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APPENDICES 

 
SHORTENING 

Shortening which are not found in KBBI 

Novel Title: Sleepaholic 

1. Bunyi bel rumah, membuat jazzy yang sedang tidur-tidur pendekar di 
depan TV di ruang keluarga, terlanjak kaget. (page 16) 

TV  TeleVisi 

2. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, tanda ada SMS masuk. (page 19) 

SMS  Short Message Service 

3. Terpaksa dia beranjak dari tempat tidurnya dan mencari ponselnya di 
dalam tas kerja yang tadi dia letakkan diatas rak DVD-nya. (page 22) 

DVD  Digital Versatile Disc 

4. ”Lagi di PS sama teman.”(page 34) 

PS  Point Square 

5. Dan gue tahu PT. (page 179) 

PT  Perseroan Terbatas 

6. Ya udah kalau gitu siapin aja CV. (page 198) 

CV  Curriculum Vitae 

7. Jangan lupa pas foto dan fotocopy KTP. (page 198) 

KTP  Kartu Tanda Penduduk 

8. Anak-anak kalian pasti jadi langganan RSJ, kali ya? (page 247) 

RSJ  Rumah Sakit Jiwa 

 

 



57 

 

 

 

Novel Title: Pacarku Selebiti 

9. ER....SOS.....PBB.....IMF....UNICEF.....WHO.....Tolong!...Tuan muda 
Alex jadi aneh...... (page 68) 

PBB  Perserikatan Bangsa Bangsa 

IMF  International Monetary Fund 

WHO  World Health Organization 

10. Pak Wiryawan dengan PDnya menyalakan OHP-nya. (page 185) 

OHP  Over Head Projector 

 

Novel Title: Princess in the Spotlight 

11. IQ 83 bercerita tentang sekelompok dokter yang mengacaukan DNA. 
(page 90) 

IQ  Intellegence Quotient 

DNA  Deoxyribo Nucleid Acid 

 

Novel Title: Rea’s Nightmare 

12. Ada anak-anak SMA, ada mahasiswa, ada juga beberapa yang memang 
sengaja aku pekerjakan. (page 5) 

SMA  Sekolah Menengah Atas 

13. Reno seperti tahu aku BT, dia langsung tukar posisi, yang tadinya di 
depanku sekarang disampingku, memegang tanganku. (page 33) 

BT  Bad Temper 

14.  I love driving, makanya aku nggak pernah pake sopir lagi since I can 
drive my own car and of course after I got my licence, yang tentu aja 
SIM-nya dapat nembak. (page 39) 

SIM  Surat Ijin Mengemudi 
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15. ………………, penampilannya ini yang bikin orang nggak ngira kalau 
dia anak band dan malah bikin dia keliatan sangat AGJ. (page 51) 

AGJ  Anak Gaul Jakarta 

16. Inget bener gimana malunya, bisa-bisanya aku se-PD itu. (page 79) 

PD  Percaya Diri 

17. Aku sempet dekat dengan beberapa orang. Bukan pacar sih, tapi saat itu 
namanya ”HTS”an. (page 86) 

HTS  Hubungan Tanpa Status 

 

Novel Title: Nais Tu Mit Yu 

18. Dia masuk ke KBU yang ada diujung, lalu memencet nomor telepon 
yang sudah sangat dihafalnya. (page 54) 

KBU  Kamar Bicara Umum 

19. Para koordinator sedang berkumpul di AKM sore itu. (page 81) 

AKM  Auditorium Kegiatan Mahasiswa 

20. Gue uda hampir setaun putus sama dia. Bete, dia MBA pas kita dua 
tahunan. (page 94) 

MBA  Married By Accident 

21. Jadi mungkin ini salah satu faktor yang berpengaruh pada PMS-nya. 
(page 155) 

PMS  Pre Menstrual Syndrome 

22. Iyalah, cewek SPG gitu loh. (page 183) 

SPG  Sales Promotion Girl 

 

Novel Title: Soulmate too Late 

23. Rezeki bayiku, rezeki suamiku juga. Dengan begitu suamiku gak akan 
terlalu banyak keluar uang banyak untuk beli susu bayi yang harganya 
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makarena itu. Apalagi setelah harga BBM naik. Sekaleng susu bisa 
seharga baju baru! (page 2) 

