuatnya bingung; seperti saat 

dia melemparkan pertanyaan dan langit gelap itu hanya membiarkan para 

bintang mengerlingkan sinarnya. Tidak jarang juga Sehun bertanya tentang 

masa depan, seperti siapa jodohnya, bagaimana hari esok akan 

berlangsung, apakah ada penemuan baru terkait bubble tea. Dan (tentu 

saja) tak ada yang menjawab.  



3 
 

Kali ini, malam ternyata tidak membuat Yeri bingung sama sekali. Gadis itu 

cuma menyedot bubble tea-nya keras-keras dan berkata, “Dispatch tidak 

akan menemukan kita di sini ‘kan?” 

Dan pertanyaan itu sungguh konyol. 

“Kau takut Dispatch?” 

 “Entahlah. Bukankah semua orang takut tertangkap olehnya?” 

Sehun menganggukkan kepala meskipun…tidak, dia tidak takut sedikit pun. 

Biar saja kamera dengan zoom ribuan kali itu mengambil gambarnya dan 

menyebarkannya di internet. Kalian perlu tahu, ada satu titik di mana artis 

mengenal rasa lelah menyembunyikan wajah asli mereka dan memilih 

menyerah pada opini masyarakat. Sehun tidak tahu kapan hal itu akan 

datang, namun bukan hari ini. Sumpah, ini akan jadi fitnah terbesar yang 

pernah diterima jika Dispatch memasang fotonya bersama anak kecil 

bernama Yeri. 

“Well,” pemuda itu menolehkan kepalanya, tubuhnya condong ke arah Yeri 

seperti sedang mengeliminasi jarak di antara mereka. “Mungkin salah satu 

fotografer Dispatch tengah mengambil gambar kita semenjak tiga puluh 

menit yang lalu.” 

“S-serius?” 

Kedua mata Yeri membulat sementara wajah Sehun semakin mendekat. 

Tiba-tiba gelas bubble tea miliknya meluncur ke bawah begitu saja. Sehun 

terlalu dekat sehingga aroma parfumnya menusuk penciuman Yeri. Tunggu, 

aromanya seperti susu pisang dan bubble tea. Dan punggung gadis itu 

bertemu kursi di belakangnya. 

“Aku serius, Yeri,” bisik Sehun sambil menyeringai, “posisi seperti ini jadi 

sasaran empuk Dispatch, nampak seolah aku akan menciummu dalam 

hitungan tiga…dua…sa—“ 
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“AAAAAAAHHHHHH!! MINGGIR!! MINGGIR!!” dorongan tangan Yeri begitu 

kuat, teriakannya pun membuat Sehun hampir terjungkal dari kursinya. 

Gadis itu berlari menjauh, meninggalkan Sehun di belakang.  

“KAU BISA MEMBUAT PAMOR RED VELVET TERNODAI, KAU TAHU ITU!” 

Sehun mendengus. “Pamor katamu?” 

Yeri menghentakkan kakinya sebanyak lima kali selagi dia melangkah. 

“BENAR KATA JOY EONNIE, KAU ITU BRENGSEK! TIDAK SEHARUSNYA AKU 

MENERIMA AJAKANMU!” 

Perkataan terakhir membuat Sehun tertegun. “Joy bilang aku brengsek—

yah! Kau, kembali ke sini! Aish, anak itu tidak punya sopan santun.” 

Yeri pergi menuruni rooftop, dan entah bagaimana bisa gerutuannya masih 

terdengar oleh Sehun, dan itu…lucu? Bagaimana pun juga, Yeri masih kecil. 

Dulu Sehun juga begitu; menyebalkan, cranky, suka mengeluh, dan 

sebagainya. Dan takut terlihat cacat di mata publik adalah normal baginya. 

Sehun berakhir menikmati bubble tea-nya sendirian di rooftop. “Dispatch 

tidak akan mengintai sampai sejauh ini,” ujarnya santai. 

Namun, dia jadi ragu ketika melihat ada menara tinggi beberapa blok dari 

gedung SM Entertainment. Sejak kapan menara itu ada di sana? Kenapa 

Sehun baru melihatnya sekarang? 

“Tidak mungkin kan Dispatch ada di sana?” 

. 

. 

“Sehun dan Yeri?” 

“Kau yakin?” 

“Ya ampun, kupikir dia tidak menyukai wanita.” 
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“Aku…tidak tahu harus mulai menulis dari mana.” 

“Coba saja posting ke internet dan lihat respon netizen.” 

“Apa kita perlu telepon ke narasumber terpercaya? Ini…sulit dipercaya.” 

“Aku tidak dapat feel menulis artikel tentang mereka.” 

“Ya Tuhan, jangan sampai anakku di rumah tahu. Dia seorang EXO-L dan dia 

punya poster Sehun sebesar dinding kamarnya.” 

“Yeri bahkan belum lulus sekolah.” 

“Apa mereka sudah lama berkencan?” 

