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Ucapan Terimakasih:
Pertama – tama, kami selaku penulis novel
berjudul “Jac, Lo Yakin?” ingin mengucapkan terima
kasih sebesar – besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena Dia telah melancarkan proses pembuatan buku
ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih
kepada teman – teman yang suka mendukung kami
dalam pembuatan novel ini. Sekiranya kami mohon maaf
jika ada kekurangan kata – kata dalam penulisan serta
kata – kata yang tidak berkenan bagi pembaca. Hanya
untuk menghibur. Terima kasih!
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“Woi sayang!” Suara menyebalkan keluar
dari handphone gue.
“UDAH

SAYA

BILANG,

SEKALI

AJA

FOKUS SAMA LATIHAN!”
Teriakan Kak Nano yang semakin
mendukung perdebatan, antara gue dan Gina.
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“Kamu kok nggak ngabarin aku?” Katakata itu yang selalu gue denger, kalo gue lagi
asik merintis karir dari awal. Para peserta les
gitar selanjutnya sudah menunggu lama, entah
bagaimana perasaan mereka, ngeliat gue lagi
ngejalanin sesi debat sama siluman monyet ini.
“Aku lagi latihan gitar sayang! Kamu
masa

nggak

tau

sih

kalo

aku

nggak

bales chat kamu, berarti aku lagi latihan gitar!”
Mental gue udah siap buat ngadepin ocehan
selanjutnya dari Gina.
“Kamu kenapa sih, kayaknya bener deh
dugaan aku! Kamu lebih suka pacaran sama
gitar, dari pada aku! Aku lagi di PIM 1, Cepet
kesini!” Gina makin marah.
“Loh... kita kan nggak janji apa – apa buat
ketemu hari ini. Lagi pula hari ini aku kan ada
les gitar! Jadi nggak bisa ketemu hari ini sama
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kamu. KAMU NGERTIIN KEK!” Kali ini gue bener
– bener kesel sama dia, dan gue pun nggak
mau kalah buat teriak balik ke dia.
“WOI MONYET BETINA! Emang ada ya,
tutorial gitar, yang ngajarin kalo main gitar itu
sambil teriak, BEGO LO.” Ujar salah satu
segerembolan murid tempat les gue juga yang
entah tau tiba – tiba nongol depan gue dan
SKSD ngatain gue monyet betina.
“Sialan tuh bocah! Untung ninja 600cc
gue nggak disebelah gue. Kalo iya udah gue
geberin lo!”
“Haloo... Haloo!”
“Tutt...

tutt...

tutt...”

Gina

langsung

menutup teleponnya. Nampaknya Gina udah
bosen

ngurusin

gue.

Soalnya

gue

lebih

mentingin hobi, dari pada pacar.
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“Padahal dia tahu, kalo gue hobi banget
sama gitar. Kenapa dia nggak bisa ngertiin gue
yang padahal gue selalu ngertiin dia.” Nggak
sadar, begonya gue ngedumel di depan guru
les.
“Drama banget sih percintaan kamu
Jacob.” Ujar Kak Nano.
“Kak, latihannya bisa dilanjutin minggu
depan nggak? Saya harus ketemu seseorang,
nggak enak udah janji.”
“Ya udah minggu depan kita lanjutin. Nih!
Saya kasih PR untuk kamu pelajari di rumah,
dan minggu depan, saya akan tes kamu. Awas
ya kalo nggak dipelajari, nanti saya embat
pacar kamu!”
“Wah Kak Nano pedofil.” Pikir gue, sambil
meninggalkan ruangan tempat les.
8

Gue mutusin buat pergi nyusulin Gina,
yang udah nungguin gue di PIM 1 (Pondok
Indah Mall 1).
Gue mending chat dia aja dulu, trus gue
cabut deh ke sana.
Gue:

Kamu dimana sayang?

Matahari udah nggak ada, anginnya
kenceng pula. Orang – orang pun berlalu lalang
dengan

menggunakan

kendaraan

mereka,

sambil ngeliat gue dengan tatapan kesal.
“Woi jalan!” Teriak salah satu bapak –
bapak tua yang mungkin sudah berumur 60
tahun dan mirip banget sama bokap gue.
Ternyata pasaran muka bokap gue. Padahal
bokap gue masih muda.
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“Apaan! Orang ini masih merah.” Gue
kesel.
“Ah iya udah ijo.” Nyesek banget. Gue
langsung ngegas motor gue dan on the way ke
PIM 1 supaya Gina nggak tambah marah sama
gue,

karena

udah

nunggu

terlalu

lama,

termasuk bapak tua itu. Ntar ada kasus kriminal
di jalanan.

“Pokoknya,

gue

harus

bikin

dia

seneng!

Kayaknya gue harus beliin dia sesuatu sebelum
ketemu dia. Apa ya?” Ujar gue sambil celingak –
celinguk setiap store di lantai 2. Akhirnya mata
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