BBM  Bahan Bakar Minyak 

24. Panik! panik! jangan sampai hari pertama kerja datangnya telat! Mau 
pakai alasan apa? Jangan sampai terdengar tidak profesional dan 
menyumbang image buruk pada ibu-ibu bekerja. Lagipula sudah capek-
capek meyakinkan gak akan ada masalah seperti ini saat interview 
dengan orang HRD seminggu lalu. (page 4) 

HRD  Human Resources Department 

25. Sejuk AC dipagi hari menyeruak menyambutku.  (page 24) 

AC  Air Conditioner 

26. Dulu waktu di kampus, aku dan Zidan juga pernah gak sengaja tertukar 
jaket himpunan setelah membantunya begadang di kampus untuk 
mengerjakan TA. (page 56) 

TA  Tugas Akhir 

27. Ingatanku kembali. Jelas aja aku pernah liat mereka sebelumnya. 
Mereka kan band yang biasa aku tongkrongin kalo lagi dipaksa dugem 
sama Helen dan Maya zaman kuliah dulu! Grup R&B favorit kami 
personelnya macho-macho dan suka bawain lagu-lagu yang lagi trend 
dengan keren banget.(page 66) 

R&B  Rock and Blues 

28. Helen tergagap. Tampak ragu dan terpaksa berjalan mendekati meja 
kami di foodcourt BSM yang ramai dan terang benderang. Sengaja aku 
pilih untuk menghindari suasana cozy bersama pria yang irresistable 
ini. (page 113) 

BSM  Bandung Super Mall 

29. Dia juga tidak bisa melihat betapa tampannya anak kami dalam tuxedo 
baby yang special kubelikan untuknya malam ini dan untuk hari ulang 
tahun pertamanya sebentar lagi. Uh, how adorable! Well, nanti 
kukirimkan deh fotonya via MMS. (page 145) 

MMS  Multimedia Messaging Service 
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30. Kumpulan kembang rose white dan pink disana-sini. Ditimpali lampion 
dan pita-pita merah dengan aksen emas. Semuanya bisa tampil serasi 
dan nggak jadi aneh kok. EO-nya pasti mahal nih! (page 148) 

EO  Event Organizer 

31. BTW, barusan maksudnya aku kurang cantik gitu? (page 177) 

BTW  By The Way 

32. ’Juw,’ panggilku lembut. ’ Kamu tau cerita tentang seorng maniak  IT 
yang menemukan seekor kodok yang bisa bicara?’ (page 177) 

IT  Infomatika Teknologi 

33. Uuh, apa setiap ibu hamil IQ-nya jadi menurun gini, ya? Aku dulu gitu 
juga sih waktu hamil joy. Diserap ama bayinya kali ya. (page 178) 

IQ  Intellegence Quotient 

34. ’See?’ tanya Helen santai. ’Gak pa-pa. Kebetulan malam itu, setelah 
kau pulang sama Ziqi, aku jadi stres dan cari pelampiasan. Aku sempet 
kenalan dan tuker-tukeran nomor sama anak juragan handphone di 
BEC. Namanya Kevin. Oriental abis. Dia ngajak aku nonton malam ini. 
(page 179) 

BEC  Bandung Electronic Centre 

35. Kulemparkan pandangan permisi pada sahabat-sahabatku yang 
tersenyum mempersilakan Juwie dan Eric yang datang bersama kedua 
anak angkat mereka, Maya yang bahagia dengan status jandanya, dan 
Helen dengan calon suami ketiganya : bule LA yang usianya lebih 
muda 10 tahun ! (page 191)    

LA  Los Angels 

 

Novel Title : She 

36. ‘Pastinya kelas kita lah,’ jawab Tia sok yakin. ‘Kabarnya dia kela 2 
kok, lagi pula sejak si Anto di DO kelas kita kan kekurangan satu 
orang.’ (page 21) 

DO  Drop Out 
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37. ‘PD banget sih,’ komentar Dinar. ‘Aku belum menganggapmu sebagai 
temanku .‘ (page 25) 

