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Ucapan Terimakasih:

Allah SWT karena udah kasih kekuatan spirit
sampe selesei buku ini, Nyokap dan Bokap yang
udah do’ain gue setiap langkah termasuk
kiriman bulanan, Abang yang ngasih makan
sebelum gue nulis buku ini, Mbak Tika yang
udah bersedia ngedit sebelum naskah gue
dikirim, Enik yang selalu dukung gue pas lagi
males

nulis

dan

lain-lain

lah

pokoknya,

nulisbuku.com udah memfasilitasi, Febda yang
udah ngasih hal-hal baru, Duo kemoceng Firda
dan Puspa yang katanya suka blog gue dan gue
akhirnya seneng nulis, Arifin, Hakim, Syofan,
Angga Focus, Hely sering pinjemin kamera,
temen-temen kampus yang suka *!&^%!@^&,
terus

yang

sering

baca

blog

gue

henawirasatya.com, yang ngirim cerita cinta
monyet dan foto-fotonya, tanpa kalian buku ini
nggak bakal jadi dan semua yang terlibat dalam
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buku ini yang belum kesebut namanya, spesial
terima kasih juga buat yang udah beli buku gue,
karena apalah arti sebuah buku tanpa seorang
pembaca. Selamat membaca. 
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Jadi Penulis
Sebentar gue ambil nafas dulu… Oke udah
selesei, ini kameranya udah nyala belum?
Ceritanya lagi di acara talkshow yang disiarin di
PrimeTime, pas lagi banyak-banyaknya orang
nonton TV kebetulan pas gue nongol nggak ada
yang nonton. Gubrak. Gue gugup akan hal ini.
Pertama

nulis

buku,

petama

best

seller.

Semoga. Ternyata nulis buku itu rasanya kayak
beli martabak rasa coklat dan yang antri banyak,
rela antri hujan-hujanan, nggak duduk demi
manisnya coklat di dalamnya. Nulis buku juga
seperti itu, lama nulisnya sampai lupa duduk,
dan sekarang udah dicetak saatnya nikmatin
manisnya, itu juga kalo laku bukunya. Sama
halnya udah antri martabak rasa coklat tapi
gosong. Pahit campur manis-manis sedikit.
Ini adalah moment yang sangat bahagia dalam
hidup gue, seorang mahasiswa asal-asalan bisa
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nulis buku. Bukunya dibeli orang lagi. Tuh kan
gue jadi terharu lagi, rasanya kayak jualan
martabak rasa coklat terus ada yang beli, udah
dibeli dimakan lagi martabaknya. Gue juga
heran kenapa dari tadi gue samain dengan beli
martabak, rasa coklat lagi. Kan ada rasa yang
lain. Coklat keju, kacang dan lain-lain. Nggak
penting

sih,

cukup

tabu

tapi

layak

diperbincangkan.
Yang dimana waktu gue nulis buku ini kedenger
suara Nyokap lagi jahit. Iya, Nyokap gue adalah
seorang penjahit. Nggak melayani jahit kancut
berlubang ya tapi. Bete-nya, pas lagi nulis
Abang gue minta gantian pake komputernya.
Semacam itu, beli martabak, eh bukan, jangan
martabak lagi. Beli martabak rasa coklat tapi
ada pelanggan lain nyerobot pengen duluan.
KENAPA MARTABAK LAGI!! Ya udah iklasin
aja hehe. