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Kata Pengantar 
 

Alhamdulillahirrabil’alamiin puji syukur kupanjatkan Kepada 

Allah SWT yang telah memberiku banyak kenikmatan takter 

hingga. Keluargaku terima kasih banyak kepada kalian telah 

memberikub ruang pribadi untuk mengembangkan diri. 

Taklupa, kuucapkan banyak terimakasih kepada teman, 

sahabat dan orang terdekatku yang selalu mendukung dan 

mendampingiku terkhususnya keluarga yang sudah 

menemaniku melewati perjalanan demi perjalanan.Terutama 

yang telah banyak berkontribusi sehingga buku ini bisa terbit.  

 

 

 

 

 

 

 

Dariku, 

SitiRadhwa Nabila 
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Kata Pengantar                   

Pria Misterius  

Refreshing                          

What Should I do ?          

SURAT AL                         

Dua Hati  

Kekasih  

Fokus and Believe  

Allah The Best Planner      

Segaris Takdir                    
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“Dakilah yang tinggi. Melangkahlah yang jauh. 

Tujuanmu adalah langit, sasaranmu adalah bintang.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namaku Yolanda Anatasya Berlian.  

Aku adalah seorang wanita dengan pemikiran yang sangat 

rumit bahkan sulit dimengerti. Aku hidup dengan begitu banyak 

harapan, rencana juga mimpiku yang sangat tinggi. Suatu saat 

aku yakin semuanya akan terwujud meski satu per satu.  
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Pria Misterius 

 
 

Ya ampun.. aku bangun kesiangan, mana harus ke 
Cafe lagi. 

(Liat jam sudah pukul 19.30, harusnya udah di 
Cafe dari pukul 18.00) 

Aku sangat panik saat itu, bersiap-siap mandi lalu 
bergegas pergi ke Cafe soalnya ada janjian sharing sama 
sahabatku pasti dia udah nunggu lama. 

“Mami, papii.. Kakak pergi dulu” teriakku sembari 
tergesa-gesa 

“Iyaa kak hati-hati, awas lupa kasih kabar pulang 
jangan larut malem” jawab mami 

“Kak jaket ketinggalan, tunggu!!” teriak papiku, 
berlari ke arahku 

“Ehh iya ketinggalan, makasih papii.. kakak 
berangkat dulu” sembari memegang tangannya untuk 
salam 

“Hati-hati jangan ngebut” ucap papi sambil 
mengelus kepalaku 
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Tapi karena keadaan darurat, jadi aku 
mengendarai dengan kecepatan tinggi, untung saja aku 
fokus saat itu 

.. 
15 menit kemudian aku sudah tiba di Cafe sekitar 

pukul 19.50 
Saat aku turun dari motor langsung berlari kecil 

masuk ke dalam, melihat-lihat kursi dimana sahabatku 
diam. 

Tapi... 
Heran aku tak kunjung menemukan tempat 

duduknya. 
Tiba-tibasaja pria tak ku kenal menghalangi 

jalanku, mana sempit lagi tempat duduk semua penuh 
dan Cafe ini sangat besar nan luas. 

Aku ke kanan, dia ikut ke kanan. Aku ke kiri dia 
mengikutiku juga.  

“Maaf, kamu siapa sihh?kenapa berani 
menghalangi jalanku?” jelasku ngomong dengan 
sangatbenci melihat perlakuannya 

“Kenalin aku Altan Ryan Ilzzam, kamu bisa panggil 
aku Al.”  

Dia mengalurkan tangannya, dengan penuh 
senyuman manis dan tatapan tajamnya semakin 
membuat aku muak dan berfikir dia anak siapa sihh 
nyebelin banget kenal juga nggak. 
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Aku dorong dada dia sambil melewati tatapannya 
yang begitu tajam. “Dasar menyebalkan” bisikku dengan 
penekanan lembut ke arah wajahnya sembari 
memalingkan pandangan, lalu aku lanjut berjalan. 