PD  Percaya Diri 

38. Erwan Saputra, peraih nilai tertinggi SD sekota Semarang dan juga 
juara berbagai macam lmba. (page 31) 

SD  Sekolah Dasar 

39. Hari itu akhirnya Dinar pulang paling akhir lagi seperti biasa karena 
dihukum guru BP. Dia baru boleh pulang jika sudah menulis 100 
kalimat : ‘Saya tidak akan melakukannya lagi’. Setelah selesai, dia 
menyerahkannya ke guru BP, lalu berjalan kembali ke kelas untuk 
mengambil tasnya. (page 32) 

BP  Badan Konseling 

40. Setelah itu mereka sepakat melakukan pertemuan tiap hari Selasa dan 
Sabtu di TBRS untuk bertukar ino tentang anime dan manga terbaru. 
(page 48) 

TBRS  Taman Budaya Raden Saleh 

41. ‘UKS,’ jawab Dhinar. ‘Kamu pingsan, aku sampai harus manggil 
satpan buat ngangkat kamu ke sini.’ (page 67) 

UKS  Unit Kesehatan Sekolah 

42. ‘Oi, HP Ale kenapa dimatiin ?’ tanya Ayi (page 75) 

HP  HandPhone 

43. Dhinar menghela napas. Tadi malam dia sudah habis-habisan 
mengulang kembali pelajaran bahasa Jepang dari buku-buku pelajaran 
SMP nya dulu dan VCD anime yang dia putar berulang-ulang. (page 
90) 

SMP  Sekolah Menengah Pertama 

VCD  Video Compact Disc 

44. Bapak Ayi memang ngetop, mengingat dia menjabat salah satu posisi 
penting di DPRD Tingkat I Jawa Tengah. (page 134) 

DPRD  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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45. ‘KKN dong !’ protes Ayi. (page 134) 

KKN  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

46. Habis ini aku tinggal SMS dia aja biar ngambil ketempatku atau waktu 
aku jemput kamu di tempat kursus. (page 166) 

SMS  Short Message Service 

47. ‘iye, iye boleh. Mau main apa ? Dakon ? PS ? Poker ? atau catur ? 
monopoli juga ada.’ (page 199) 

PS  PlayStation 

 

Novel Title : Detective Diary 

48. ‘Pada saat pembukaan BPMB tadi malam di aula, dia meminta izin 
untuk istirahat dan kembali ke kamar.’ (page 39) 

BPMB  Bulan Penerimaan Mahasiswa Baru 

49. ‘Aulia ?!’ kaget Javit. Ia meidih kertas analisanya dengan KUHP. (page 
65) 

KUHP  Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

50. Karena selain kasus itu menang sulit untuk dipecahkan, terlalu sedikit 
pula petunjuk yang ditemukan di sekitar TKP. (page 127) 

TKP  Tempat Kejadian Perkara 

51. Kepolisian Sektor yang memeriksa kasus Menik, mengajukan agar 
dikeluarkan SP3 kepada Kepolisian Resort. (page 127) 

SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan 

52. Dengan ikhlas Billy memberitahukan. Akibatnya, dua dari tiga kartu 
ATM nya habis isinya. Dicuri. (page 157) 

ATM  Anjungan Tunai Mandiri 
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Novel Title : 100 jam 

53. Usia yang akan membolehkannya memiliki KTP dan SIM resmi. (page 
14) 

KTP Kartu Tanda Penduduk 

54. Sesudah peristiwa kebakaran yang menjadikan Meynar sebatang kara, 
ia diantar Ketua RW pada pasangan Bapak dan Ibu Darmawan yang 
memang berniat mengadopsi anak. (page 9) 

RW  Rukun Warga 

55. ‘Jas, udah ngerjain PR Matematika ?’ (page 15) 

PR  Pekerjaan Rumah 

56. Seorang teman dari kelas sebelah mengabarinya ada lowongan 
pekerjaan di ITC Mangga Dua. (page 25)  

Jasmine berusaha tampak percaya diri. Jangan sampai ketahuan ia 
masih SMA. ‘Masih. Kamu lulusan mana ?’ 