“Apa aku harus memberi judul ‘Kencan Bubble Tea di Rooftop’?” 

“Judulnya bagus juga, tapi—tunggu, coba kulihat fotonya. Ah, ya. Manis 

sekali.” 

“Kira-kira berita ini akan jadi pemberitaan panas di kalangan Netizen?” 

“Err, apa kita tidak bisa sedikit mengubah wajah Yeri menjadi Miranda Kerr? 

Mungkin beritanya akan semakin panas.” 

“Oh come on, lebih baik Miranda Kerr mengurus anaknya daripada minum 

bubble tea di rooftop.” 

“Tapi Sehun kan tampan.” 

“Yeah, sangat tampan sampai-sampai anakku mencium posternya sebelum 

berangkat sekolah.” 

 

Kantor Dispatch tiba-tiba kisruh. Karyawan di bagian editing sampai divisi 

pemasaran pun berdatangan untuk melihat foto-foto hasil tangkapan 

reporter semalam. Dan mereka berakhir dengan mengerutkan dahi atau 

menggaruk tengkuk karena bingung. Bahkan sang jurnalis pun bingung 

bagaimana harus memulainya.  Mungkin akan lebih seru dan masuk akal jika 
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Sehun kedapatan berjalan bersama Boa atau salah satu anggota EXO yang 

digosipi dekat dengannya. Tapi…ini Yeri dan Sehun. Ugh, entahlah. 

 

“What a crack pair,” komentar sang jurnalis  sembari mulai mengetik. 

 

Malam itu, tepat pukul 14.35 di hari Kamis (kalian tentu menyukai hari Kamis 

bukan?) sebuah artikel muncul. 
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#2 

Cellphone 

 

Mereka bertemu di pantry SM Entertainment. Sehun menginginkan segelas 

air dingin, Yeri hanya ingin pulang. 

“Kau kenapa?” 

Yeri mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah 

tirus itu, kantung matanya terlihat sangat mengerikan. Sehun hampir 

terserang penyakit jantung karena sosok Yeri bagaikan hantu Sadako di 

siang bolong ini. 

“Ya Tuhan, selain menyebalkan, kau juga mirip Sadako,” ujar Sehun, 

menggelengkan kepalanya. 

Gadis itu cemberut. Bukan karena dia dikatai mirip Sadako, melainkan 

sebuah perasaan rindu yang menumpuk di dadanya kini terasa meluap-

luap. Tidak, dia tidak merindukan Sehun, yang benar saja! 

“Aku mau pulang,” gumamnya sedih. 

“Ya sudah, pulang sana.” 

“Bukan ke dorm,” Yeri menjelaskan. 

“Lalu? Ke dunia gaibmu?” Sehun tergelak, hampir tersedak ketika Yeri 

mendelik kesal padanya. “Ya, mau ke mana lagi selain pulang ke dorm-

mu?” 

“Aku mau pulang ke rumah. Aku mau bertemu Ayah dan Ibu.” Kemudian 

Yeri kembali ke posisi semulanya; wajah terbenam dalam lipatan tangannya, 

rambut panjangnya terurai ke mana-mana. Dia tahu percuma berbicara 
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pada Sehun—ah, kenapa dia yang harus muncul di saat-saat seperti ini, sih? 

Kenapa bukan orang lain yang bisa menenangkannya? Yeri membatin 

dalam hati.  

“Tinggalkan aku. Kau menyebalkan, tahu.” Yeri melambai-lambaikan 

tangannya, menyuruh Sehun untuk pergi.  

Lelaki itu—pada kenyataannya—memang menyebalkan, tidak pernah 

ramah pada gadis-gadis yang lebih muda, namun dia tidak melangkahkan 

kaki satu senti pun. Dia berdiri di sana dengan gelas di tangan dan mata 

terpaku pada Yeri. Sehun tidak pergi sampai samar-samar terdengar suara 

isakan menyambangi telinganya, memenuhi hatinya. Bahu Yeri bergetar 

perlahan.  

Sehun tahu rasa ‘itu’ benar-benar; rasa yang membuatnya ingin muntah 

setiap kali dia bangun tidur dan sarapan dengan orang-orang yang bukan 

merupakan keluarganya, rasa yang membuatnya pusing ketika dia butuh 

pelukan seorang ibu—bukan teman anggota grupnya. Dan kala itu, dia 

dipaksa untuk berpikir rasional bahwa inilah harga yang harus dibayar ketika 

menjadi penyanyi adalah mimpinya. 

Rindu itu normal, Sehun ingin mengatakannya. Namun alih-alih membuka 

mulut untuk bicara, Sehun malah meletakkan ponselnya di samping kepala 

Yeri sehingga gadis itu mengangkat wajahnya yang basah dan 

menatapnya. 

“Apa ini—“ 

“Telepon lah keluargamu,” Sehun mengedikkan kepalanya ke arah ponsel 

itu. “Aku tahu manajermu menyita semua ponsel sampai masa promosi The 

Red berakhir.” 

