
#Pertemuan Pertama 
NBCSemarang 

 
#Pertemuan Pertama berisi 13 cerita pendek dan 5 puisi yang 

dituliskan oleh sahabat-sahabat NBCSemarang. 
 

Sahabat-sahabat NBCSemarang terdiri dari usia, profesi dan 
minat yang beraneka ragam. Masing-masing bercerita dengan 

gaya bahasa berbeda. Menghadirkan dimensi yang berbeda 
pula. 

 
Karena itulah cerita-cerita dalam buku ini bagaikan minuman 
pembuka sebuah pesta yang beraneka ragam, semua segar, 

dan dapat disukai sesuai selera. 
 

Pembaca mungkin akan menemukan cerita yang paling cocok 
dengannya, paling dekat dengan kesehariannya, sesuai dengan 

minatnya. 
 

Bagaimanapun, sesungguhnya kami ingin memberikan kesan. 

Ini adalah #PertemuanPertama kami dengan sahabat 
pembaca. 

 
Karya di dalam buku ini adalah sebuah awal, pemantik kecil 

untuk menyalakan api yang lebih besar. 
Membakar semangat untuk berani menulis, dan terus 

menulis. 
 

Royalti yang terkumpul dari buku ini akan dikelola untuk 
kegiatan sosial yang berkaitan dengan kegiatan NBC Semarang. 

Terima kasih.  
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The Short Stories 
 
 

Tapak Tangan *Dian Nafi, @ummihasfa 

Bangkok Destines Me To You * Septi Melia Utami, 

@septimelia 

Gagu-Kaku *Tyas Imut, @dnya2s 

Pertemuan Pertama *Sekar Nareswari, @sekarnareswari 

Tanpa Awal *Nila Ayu, @nilaayu 

Nirmala *Nyi Penengah Dewanti, @nyipede 

Pertemuan Kita * Nyi Penengah Dewanti, @nyipede 

First Day, First Date * Charleena Aline, @charleenaline 

Pertemuan Itu * Rido Arbain, @ridoarbain 

Payung Pink * Dhytania, @vanezzs 

Dawai Getar Hati * Nenny Makmum, @ichandfay 

Anyeong-haseyo Oppa.! * Tyas Imut, @dnya2s 

Meet You And Kiss You Goodbye * Nuno Orange, 

@nunoorange 

He Doesn’t Wear a Ring *Inasshaby, @inasshaby 

Kenang Harus Mengenang * El. Diaz, @dzdiazz 

Bertemu Januari *Ila Rizky Nidiana, @ila_rizky 

Anganku adalah Pertemuan *Ila Rizky Nidiana, @ila_rizky 

Pertemuan *Winda Oei, @WindOei 
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Tapak Tangan 

Dian Nafi 

@ummihasfa 

 

Aku tidak mau mengakuinya tapi tampak 

jelas jika pusat duniaku sesaat, entah berapa lama, 

berpindah pada seseorang yang agak gila ini. Dia 

mengaku sebagai seorang pekerja kreatif. Okelah, 

mari kita menyebutnya begitu. 

 “Ummi jatuh cinta.”  

Empat tahun usianya tapi cukup cerdik untuk 

memahami apa yang terjadi dan cukup berani untuk 

menyampaikan kejujuran. 

“Kata siapa?” seorang pekerja kreatif yang 

agak gila di depanku bertanya dengan kumisnya 

yang tersenyum penuh kemenangan. Dia menyentuh  

rambut perempuan kecil itu dengan telapak 

tangannya yang putih.  

“Rambut yang bagus,” pujian untuk seorang 

balita yang berada di pihaknya, padahal dia anakku.  

 Dia membuka telapak tangannya, mengajak 

anak perempuanku give him five, give him ten. Dua 

telapak tangan yang bagus dengan garis –garis tapak 

tangan yang jelas M nya. Lurus, rapi.  
and the story goes….. 
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Bangkok Destines Me to You 
Septi Melia Utami 

@septimelia 
 
Tak pernah terbayang di benak Lily Cho, 

seorang gadis blasteran Korea-Indonesia yang 
sekarang menetap di Seoul, bahwa ia harus ke 
Bangkok dalam keadaaan menyedihkan seperti ini. 
Perasaannya masih campur aduk. Antara marah, 
kesal, dan sedih. Entahlah. Ia sendiri pun susah 
mendeskripsikan isi hatinya. 