‘SMK 55.’ (page 25) 

ITC International Trade Centre 

SMK Sekolah Menengah Kejuruan 

57. ‘Oke, kita lanjutin pelajaran kita. Hari ini saya mau cerita tentang 
kekayaan alam indonesia. Sumber daya alam yang melimpah dan 
tersebar dari barat sampai timur. Sabang sampai merauke. Kalian bisa 
baca-baca RPUL yang saya bawa.’ (page 63) 

RPUL  Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap 

58.  Juara I lomba bidang studi matematika tingkat SMP se-DKI 
Jakarta….diraih sewaktu SMP kelas tiga. (page 77) 

DKI  Daerah Khusus Ibukota 

59. ‘Ayo semuanya ! Naik ke mobil !’ seru Pak Gunawan yang langsung 
disambut gembira anak-anak. Semua berebut naik ke dua VW Combi 
yang seperti biasa disediakan Pak Gunawan. (page 70) 

VW  Volk Wagen 
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60. ‘Lo denger dari radio gosip mana ? gelombang FM mana ?’ jasmine 
ketus. (page 80) 

FM  Frequency Modulation 

61. Pasal 11 UU No. 20/2003 menyebutkan bahwa ‘Pemerintah dan 
pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan……….. 
(page 100) 

UU  Undang - Undang 

62. Tya hanya menggeleng, menjatuhkan tasnya dan duduk di hadapan 
Novi, lesehan di lantai marmer yang terasa lebih dingin karena 
embusan AC di sana. (page 115) 

AC  Air Conditioner 

63. ‘Yap ! kamu udah siap belum ?’ Tya mengeluarkan sebuah CD dari 
dalam tasnya. (page 115) 

CD  Compact Disc 

64. ‘Gue juga ada acara tadi,’ jawab Jasmine sok misterius. Ia tadi 
membantu Desi jualan roti sambil sekalian bertanya-jawab pelajaran 
IPA dan IPS dengan soal-soal dari RPUL. (page 132) 

IPS  Ilmu Pengetahuan Sosial 

65. ‘Bayarannya cuma segini nih ?’ Jasmine mengangkat kantong plastik 
tadi. 

‘Anggap saja itu DPnya dulu, gimana Jas ? Mau, kan ?’ (page 157)  

DP Down Payment 

66. ‘Lalu aku ikut SPMB tahun ini. Aku harus diterima di UI, ITB, atau 
UGM di Jogja, Unair atau ITS di Surabaya, atau…. (page 223)   

SPMB  Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Novel Title : Three Angels Plus 

67. Tunggu dulu, bila si Alia ini bisa kukendalikan, tentu aku lebih 
memilihnya menjadi teman daripada pesaing. Toh aku yakin sampai 
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sekarang aku masih jadi anak baru yang diidamkan, bahasa kerennya di 
MTV : Most Wanted Girl.. (page 11) 

MTV  Music Television 

68. Duh, bahaya banget nih kalau sampai Inggrisku nggak bisa cas cis cus. 
Gimana kalau ketemu VJ Cathy ? atau Nirina ? gimana ngobrolnya ? 
(page 11) 

VJ  Video Jokie 

69. Tidak tau bagaimana mau nimbrung. Masalahnya aku nggak tahu apa 
yang mereka bicarakan. Aku hanya bisa pakai komputer kalau 
disekolah. Itu pun hanya seminggu sekali. Jadi nggak ngerti-ngerti 
amat. Playstation itu makanan apa aku pun tak tahu (PS 2 dan 3 tahu ku 
ya PS ku seabrek). (page 18) 

PS  Pekerjaan Sekolah 

70. Bona juga masih sekolah, tidak bisa cari uang. Masak disuruh 
mengantar koran ? Untung kami masih ada sisa uang tabungan papa. 
Tapi sampai kapan mau dikuras tabungan itu ? Bagaimana caranya 
supaya aku membantu mereka ? Jadi PRT paro waktu ? Jualan kue ? 
Kok tragis amat, ya ? (page 31) 

PRT  Pembantu Rumah Tangga 

71. Jadi SPG ? Ah, mana ada pameran di sini ? Terus aku ngapain dong ? 
Mau bantu mama menjahit juga percuma saja. (page 31) 

SPG  Sales Promotion Girl 

72. Siang ini kita jalan-jalan ke JL. Merdeka, daerah belanja paling ramai 
di kota ini. Luzin sukses meminjam motor Mas Stefan (tetangga yang 
menurut Luzina cukup keren, tapi sayang sudah punya cewek) supaya 
Roy dan Matilda bisa berboncengan motor. (page 47) 

