
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu untuk Berpisah  

BY 

KARTIKA FAUZIYYAH 

RAYMOND PATTIPEILOHY 



 
1. EXT. TERAS RUMAH - MALAM 
 
TITA (22 tahun) turun dari sebuah mobil yang berhenti tepat 
di depan rumahnya. Mobil yang dinaiki Tita pun pergi melalui 
Tita dan Tita pun berjalan menuju teras rumahnya sambil 
sedikit tersenyum, ketika ia melihat ke depan rumahnya, 
terlihat BAYU (24 tahun) yang sedang duduk sambil melihat ke 
arah Tita, raut muka Bayu terlihat kesal. Tita pun yang 
sejenak berhenti dengan raut muka yang agak bingung. Lalu 
menghampiri bayu, 
 

TITA 
Bay? Udah lama kamu? Kenapa gak nunggu 
di dalem aja.. Ayo masuk.. 
 

sambil menyodorkan tangannya ke Bayu. Bayu pun berdiri 
mendekati Tita tetapi menolak juluran tangan Tita. 

 
BAYU 

Itu siapa yang nganterin kamu? 
 

TITA 
Oh, client aku. Kebetulan searah, 
makanya bareng. Kan aku udah kabarin 
kamu, aku ada meeting sama client, 
sayang.. kamu em.. 
 

Bayu memotong omongan Tita.  
 

BAYU 
Kita udah ada janjikan jam 8? Kamu 
ngabarin aku jam 9. 
 

Tita pun langsung ingin memegang tangan Bayu. 
 

TITA 
Bukan gitu sayang, tadi tuh mendadak 
meetingnya, kalau gak meeting aku juga 
pergi sama kamu kan. Maafin aku..hp aku 
juga mati.. 

 
BAYU 

Kamu jangan alesan sama aku.. aku minta 
waktu kamu sebentar aja buat ketemu 
aku.. Aku pacar kamu, Ta. 



Tita melepaskan genggaman tangannya dari Bayu. 
 

TITA 
Alesan? Bay, kamu pikir aku kerja main-
main? Kenapa sih kamu gak bisa 
menghargai sesuatu yang penting buat 
hidup aku? 

 
BAYU 

Jadi..aku gak penting? Sesuatu yang 
penting buat kamu dan ngelupain kita? 
Harus ya di anterin client cowok? Gak 
bisa aku jemput aja? 

 
TITA 

Udahlah aku gak mau berantem.. 
 

BAYU 
Aku gak ngajak kamu berantem, aku cuma 
mau kamu sedikit aja mikirin tentang 
kita.. 

 
Bayu memegang pipi Tita. Tapi Tita tetap memalingkan 
pandangannya kepada Bayu. 
 

BAYU 
Taa.. Lihat aku.. 
 

TITA 
Bay, aku tuh gak lupain kamu tapi aku 
kerja Bay.. Aku coba buat bagi waktu 
tapi aku bingung.. Aku juga kerja buat 
kita Bay, buat masa depan aku sama 
kamu, aku gak mau nantinya banyak 
ngebebanin kamu.. 

 
BAYU 

Aku butuh kamu, Ta. Di samping aku.. 
Aku mau aku yang nemenin kamu, yang 
jemput kamu, yang selalu ada buat kamu. 
Tapi kamu selalu sibuk kerjalah, sibuk 
sama temen-temen kamulah.. Aku mau kamu 
sama aku, Ta! 
 
 
 



TITA 
Aku udah minta maaf.. Aku capek.. Aku 
sayang kamu tapi aku juga punya dunia 
lain, profesi aku, kerjaan aku.. tolong 
ngertiin aku, Bay. 
 
 

BAYU 
Aku ngerti, Ta. Tapi tolong bagi 
sedikit aja waktu kamu untuk aku, Ta. 

 
 

TITA 
Bay.. Udahlah jangan kamu bahas lagi.. 
 

BAYU 
Ta.. Aku bahas tentang hubungan kita.. 

 
TITA 

Kamu bisa cari perempuan lain yang 
lebih banyak waktu untuk nemenin kamu 
daripada sama aku yang sibuk buat masa 
depan kita. 
 

BAYU 
Taa.. Aku sayang sama kamu, Ta! Makanya 
aku butuh di samping kamu! 
 

Tita memalingkan badannya dan membelakangi Bayu. 
 

BAYU 
Taa!! 
 

TITA 
Udah Bay.. kita urus aja hidup kita 
masing-masing.. Aku yang gak bisa 
nemenin kamu, aku terlalu mikirin 
pekerjaan aku kan? Mendingan kamu 
pulang.. Aku capek mau istirahat.. 
 

BAYU 
Ta.. tunggu Ta... 

 
Tita pun masuk ke dalam rumahnya dan Bayu pun tetap berdiri 
di depan pintu. 