Harusnya ia merasa senang sekarang. Senang 
karena akhirnya ia bisa menginjakkan kakinya di 
Bangkok, salah satu kota yang paling ingin 
dikunjunginya selama ini. Peristiwa satu jam 
sebelum keberangkatannya menuju Bangkok-lah 
yang mengubah semuanya. Ia menyaksikan Kim In-
Kyum, kekasihnya, berciuman dengan gadis lain di 
depannya. Ya, mantan kekasih lebih tepatnya. Saat 
itu ia bermaksud ke rumah In-Kyum untuk sekedar 
berkata see you sekaligus memberikan syal hasil 
rajutannya. Berharap syal itu bisa menjadi 
penggantinya untuk sementara selama ia pergi 
liburan ke Bangkok. Tapi apa yang didapatnya? 
Ternyata In-Kyum tidak butuh syal itu karena ia 
memang telah mempunyai pengganti Lily.  

“Oh, jadi ini yang kau lakukan selagi aku tak 
ada, Kim In-Kyum-ssi?”  

and the story goes….. 
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Pertemuan Pertama 
Sekar Nareswari 

@sekarnareswari 
 
 

Kamis, pk. 21.00 
Kenapa dia harus mengirimkan pesan ini 

kepadaku. Aku berharap dia mengajakku pergi 
berdua, tetapi aku tidak pernah membayangkan 
bahwa dia akan benar-benar melakukannya.  

---------------------------------------------------------------- 
Ah… sudah bolehkah aku merasa senang?  

---------------------------------------------------------------- 
Sms dari Sarah bertubi-tubi mengalir lancar 

di handphoneku. 
Dari : Sarah, pk. 21.22 
Darling, ngapain sih bingung sendiri? Kamu 

kan emang suka sama dia..so, you have to be happy 
karena dia mengajakmu kencan. Kapan terakhir 
kamu kencan? Yeah. Beberapa minggu lalu. So, you 
are the expert. Don’t worry. Xx. 

Dari : Sarah, pk. 21.25  
Relax aja. Emang dia beda ya dari cowok-

cowok yang suka sama kamu? Relaaaxxxx…. 
 
 

 
and the story goes….. 



 

6 

Tanpa Awal 
Nila Ayu 

@nilaayu 
 

“Aduh receh gue..,” segera aku memungut 
semua uang receh yang terjatuh dan menyebar ke 
segala arah ruangan toko coklat yang sedang aku 
kunjungi.  

“Hei, ini receh kamu,” seketika seorang pria 
yang berjalan di sebelahku berkata. Dia 
menyodorkan tangannya.  

“Oh, terimakasih,” segera aku mengambil 
semua receh dari tangannya. 

“Sendirian?” tanyanya. 
“Iya sendiri,” jawabku singkat. 
“By the way, saya Devo. Kamu?”  
“Oh hai, saya Rory.” Segera kujabat 

tangannya. 
“Saya mau ke Coffee and Bakery Shop depan. 

Penerbangan masih lama. Kalau kamu berkenan…” 
dia tidak melanjutkan kata-katanya.  

Aku mengerti, dan segera mengangguk. 
“Penerbangan masih enam jam lagi. Mari…” 

Di dalam coffe shop, tawa kami menggelegar 
di sudut ruangan. Gurauan demi gurauan 
berkolaborasi sempurna.  

 
and the story goes….. 
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Payung Pink 
Dhytania 

@vanezzs 
 

Hujan turun deras sekali hari itu, 
membuatnya harus berteduh di sebuah toko kecil, 
menunggu hujan reda dan berharap kalau hal itu 
adalah segera. Bukan satu jam atau dua jam lagi. 
Tapi sepertinya langit berkata lain mungkin langit 
pun sedang ingin dimengerti bahwa tak selamanya 
segala hal bisa berjalan sesuai keinginan manusia, 
hujan pun begitu.  

Seorang pria datang berteduh di halaman 
toko yang sama. Dia dan wanita itu hanya terpisah 
pintu masuk toko yang tertutup oleh pintu kaca dan 
terlihat hangat, diluar begitu dingin dan berkali-kali 
ia merapatkan jaketnya sembari menggigil 
kedinginan, begitu juga wanita itu bedanya tak ada 
jaket yang bisa membuatnya lebih hangat. 