JL  JaLan 

73. ‘Kalau hasilku cukup bagus, aku bsa bantu mempromosikanmu di 
Radio Blitar ABG FM. (page 48)   

ABG  Anak Baru Gede 

FM  Frequency Modulation 
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74. Kalaupun tidak berupa uang, Bona pernah membawa pulang getuk, 
pisang goreng dan singkong rebus. ‘Nggak ada McD, singkong pun 
jadi !’ Begitu teriaknya saat itu. (page 55) 

McD  Mac Donald 

75. ‘Tugas ? Tugas apa ? Kalian kan tahu otakku pas-pasan. Kalau tugas 
sekolah suruh Matilda saja,’ elaknya bingung. ‘Jangan GR gitu dong, 
memang siapa yang nyuruh kamu bikin tugas sekolah ? Denger baik-
baik ya. (page 81)  

GR  Gedhe Rupa 

76. Singkatnya, Feri minta tolong Luzina supaya membujukku agar mau 
jadi pacarnya. Sementara aku membujuk Luzina agar tidak 
membocorkan rahasia ini ke Matilda karena dia pasti kecewa banget. 
Memang aku menolak Feri secara halus tapi Feri kera datang ke 
rumahku walau dengan syarat : ia boleh main asal di sekolah jangan 
sok akrab denganku. Ngetrennya : HTI. (page 118) 

HTI  Hubungan Tanpa Ikatan 

77. Ah, kenapa harus bingung ? Sori ya, kalau dia CGG supaya aku negur 
duluan, jangan harap ! memang siapa yang butuh dia ? Sudah buluk, 
jual mahal lagi. (page 125) 

CGG  Cari Gara-Gara 

78. Di sini nggak ada mal buat gaul. Kalau mau ke mal mesti ke Surabaya 
atau Malang. Pusat perdagangan hanya toko-toko di Jalan Merdeka. 
Sudah deh. Nggak ada yang sekeren Mal Taman Anggrek, Kelapa 
Gading, Puri Indah, atau semewah PIM2, PS dan Plasa Indonesia. 
(page 131) 

PS  Point Square 

79. ‘TTM ?’ aku kumat menggodanya. ‘nggak mau. Berteman biasa 
saja,’jawabnya dengan wajah enngan cenderung enak. (page 167)  

TTM  Teman Tapi Mesra 
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Shortening which are found in KBBI 

Novel Title : Pacarku Selebriti 

80. Disitu diberitahukan bahwa aku termasuk siswa berprestasi yang 
beruntung mendapatkan beasiswa kuliah di UI. (page 4) 

UI  Universitas Indonesia 

81. Setelah Lira berhasil kuliah di Barkeley University dan Real diterima di 
ITB, sebagai anak terakhir Dhinar diharapkan mampu menyamai, atau 
kalau bisa, melebihi prestasi kedua kakaknya itu. (page 45) 

ITB  Institut Teknologi Bandung 

82. Lalu aku ikut SPMB tahun ini. Aku harus diterima di UI, ITB, atau 
UGM di Jogja, Unair atau ITS di Surabaya, atau…. (page 223)   

UGM  Universitas Gajah Mada 

ITS  Institut Teknologi Sepuluh November 
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CLIPPING 

Novel Title : Sleepaholic 

83. ‘Iya Ma…’ Jazzy beranjak turun dari tempat tidur, mengucek-ngucek 
matanya yang masih terasa berat, dan membuka pintu kamarnya. (page 
1) 

84. ‘Selamat pagi, Pak,’ Jazzy memberi salam kepada bosnya. (page 4) 

85. ‘Hehee, makasih ya Maasss…Daaag….’ Jazzy segera mengambil 
tasnya yang ditaruh di kursi belakang dan bergegas turun dari mobil. 
(page 4) 

86. ”Kakaknya ngomong kok gak didengerin?” (page 14) 

87. ”Malam, Nak Dedy.” Pak Pramono membalas sapaan Dedy. (page 18) 

88. Jazz, pa kabar lo? (page 19) 

89. ”dah diminum lom obat cacingnya?” (page 19) 

90. "Gosh, kenapa dia bisa membuat gue mati kutu gini. (page 35) 

