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Ucapan Terimakasih: 

 

Beribu-ribu syukur untuk Bapa di surga, Jesus Christ 

my Everything! Saya menyadari buku ini dapat 

terangkum hanya karena  kemurahan Tuhan dan 

kesempatan dariNya. 

Kepada yang terhormat nulisbuku.com, terima kasih 

sudah memberikan kesempatan pada penulis awam 

seperti saya. Terima kasih sudah membantu mengejar 

impian saya. 

Spesial! Buat kakak beta tersayang S. Kalangi, yang 

sudah mengajarkan saya banyak hal, I Love you! 

Buku ini juga saya persembahkan untuk mama papa 

yang sudah mengizinkan saya lahir, besar dengan 

impian yang indah. Buat semua kakandaku, teman di 

Jasaraharja Putera, Gesba, teman-teman di twitter dan 

facebook. Kalian adalah sumber inspirasi dan 

semangat saya dalam mengejar impian-impian saya. I 

LOVE YOU ALL. 

 

 

     El Kalangi 
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Mencari Arti 
 Sebenarnya gue nggak mau nyapa siapa-

siapa, sayangnya jati diri maksain gue buat curhat 

dikit tentang dunia yang fana ini. Kepala gue lebih 

cenat-cenut dari hati Morgan SM*SH.  Bayangin, dari 

kecil sampai bulu ketek gue gondrong-botak-

gondrong-botak-gondrong terus botak lagi karna 

dicukur, gue masih belum benar-benar ngerti, apa sih 

tujuan Tuhan menghadirkan gue yang imut, cakep, 

manis, menawan, sexy, ‘cute abizz!’  kata temen-

temen gue ke dunia yang belum gue fahami dan gue 

mengerti ini?.. oh my God! You know me so well!, 

gue tetap berserah padaMu! Gue perempuan lemah 

yang hampir layu dan bosan dengan hidup ini…  Gue 

nangis, merintih, menjerit dan merasa asing dengan 

kelahiran gue yang berbeda dengan temen-temen gue. 

Gue tetap bersyukur walau hidup gue perfect! Walau 

kadang gue malu dengan kehidupan gue yang terlalu 

„wah‟ sementara temen-temen gue biasa-biasa aja. 
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Gue bertahan! Gue tetap tegar dengan pendirian gue! 

Trimakasih Rio febrian, lagu lu udah buat gue sabar 

dan bertahan dengan hidup yang biasa-biasa ini. 

Thank you bro! biar Tuhan yang ngebales semua 

kebaikan lu akhir-akhir ini dalam hidup gue. 

 Seperti halnya hari ini, gue ngerasa kosong 

lagi buat jalanin hidup. Yang pertama, walaupun 

mimi pipi (panggilan gue buat mama papa) tajir 

buanget dan duitnya nggak habis-habis, gue anak 

perempuan mereka satu-satunya yang nggak pernah 

suka ngabisin duit buat shoping. Gue nggak dapet 

„klik‟  buat ngabisin waktu dan nyenengin gue 

dengan cara itu! So, untuk hal ini, belom bisa buat 

gue bahagia. Kedua! Gue juga bukan cewek tomboy 

yang ngabisin waktu main game, nonton bola, 

olahraga, dan silat! Gue udah nyoba yoga dan segala 

macam yang udah buat pinggang, tangan, dan  

bokong gue keseleo hanya untuk ketenangan yang 

susah banget buat gue rasain. Main game dari malam 

sampai pagi nggak juga ngebuat gue ketagihan, 

malahan gue jadi sakit mata karena kelamaan di 

depan tivi.  

 Semua itu udah gue coba! Sumpah guys! tapi 

belom juga bisa buat gue menghirup udara dengan 

cinta yang full. Dan ketiga! Gue termasuk anak datar, 

gue kurang suka nongkrong, nggak candu dunia 



 

   7 

malam, apalagi  popularitas! Sekali lagi gue 

bersumpah demi waktu yang bergulir di samping lu, 

gue bukan anak seperti itu!  

Contoh: 

Waktu fans gue ngejar-ngejar gue dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang berbeda hanya untuk tau 

siapa gue, gimana keadaan gue, gue nggak pernah 

langsung nyapa mereka satu persatu, jadi sok seleb 

dan sok terkenal, sok di puja! Gue nggak mau sok 

ramah dan akhirnya jadi cewek genit yang ngeladenin 

semua cowok yang berdatangan. Gue rendah hati, 

gue tau jaga sikap dan gue cuma bilang ‘No Coment!’ 

buat seribu pertanyaan mereka. Wew! Cukup 

membuktikan kan kalo gue nggak candu popularitas? 

Mariana Davie Renata Johan, memang cewek cool! 

Siapakah gerangan dirinya? Dia adalah gue.  

