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Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan novel ini. 

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada 

nulisbuku.com yang mau membantu penerbitan novel 

ini. 

 Kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis 

ini bisa bermanfaat ^_^ 

 

 

 

 

 

 



 

4 

DAFTAR ISI 

 

Ucapan Terima Kasih ……………………….…….. 3 

Daftar Isi ……………………………………........... 4 

Happy Birthday, Cantik!………………...……….... 7 

Gara-gara Kopi …………………………….….…. 12 

Nikmatnya Gratisan ……………………………… 19 

Siapa Sih yang Iseng Nelpon Malam-malam?  ….  24 

Jam 11 siang, Kutelpon Dia ………………...…… 30 

Di Toko Buku Dapet jodoh? ………………..…… 34 

Memandang Langit Indah yang Ditembak dengan 

Kembang Api ………………………………….… 41 

Ke Kota Gudeg, Demi Kamu …………...……….. 47 

Di Cafe, Ditembak Cewek ………….......….….… 60 



 

 

5 

Tidur di Musolah …………………………..…….  68 

Merasa Tampan, Bolehkan? ……………..………. 75 

Kamu Terlihat Mempesona dalam Sehari, Dev  .... 86 

Kamu Jenius, Dev! …………………………........  95 

Maksud Aku Bukan Begitu, Dev ………………. 107 

Makan Berdua ………………………………….. 126 

Aku Harus Ngomong Apa? ………………….…. 139 

Aku Dipecat, Aku Galau ……………………..… 158 

Kembali Semangat ……………………………... 164 

Bekas Kuburan? ………………………………... 174 

Ke Penerbit Buku, Asik! ……………………….. 187 

Satu vs Tujuh Begal ………………………….… 194 

Ke Tangerang Lagi ………………………...…… 216 

Aku Mau Ketemu Kamu, Lis …………………... 228 



 

6 

Aku Cari Kamu Lis ………………………..…… 233 

Bertemu Lilis Tapi …………………………..…. 245 

Aku Pulang Penuh Kebimbangan ……………… 264 

Di Rumah tanpa Semangat …………………..…. 268 

Maafkan Aku, Dev ………………………..……. 276 

Mulai Buka Usaha ……………………………… 287 

Di Toko Buku Sendiri ……………………….…. 311 

Bertemu Sang Pujaan Hati ………………..……. 319 

Tentang Penulis ………………………………… 352 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Happy Birthday, Cantik! 

enyum mentari menghangatkan 

dunia. Semua orang menyambut 

kehangatannya dengan semangat. 

Kopi hitam di atas meja merayuku untuk 

meminumnya. Sungguh manis cairan ini. Otakku 

berpikir apa yang harus aku lakukan terhadap waktu 

yang masih jam 06.25. Kubuka akun facebook dan 

ada pemberitahuan bahwa Lilis ultah. Eh, dia sedang 

aktif nih. Senyumku melebar. 

 "Happy birthday cantik", kataku lewat inbox. 

 "Yaa makasih Adi", Lilis terlihat senang. 

 Berbincang 1 jam lebih, aku jadi tahu bahwa 

dia sudah lulus. Dia juga sudah hafal 30 juz. Wahhh 

hebat ya dia. 

 "Lis, boleh gak aku minta foto kamu?", 

kataku berharap dia memberinya. 

 S 
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 "Ehm.. buat apa?", Lilis bertanya seperti itu. 

Dia pun langsung memberi dua foto tercantiknya 

beda hari. Aku heran mengapa dia memberi foto itu 

ke cowok yang tak dilihatnya bertahun-tahun. 

 "Lis, kamu cantik bangett deh. Eh kamu udah 

pinter make up ya? Kamu pake lipstik  ya? Haha", 

kupuji kecantikannya itu. 

 "Ehm.. Gak kok.. Itu merah bibir Diii", 

jawabnya. 

 "Iya deh cewek cantik", ah mengapa perasaan 

ini muncul lagi. Apa kusuka kamu Lis? 

 "Lis, aku beneran suka deh. Kamu cantik 

bangettt", aku tak menyangka bisa bilang gitu. Apa 

aku beneran suka kamu Lis? Lilis merasa terlalu 

terburu-buru bila aku suka dia apalagi kami tak 

pernah bertemu 8 tahun lebih. Kami juga masih 22 

tahun, terlalu mudah untuk bilang suka. Memang sih, 

usiaku 10 bulan 2 minggu lebih tua tapi Lilis berhasil 

melampauiku dalam hal agama dan kebaikan. Lilis 
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ragu apa aku suka dia atau cuma bahasa penulis yang 

menggoda cewek? 

 Kubuka buku diary-ku, kutumpahkan semua 

perasaan dan pikiranku tentang kamu, Lis. Kubuat 

puisi, semoga kamu suka. 

Untuk kamu, hai yang sedang tersenyum 

Mengenalmu adalah karunia bagiku 

Menyebut namamu adalah kesukaanku 

Hai cantik, apa kabarmu? 

Apa kamu akan bilang, alhamdulillah baik Adi? 

Aku suka kamu sejak perkenalan kita pertama kali 

Memang sulit dimengerti mengapa aku suka kamu 

ya? 

Aku tidak tahu apa sih keistimewaan kamu sampai 

hatiku luluh? 
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Apa benar aku suka kamu atau aku cuma main-

main? 

Hai Lilis yang manis, senyummu adalah 

kebahagiaanku 

Apa kamu sedang kesal, sedih, marah, jengkel atau 

lelah? 

Jika iya, panggil aku 3 kali 

Lalu aku datang dan berkata, hai bidadariku apa 

yang bisa aku bantu? 

 Kupandang langit, berkelap-kelip bintang di 

atas sana. Lis, kamu sedang apa? Apa kamu masih 

ingat aku? Apa aku ada di hatimu? Lis, kuharap kita 

bisa bertemu, ya meski cuma bernostalgia atau 

sekadar menyapa kamu. 

 Lis, jika aku bisa bertemu kamu, aku mau 

minta maaf. Kamu cuma 2 tahun di SMP, tapi 1,5 

tahun lebih aku tak menyapamu. Lis, apa kamu juga 

suka lihat langit? Lis, apa pendapatmu tentang 