91. ”Jazzy udah siap belum, Bik?” tanya Rio sambil duduk di ruang tamu. 
(page 53) 

92. ”Sebentar lagi, Den,” Bibik senyum-senyum, ”Den Rio mau minum 
apa?” (page 53) 

93. ”Gimana sih caranya bayar listrik, Yo?” tanya Jazzy kalem. (page 109) 

94. ”..... Kayaknya ada yang nyesel, tuh!” ujar Dedy membuat Jazzy 
memandangnya penuh tanda tanya. (page 169) 

 

Novel Title : Three Angels Plus 

95. Bergosip semalaman suntuk. (makan malam ? Apa perlu ? Merusak 
diet. Kalau terpaksa banget dan kelaparan, suruh Roy beli sate madura 
di warung Bang Yusuf). (page 38) 

96. Dari yang Bu Darmi selingkuh dengan Pak Mardianto, ada lagi Pak 
Heru yang konon ada affair dengan anak kelas 3. (page 45) 
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97. Gimana nggak, untuk urusan gosip Luzina memang jagonya, masa dia 
punya gosip bukan hanya dari kelas kami, tapi juga kakak kelas bahkan 
guru. (page 45) 

98. Luzina sudah ngacir, janjian dengan Kak Nino, sang Ketua OSIS, di 
dekat lapangan basket. (page 57) 

99. ‘Ya udah kita makan, tapi jalannya pelan-pelan ya supaya belahan 
pahaku nggak terlalu kelihatan.’ Aku mengalah daripada masuk angin. 
(page 70) 

100. ‘Wah, jangan sumpah-sumpah gitu dong, nanti dibilang saingan sama 
Sumpah Palapa-nya Gajah Mada,’ Alia berusaha mengajak bercanda. 
(page 70) 

101. Duh, tapi gimana kalau jadian dengan Roy dan dia mau appel ke 
asrama ? (page 101)  

102. ‘Oh, sebentar ya, Nak. Dia sudah bangun kok. Mari, masuk. Duduk 
dulu,’ajaknya ramah sambil membukakan pagar untukku. (page 121) 

 

Novel Title : 100 Jam 

103. ‘Dik, payungnya dong,’ panggil Jasmine. Anak cowok yang tadi 
menawarkan payung menghampirinya tergesa, menyerahkan payung 
birunya pada Jasmine, lalu berjalan mengikuri di belakang Jasmine. 
(page 27) 

104. ‘Sini, jalan di sebelah gue aja.’ Cowok itu menurut saja, ‘Mau ke 
mana, Kak ?’ (page 27)  

105. ‘Napa lo, Gas ?’ Bagas diam mengacuhkan. Perlahan, dimainkannya 
sebuah lagu. (page 123) 

106. Semalaman bersama dia… ngobrol banyak…. Menahan dingin dan 
lapar bersama… hingga esok hari datang… menyambut matahari 
pagi… (page 142) 

107. ‘Yuk, duduk.’ Mereka memilih bangku besi di sisi timur Monas. (page 
143) 

108. ‘Nggak, Dul ! Bukan !’ Samin menggeleng nggak sabar. 

‘Jadi apaan, Beh ?’ (page 149) 
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109. ‘Selamat siang, Non !’ terdengar suara menyapa dari belakang. (page 
171) 

 

Novel Title : She 

110. ‘Muka-muka kayak kamu ?’ Flemming mengernyitkan dahi. ‘Emang 
muka-muka kayak gue tuh yang gimana ? Cakep ?’ (page 55) 

111. ‘Gini, masalah Party Pake J itu lho, aku pengin kita rapat secepatnya,’ 
jelas Ayi. (page 75)  

 

NOVEL TITLE: Pacarku Selebriti 

112. Nggak ada salahnya kalau Papi cobain. (page 6) 

113. “Udah nyampe, Ry!” katanya menyadarkan. (page 75) 

114. “Lu gimana sih, Ry? Lu kan anggota kehormatan!” jawab July 
langsung. (page 94) 

 

NOVEL TITLE: Rea’s Nightmare 

115. “Eh, lo ngapain aja sih, Say? Buset… lo tidur apa tidur!!” sindir Abi. 
(page 2) 