 Gue udah nyoba semua itu, tapi gue tetep 

bosan dengan hidup gue. Hidup gue tuh kurang 

menantang! Gue nggak punya masalah. Gue punya 

segalanya tapi gue nggak meningkat. Gue kurang 

setuju dengan maksud Tuhan ngelahirin gue dengan 

maksud menakdirkan gue jadi anak yang selalu 

dimanjain siapa aja. 

*** 
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“Ke empat! Lu tuh narsis abis! Lu tuh sombong 

Davie!!” Teriak Jejen di telfon, temen sekaligus 

pesuruh gue di kampus. 

“Gue tuh lagi berusaha jujur Jen! Gue tuh bener-

bener bingung dengan hidup gue! Pantat gue aja 

sampai lupa cara ngeluarin kentut! Masalah kan? Iya 

kan? Please jujur ama gue Jen!” Jawab gue sambil 

nungging berusaha buang angin yang udah duduk 

manis di perut gue seharian. 

 “Davie! Gue harus jujur apa? Gue bingung dengan 

anak orang kaya seperti lu! Lu tuh bersyukur nggak 

pernah ada masalah dalam hidup lu! Lu juga nggak 

perlu bersusah payah buat jalani hidup! Nah gue??? 

Udah kuliah dari pagi buta, di kampus jadi anak buah 

lu! Malam hari harus nyanyi di café ampe larut, 

pulang gue harus nyusuin Justin anak gue yang 

kadang sampai subuh! Mana duit gue nggak pernah 

cukup buat kuliah gue dan uang susu Justin. Sadisan 

hidup gue kemana-mana kan??”  

“Kribo! Sejak kapan anak buah boleh curhat ama 

bos? Kan gue yang lagi menghadapi ujian terbesar 

dari Tuhan dari pada lu! Ah! gue marah nih ama 

sikap lu! Lu tuh nggak profesional Jen! Gue benci ma 

lu!” 
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“Waduh bos… bos gue yang lebay tapi cantik, jangan 

marah bos… lumayan kan kalo gue curhat masalah 

keuangan… abis… emang gue lagi kosong banget 

bos, kasian Justin keponakan lu!” 

“Edan lu Jen! Emangnya kakak gue yang hamilin lu! 

Amit-amit gue punya kakak ipar ancur kaya muke lu! 

Lu tuh harusnya kenal gue! Pahami gue dong!” 

“Iya deh… gue ngaku kekurangan gue. Gue emang 

jelek bos, tapi hati gue baek..” 

“Gue udah transfer lima juta di rekening lu tadi 

malam. Tu duit di luar gaji lu! Lu bisa beliin Justin 

susu sekarung! Gue tuh peduli dengan sekitar gue.. 

Jangan nyindir seakan gue pelit dong!” 

“Thank you my bos… maafin gue ye Davie… Jejen 

sayang deh ma Davie…” 

*** 

 Jeniffer Jeny Khan alias „Jejen‟, cewek india 

keturunan Timor-Timor. Tinggi badan 150cm, 

rambut kribo, kulit hitam pahit, muka nggak 

beraturan, nggak ada prestasi, nggak punya talenta, 

dibuang ama keluarganya karena kebobolan waktu 

SMA dan orang miskin yang gue kasihani adalah 

satu-satunya orang di luar mimi sama pipi yang gue 



 

10 

percaya nyimpen rahasia-rahasia gue. Dia temen dan 

asistant yang paling gue percaya. Jejen pemegang 

hidup matinya gue. Walaupun kadang dia ngeselin 

seperti sikap dia yang selalu ikutan curhat disaat gue 

curhat. Gue tetep sabar hadapi Jejen. Gue selalu inget 

pesan mimi, kalo gue harus bisa menerima 

kekurangan sahabat gue. 

 Sayang sungguh disayang. Hal pahit pun 

menghampiri kepercayaan gue ke Jejen. Persahabatan 

sekaligus keakraban antara bos dan anak buah harus 

terhenti. Itu semua karena kecerobohan Jejen. Mimi 

jadi tau kalo gue udah nggak kuliah. Mulut ember 

Jejen yang keceplosan pagi ini di kantor mimi, benar-

benar buat gue susah bagiin senyuman manis gue lagi 

ke Jejen. ‘No more Jen! No more!’ Batin gue . 

“Loly!!!(panggilan sayang mimi ke gue) Jadi bener 

kata Jejen kamu udah nggak kuliah? Sejak kapan 

kamu mulai bohong sama mimi? Jawab Loly! Mimi 

kecewa sama kamu!” Bentak mimi pertama kalinya 

dalam hidup gue, sumpah gue kaget abis! Teriakan 

mimi kali ini hampir ngebuat gue mati muda kaya‟ 

Nike Ardila! Bedanya gue hampir mati gara-gara  