Aku jalan teburu-buru perlahan aga berlari 
mencari tempat duduk Sheila, ahh aku terpikir untuk 
menelpon dia sajaa. 

SHEILA 08XXXXXXXXX 
20.48 (TERHUBUNG) 
“Hallo, sheila dimanaa? aku ini dah di cafe nyari 

tempat duduk kamu daritadi ga nemu. Maafin aku yaa 
tadi aku telat bangun terus sempet ketemu cowo aneh. 
Btw cepet ihh sekarang jawab kamu dimanaa?” ucapku 
dengan cerewet, mata melihat sekelilingku. 

“Haiii.. kamu kemana aja aku sekarang udah 
dirumah kali, iyaa gapapaa tadi aku nunggu kamu sejam 
disana yaudah keburu malem aku pulang, kirain kamu 
gakan jadi dateng.” Jawab Sheila 

“Aduh sorry, gara-gara aku kamu jadi nunggu. 
Aku otw rumahmu yaa” ucapku dengan nada lembut 
sambil merayu biar ga marah. 

“Sini-siniii, aku tunggu yaaaa...” 
 
-panggilan diakhiri- 
 
Aduh lagi-lagi ada aja hal menyebalkan. Kenapa 

ya gueapes banget hari ini mana tadi bangun telat, 
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ketemu cowo aneh, sekarang harus bulak balik ke rumah 
Sheila. Mana jaket gue tipis ahh yaudahlah salah gue juga 
sih.  

--- 
Tiba rumah Sheila ternyata sepi, mana hari mulai 

gelap udah aga malem juga tapi aku maksain masuk ke 
rumahnya pengen minta maaf juga. 

Tok, tok, tok... 
“Sheilaaa, ini aku Yolanda.”  
Teriak dari dalam rumahnya “Tungguu 

sebentar..” 
Akhirnya Sheila membuka pintu juga, aku 

memeluknya karena kangen kita udah 2 tahun ga pernah 
ketemu.  

“Sini masuk, kamu harus nginep disini!!” dengan 
nada gemas, Sheila pun menarik tanganku dan 
membawaku langsung ke kamarnya di lantai 3 

Aku langsung membaringkan diri ke kasur, seolah 
kamar Sheila kurasa kamarku.  

“Ndaa, lo cape tah? Lo masuk angin ga?” ucapnya 
sambil memijat punggungku 

“Iya nih keknya aku lelah, aku mau nelpon mami 
dulu biar aku nginep disini.” 

“Yaudah gih, aku mo bawa air sama makanan 
dulu” sambil berjalan keluar kamar 

22.00 
MAMI 08XXXXXXXXXX 
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(TERHUBUNG) 
Yes mami ngangkat telpon gue. 
“Mamii..” 
“Hallo.. Kakak dimana? Udah makan belum? Ini 

dah malem buruan pulang!!” ucap mami dengan sedikit 
penekanan 

“Mamiii.. semuanya  udah aman kakak mau 
nginep dirumah Sheila, kebetulan dia baru aja pulang ke 
Indonesia kemaren kita udah 2 taun ga ketemu. Baru bisa 
sekarang, gpp kan mam? Kakak juga ini lagi mau makan 
malem” ucapku dengan penuh menjiwai 

“Oh yaudah kalo gitu hati-hati, awas jangan 
ngerepotin!! Salam buat Sheila sekeluarga” jawab mami 

“Siap mamiii, muachh..” 
 
 
-panggilan diakhiri- 
 
 
 
Sheila menghampiriku dengan membawa 

makanan yang begitu banyak, aku sudah mulai terlelap 
mataku sudah melemah. 

“Bantu aku bawa minum ini” sambil 
menyodorkan baki yang berisi 2 gelas air putih dan 
sebotol fanta. 
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“Aku taro dimeja belajar yaa” ucapku sambil 
menahan kantuk. 