116. Gue udah nyari ampe bawah kok nggak ketemu. (page 3) 

117. “Siapa, Bi?” (page 20) 

118. “Dah lama, Vi?” tanyaku pada Via. (page 25) 

119. “Eh… udah dah, kalau pagi-pagi tuh nggak usah ngajak berantem!” 
(page 27) 

120. “Gitu yah?” (page 44) 

121. “Siapa yang nyanyi, Re?” (page 47) 

122. “Gue nggak ngusir lo!” (page 61) 

123. “Ooh… gimana enak jalan sama dia?” (page 66) 
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124. Aku cepat-cepat mengeringkan rambutku terus ngaca sekali lagi. 
(page 71) 

125. Seseorang yang selalu siap buat nolong aku saat aku jatuh, tapi itu 
semua dulu. (page 77) 

126. “Re, pa kabar?” katanya di depan mejaku. (page 79) 

127. Waktu denger kabar itu aku kesel, marah, bt, kecewa, ngerasa 
dikhianati. (page 87) 

128. Aku pikir, kalaupun dia ngejelasin, pasti hati ini sakit. (page 87) 

129. Waktu natal, dia pulang ke Jakarta, gue masih belum berani nanya 
sama dia. (page 88) 

 

NOVEL TITLE: Nais Tu Mit Yu 

130. “Nggak. Tadi ada cowok cakep yang senyumin gue,” jawab Aira 
bohong. (page 13) 

 “Udah sampe mana?” (page 50) 

131. Dan Mozart tergelak waktu Aira bilang anak-anak kosannya yang 
sebagian besar cowok sering banget ngumpet bareng setiap kali ibu 
kosannya nagih uang sewa kamar. (page 71) 

132. “Eh, elu sendirian di rumah gimana rasanya?” (page 71) 

133. “Oke, gini deh.” (page 87) 

134. Percuma, mo nagis-nangis ampe mata bengkak segede bajaj pun, tuh 
cowok gak bakalan tau kalo ada cewek yang care dan kangen ma 
dia.” (page 88) 

135. “Ayo, dong, mo ngomong paan?” (page 110) 

136. “Kenapa lu nanya itu?” (page 185) 
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ACRONYM 

Novel Title : She 

137. Dinar ingat saat pertama kali mereka bertemu. Waktu itu masa 
OSPEK. (page 29) 

138. Erwan Saputra, peraih NEM tertinggi SD sekota Semarang dan juga 
juara berbagai macam lomba. (page 31) 

139. Di luar, Sapu sudah menunggu dengan setia. Begitu selesai dengan 
rapat OSIS-nya, dia langsung cabur ke tempat kursus Dinar untuk 
menjemput seweknya itu. (page 117) 

 

Novel Title : Detective Diary 

140. ‘Ini SIM A !’ 

Mobil sedan hitam itu berhenti di pinggir jalan. Javit terkikik melihat 
foto Denna di SIM itu. (page 83) 

141. Tetapi Billy berkeyakinan lain. Lintang pernah menanyakan nomor 
PIN semua kartu ATMnya. (page 157) 

 

Novel Title : 100 Jam 

142. Ada segudang cerita tentang betapa banyak yang harus disumbangkan 
orangtua demi bisa menempatkan anaknya di bangku sekolah. BOS 
yang tengah digodok saat ini terus menimbulkan pro dan kontra di 
antara berbagai pihak. (page 103) 
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CONTRACTION 

Novel Title : Three Angels Plus 

143.  Tidak sia-sia aku belajar mati-matian setiap hari. Nilai-nilaiku paling 
jelek dapat tujuh. Dua bulan berlalu, pelajaran oke tapi soal cowok aku 
masih kalah ! Payah ! Gatot ! Seberapa besar sih kekuranganku padahal 
tiap pagi aku sudah mandi, pakai deodoran di ketiak, body lotion, 
bedakan, masa nggak ada juga yang peduli ? (page 20) 

144. Yang menyakitkan lagi tidak ada yang peduli akan nasibku apalagi 
membelaku. Semuanya menyalin dengan konsentrasi tingkat tinggi 
seolah mereka sedang praktik memasak dan kalau meleng dikit 
masakannya bisa gosong. Eh, setelah tragedi pengusiranku (ingin 
rasanya kulaporkan ke Komnas HAM). (page 25) 