Yeri tidak tahu harus berkata apa atau bereaksi bagaimana. Ponsel Sehun 

tergeletak di sana sementara pemiliknya berkata tanpa nada—tangannya 

ada di knop pintu, “Kalau kau sudah selesai, aku ada di luar.” 
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Air mata yang turun selanjutnya perpaduan antara rasa rindu dan rasa 

haru—Yeri tidak tahu Sehun punya sisi baik yang tersembunyi seperti itu. Dia 

baru saja tersenyum dan menekan nomor rumahnya ketika Sehun muncul 

lagi dari balik pintu. 

“Yeri.” 

“Ya?” 

Mereka bertatapan cukup lama sampai akhirnya Sehun memecahkan 

keheningan janggal itu. “Jangan lama-lama meneleponnya. Kau kira bayar 

pulsa pakai daun, hah?” 

Setelah pintunya tertutup, Yeri menekan nomor telepon dengan suasana 

hati bercampur kesal. 

“Sekali menyebalkan, memang selalu menyebalkan!” 
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#3 

Worry 

 

“Ada apa dengan tampangmu itu? 

“Diamlah.” 

“Apa kau—“ 

“Yeri, shut up!” 

(Tertawa) 

“Apa yang ada lucu? Tidak ada. Jadi, diamlah.” 

“Kau yang lucu.” (Terkikik) 

“Aku tidak lucu. Kau tidak lucu. Keadaan ini juga tidak lucu. Tidak ada 

alasan kau harus tertawa—“ 

“Kau berkeringat, Hun.” 

“Uh, ini…” (Mengusap keringat) “Tadi aku berlari dari dorm—“ 

“WHAT? Kau berlari dari dorm ke sini?!” 

“Yeah. Dan itu tidak lucu. Itu melelahkan, oke?” 

“…” 

“Apa? Kenapa?” 

“Hun, jarak dorm ke sini itu sekitar tiga kilometer.” 

“Terima kasih atas informasinya, tapi aku tidak peduli. Hei, tunggu, kapan 

mereka akan memeriksamu lagi?” 
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(Tertawa lagi) 

“Kau gila. Aku akan pergi.” 

“Hei, hei—tunggu! Oke, aku berhenti tertawa. Lihat ini.” (Mengatupkan 

mulut) 

“Kau bodoh.” 

“Tidak, aku tidak bodoh. Aku hanya sedang demam.” 

“Apa mereka sudah memeriksamu?” 

“Hm, ya. Mereka sudah memberiku obat penurun demamnya.” 

“Tapi suhu tubuhmu masih tinggi.” 

“Kau pikir obatnya langsung bekerja dalam dua puluh menit?” 

“Apa infusnya berjalan?” 

“Kurasa…ya. Kenapa?” 

“Tetesannya melambat.” 

“Mana kutahu. Mungkin memang seperti—“ 

“Apa mereka memberimu obat minum selain penurun panas?” 

“Seh—“ 

“Tidakkah mereka mengompresmu? Hei, kenapa mereka tidak 

mengompresmu?” 

“Sehun…” 

“Rumah sakit macam apa ini?” 

“Oh Seh—“ 

“Aku akan panggil perawatnya. Ini gila. Demammu empat puluh derajat 

dan—“ 
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“OH SEHUN!” 

(Terkejut) 

“Berhenti bicara yang tidak-tidak.” 

“Tapi aku—“ 

“Stop, oke? Kau tak perlu kelewat cemas begitu. Ini Cuma demam.” 

“Excuse me? Aku? Cemas? Tidak.” 

“Ya, kau cemas.” 

“Tidak.” 

“Ya.” 

“Tidak! Astaga, aku tidak mencemaskanmu.” 

“Ya, kau mencemaskanku. Buktinya kau berlari sejauh dua mil setelah tahu 

aku masuk rumah sakit.” 

“Itu karena tidak ada taksi tadi.” 

“Kau bisa naik bus.” 

“Semua bus…juga tidak ada.” 

“Mustahil.” 

“A-aku tidak bohong.” 

“Kenapa bisa begitu?” 

“Mana kutahu.” (Mengangkat bahu) “Mungkin semua supirnya sedang 

makan siang.” 

(Memicingkan mata) 

“Siapa yang tahu, Yeri? Semua bisa terjadi.” 
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“Ya, kau benar. Ah, tiba-tiba kepalaku jadi pusing.” 

“Kau pusing? Aku harus panggil perawatnya. Ugh, kenapa sih kau tidak mau 

mendengarkanku dari tadi?! Inilah akibatnya kalau kau keras kepala. 

Tunggu, aku akan segera kembali.” 

(Menahan tangan Sehun) 

(Bingung) 

(Tersenyum) 

(Bingung) 

(Tersenyum semakin lebar) 

(Semakin bingung) 

“Apa cemas adalah nama tengahmu, Hun?” 

 

 

 


