
 

 

Jonathan Simatupang and 

Friends 

 

 

 

Long Friendship 

 

 

 

Penerbit 

Nulisbuku 





Long Friendship 

Oleh: Jonathan Simatupang and Friends. 

Copyright © 2012 by Jonathan Simatupang and Friends 

 

Penerbit 

(Nulisbuku) 

(Nulisbuku.com) 

(admin@nulisbuku.com) 

 

Desain Sampul: 

Monika Dini 

 

 

 

Diterbitkan melalui: 

www.nulisbuku.com 

 

 

 

 



 

2 

Kata Pengantar dan Terima Kasih : 
 

 

Persahabatan adalah hadiah terindah yang 

diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Sahabat, 

bukan hanya ada saat duka, tapi mereka juga ada 

saat suka. Memberikan asam, manis, pahit, dan 

asin dalam kehidupan. 

Cinta dapat berakhir, namun persahabatan tak 

pernah mengenal yang namanya akhir atau 

perpisahan. 

Persahabatan, juga dapat memberikan inspirasi 

untuk dapat berkarya. Dalam buku ini terdapat 15 

cerpen dan 4 Puisi, yang tergabung menjadi satu 

kumpulan. 

Terima kasih saya haturkan kepada setiap 

kontributor yang mengirimkan naskahnya, berkat 

kalian projek ini dapat terwujud. Lalu untuk Ka 

Nurul yang telah membantu menjadi editor, dan 

Monika yang membantu untuk cover dan lay out. 

Kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa. 

Terakhir untuk kepada setiap pembaca buku ini. 

terima kasih telah membeli buku ini. Saya harap 

kalian menikmatinya. 

NBC Bekasi dan NBC UNJ, terima kasih atas 

promosi yang kalian lakukan untuk projek ini. 

Buku ini, ditunjukkan kepada setiap sahabat. 

Seperti kata di awal, persahabatan adalah hadiah 

terindah. Apa pun yang terjadi, yang namanya 
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sahabat tidak akan pernah meninggalkan 

sahabatnya. Ia selalu ada untuk selamanya. 

 

Berikan senyumanmu yang terbaik untuk sahabatmu 

dan rangkullah dia. Teman selamanya dan 

selamanya teman. 
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SEPULUH KISAH 

BIRRULWALIDAIN 

 

 

Sebuah perjalanan indah sepuluh gadis pemimpi. 

Berawal dari event di sekolah, kami selalu jadi panitia. Kami 

selalu menghabiskan waktu, mendedikasikan diri untuk 

sekolah—bermalam di sekolah sampai pulang malam hari. “Mau 

pulang jam berapa? Ada angkot?” pertanyaan ini yang selalu 
terngiang di jiwa kami, saya dan Intan. 

Banyak kejadian yang hanya mampu saya lewati hanya 

dengan sahabat. Ketika itu saya sedang menunggu angkot, tiba-

tiba saja ada sebuah mobil mewah menghampiri kami. Di dalam 

mobil mewah itu ada lelaki tua dengan wajah yang 

menyeramkan—terlihat ingin menggoda kami. Dan tentu saja 
kami langsung berlari. 

Pada suatu hari, kami pernah diturunkan di tengah jalan 

oleh supir angkot, di malam hari! Dan kami juga sering 

mendapat cercaan dari orang-orang yang melihat kami masih 

berkeliaran di malam hari dengan masih berbalutkan seragam 

putih-abu. Tapi, kalimat yang selalu saya ingat dari Intan, 

“Mereka enggak tahu apa yang kita kerjakan, kita lebih baik dari 

mereka yang berkeliaran tanpa seragam!” 

Kepedihan pulang malam akhirnya dapat berakhir ketika 

Intan sudah dibelikan motor oleh ayahnya. Kami sempat 

menghabiskan waktu bersama motor itu, hati kami jauh lebih  