145. Intensitas pengiriman e-mail sudah berkurang apalagi aku harus ngirit 
untuk pergi ke warnet, paling hanya dua minggu sekali atau paling 
bagus seminggu sekali. (page 30)  

 

Novel Title : 100 Jam 

146. Ia susuri jalan  berpasir menuju jalan besar, mencari Metromini atau 
Kopaja. (page 67)  

147. Juara III lomba esai bahasa Inggris se-Jabotabek… Kalau piala yang 
satu itu didapat Tya ketika menjelang lulus SMP. (page 77) 

148. ‘Hei, tumben lo nggak ikut ke Monas ?’ Febri kebiasaannya memang 
suka muncul tiba-tiba menjajari Jasmine. (page 131) 

149. ‘Padahal justru Pemda bisa membuka lapangan kerja baru, kan ?’ 
(page 144) 

 

Novel Title : She 

150. Flemming manggut-manggut. ‘Pensi itu…. Dilarang atau memang 
belum pernah ada yang mencoba membuatnya ?’ (page 103) 

151. ‘Sudah selesai dicetak, tinggal ditempel, ‘ jawab sapu sebagai seksi 
humpubdoktik. (page 150) 
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Novel Title : Pacarku Selebriti 

152. ‘Lu telmi amat ! Itu kan ponsel pribadinya, berarti kecil kemungkinan 
yang ngangkat orang lain.’ (page 47) 

153. ‘Tabloid mana yang nerbitin berita seperti itu ? Ayo kasih tahu… biar 
gue hajar pemrednya !’ amukku (page 48) 

154. Lho….aku jadi bingung. Suara ini sama sekali tidak mirip dengan 
suara gadis yang kujumpai di bandara. (page 48) 

155. ‘Udah ah, gue nggak mau sedih lagi. Mo Duta jadian sama Setya, kek, 
sama Madonna kek, sama anak presiden Amrik sekali pun, gue mah 
sabodo teuing. (page 68) 

156. ‘Ah, elu mo tau aja.’ Mozart memotong tamornya. (page 79) 

157. Apalagi sekolah itu cukup dikenal dengan supply cewek-cowoknya 
yang oke dan modis banggeutz. (page 154) 

158. Gue kan perlu tau cewek itu kalo di rumah ato di kosannya gimana. 
Kali aja di luar dia tampak jaim, tapi pas di rumah minta ampun 
gokilnya. (page 158) 

159. ‘Makasih La. Sori ya, lu tadinya jauh-jauh nelfon dari Amrik mo 
ngasih kabar gembira, eh malah dengerin curhatan gue. Sambil nangis, 
pula.’ 

 

LETTER SIGN 

Novel Title : Three Angels Plus 

160. Kayak cowok disebelah Matida, culun abis. Namanya saja keren Roy 
tapi penampilan rombeng abis. Dikelasku juga nggak ada yang oke, 
STD…Ehm…Kak Nino yang ketua OSIS ini lumayan juga. (page 12) 

STD  STanDar 
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Novel Title: Pacarku Selebriti 

161. ”Itu lho Ry, waktu mami dan papi liburan ke HK!” (page 13) 

HK  HongKong 

 

Novel Title: Soulmate too Late 

162. Aku berlari ke toilet cewek. Sial, kalau sama Helen, aku emang sering 
kalah wibawa. Dan sekarang, dia akan melakukan pedekate dengan 
Ziqiku. (page 118)  

PEDEKATE  PenDeKaTan 

 

REDUPLICATION IN ABBREVIATION 

Novel Title: Nais Tu Mit Yu 

163. Para ketuplak-ketuplak membuka technical meeting kali itu. Ruangan 
yang memang diperuntukkan buat mengadakan rapat atau pertemuan 
mahasiswa itu tidak begitu penuh. (page 164) 

164. Setiap hari cewek itu masih rajin dateng ke warnet-warnet mas Andi 
langganannya. (page 178)  

 

Deleting for Abbreviation 

Novel Title: She 

165. ‘Iya lah !’ sahut Anita. ‘Sampai suara kita didengar sama Kepsek. 
Semua anak udah dikasih tahu, tinggal kamu doang. (page 176) 
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