Aku hanya memegang dagu sambil perlahan 
menutup membuka mata menunggu lagi dia bawa baki 
makanan. Harus kuakui, bahwa diriku tak biasa tidur larut 
malam, tapi akhirnya aku menguatkan diri dan makan 
bersama Sheila karena kebetulan besok aku sama dia 
bebas. 

-Skip makan- 
 “Sheilaa ayo kita bobo, biar besok bisa curhat 

sambil main sepuasnya” ucapku sembari menguap 
ternyata dia mulai ketularan ngantuk juga. 

“Huayyyy(menguap) kamu sih bikin aku juga jadi 
ngantuk. Yaudah selamat malam” ucapnya sambil 
membaringkan diri langsung ke kasur tepat disebelahku. 

“Malam, aku matiin lampu yaa” pintaku, sambil 
mata menutup dalam hatiku berkata “untung lampunya 
sebelah gue, kalo nggak males ini mata dah lelah” 

“Iyaa iyaa..” suara melemah dari Sheila 
membuatku terlelap. 

Pagi ini tak seperti biasanya, kurasa hari ini 
adalah pagiku yang sangat indah. Aku membuka jendela 
kamar Sheila, lalu melihat pemandangan rumahnya yang 
sangat mewah. Dibawah ada kolam renang dan juga 
taman tempatku curhat dan menenangkan diri. Sheila 
waktu itu belum bangun, akhirnya aku menghampiri 
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kasur dimana ia tidur. Aku membangunkan dia secara 
perlahan. 

“Sheilaa... bangun ini udah siang.” Ucapku 
berbisik 

Sheila mulai membuka mata dan menggeliat. 
“Ehh ada kamu, kenapa sih bangunin aku jam 

segini” sembari menguap mungkin masih ngantuk 
 “Cepet bangun, ke toilet gihh targantian. Masa 

iya tuan putri gamau refreshing. Ini kan waktu luang 
khusus kita” Ucapku sembari menarik tangannya agar 
bangun dan sedikit memberi wajah merayu mengangkat 
kedua alis 

“Iyalah iyaaa aku bangun nih, dari dulu kamu 
emang nyebelin” sembari menggosok mata, dan berjalan 
ke arah toilet dengan jalan yang masih keloyongan. 

 
 
 
Aku terbangun melihat dunia sangat indah. Hari 

ini aku berharap bisa memberikan segalanya yang 
terbaik. Menunggu dia mandi sangat lama, aku buka hp 
sampe aku kaget ada notif tapi degan nomer yang ga aku 
kenal. 

 
07.35  
08XXXX XXXXXX : Hallo, aku Al. Semoga kita bisa 

ketemu lain waktu! 
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Aku langsung menaruh hp ku langsung ke kasur 

dan duduk disebelahnya sambil mengingat dia siapa? 
Apakah aku kenal sebelumnya? Menyebalkan sekali dia 
menerorku. Aku menidurkan diri ke kasur, dan gaduku 
berada diatas guling.  

“Cowo rese itu sebenernya siapa? Apa yang harus 
ku lakukan sekarang” gumam hatiku. Aku mulai resah. 

Sheila keluar dari kamar mandi sambil 
menggosok-gosok rambutnya dengan handuk. 

“Tuh giliran lo mandi Nda” Ucapnya  
“Iyaa, tar gue minjem baju lo yaa” ucapku 
“Iyaa bawel gue siapin buat lo, jang lama tar kita 

ke taman” ucapnya 
-Skip mandi- 
Selepasku mandi dan berkeramas, aku berkaca 

sambil menggosok rambutku yang panjang terurai dan 
basah. Aku sempat melamun mengingat kejadian saat di 
Cafe tatapannya yang masih tajam terbayang-bayang 
diotakku.  

Halahh.. 
Apa yang menganggu pikiranku ini, cowo tadi.. 
Yaa dia yang menggangguku. 
Aku mengambil hp ku dan ternyata dia 

mengirimkan pesan lagi. 
 
08.55 