Si wanita berulang kali melihat jam begitu 
juga si pria. Mereka mengeluhkan hal yang sama 
yaitu hujan yang tak kunjung reda dan mereka harus 
pulang. Hari sudah gelap dan tak ada kendaraan 
yang lewat, mereka tidak mungkin menerobos hujan 
karena bisa saja mereka akan pingsan karena 
kelelahan berlari di tengah hujan. 

 
and the story goes….. 
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Anyeong-haseyo Oppa.! 
Tyas Imut 

@dnya2s 
 
Aku mematut diriku didepan cermin selama 1 

jam. Masih saja belum merasa puas dengan 
penampilanku saat ini. Aku bercermin lagi, lagi dan 
lagi. Namun tak juga aku temukan dimana letak 
kekurangan dari penampilanku. Hmmm…. Hari ini 
adalah hari istimewa. Aku tak ingin tampil biasa saja 
seperti ini. Aku bergeming didepan cermin sambil 
berfikir. Apa yang harus aku kenakan untuk bertemu 
dengannya. Aku membuka lemari baju, mencoba 
mencari gaun yang pas untuk acara malam ini. 
Namun, nihil. Jam terus berdetak, waktu terus 
berjalan. Akhirnya aku putuskan untuk mengenakan 
gaun putih dan tak lupa aku sematkan bross 
berinisial M berwarna pink kesukaanku. 

“Udah siap Ya?” aku mengangguk 
mengiyakan pertanyaan Wildan, sahabat baikku. Tak 
lupa aku membawa kamera Nikon D3000 
kesayanganku. Pemberian dari ayah tiri di hari 
ulangtahunku yang ke 20.  

“Ya, kamu nervous?” tanya Wildan lagi. 
“Yaiyalah… gimana ga nervous? Ini 

pertemuan pertamaku, dan ini kesempatannya 
langka banget tauu…!” jawabku sambil naik keatas 
motor Wildan. 

and the story goes….. 
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Kenang Harus Mengenang 
El. Diaz 

@dzdiazz 
 

Di sudut taman, seperti biasa, sebelum senja, 
aku hanya terduduk sembari merangkai cerita pada 
lembar-lembar kertas, dari aksara yang malang 
melintang di dalam benak. Sudah beberapa hari ini, 
menjadi kebiasaan melepas kepenatan setelah 
seharian harus berkutat pada ketidaksenangan. 
Benar, ketidaksenangan itu adalah pekerjaan, yang 
menyita waktuku atas rindu.  

Ah, rindu. Entah siapa pemilik rindu milikku 
ini. Ya, sejak pertama kali aku melihat rindu, di 
tempat ini, tepat di sudut taman ini, maka 
kusempatkan waktu sedari senja untuk menunggu 
sambil menyusun aksara sekenanya.  

Ini sudah hampir berhari-hari, tak lagi kulihat 
rindu mampir di taman sepi ini. Sungguh, aku tak tau 
harus menyebutnya atau memanggilnya apa. Maka 
kuputuskan, sejak melihatnya pertama kali aku 
memanggilnya rindu. Sebab, di puncak dadaku, rasa 
itulah yang berkibar. Dijajahkah aku oleh rindu? Oleh 
ia yang tak pernah kutau? Entah, entah.. aku tak 
pernah mengerti. Hanya saja begitu ingin aku 
menemuinya dna menjabat tangannya. Sekadar 
mencari tau, benarkah ia telah merenggut rinduku? 

 

and the story goes….. 
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Pertemuan 
Winda Oei 

@WindOei 
 

Tubuhnya terlalu mungil untuk mengangkut 
begitu banyak barang. Ransel besar di punggung, 
kardus mi instan di tangan kanan, plastik hitam di 
tangan kiri, dan sebuah tas selempang. Dia berjalan 
menuju jalur tiga. Jalur yang sangat ramai manusia 
karena tak lama lagi kereta dijadwalkan tiba. Meski 
tubuhnya tenggelam diantara kerumunan 
penumpang lainnya, sulit bagiku untuk tidak terpana 
pada sosoknya.  

Dia lalu berdiri menunggu bersama puluhan 
penumpang, yang entah mengapa seperti 
menyingkir ketika dia mendekat. Aku cukup hapal 
dengan penumpang reguler kereta api Jakarta-
Bandung. Kebanyakan mereka adalah pekerja 
kantoran yang berangkat pagi pulang sore, 
pedagang, atau mahasiswa. Gadis ini, baru pertama 
kali kulihat.  

Sepertinya bukan hanya aku yang menyadari 
bahwa gadis ini berbeda. Beberapa orang setengah 
melotot melihat sosok mungil itu. Sejak 
kehadirannya, kerumunan antrian penumpang tak 
seperti biasanya.  

and the story goes….. 

 


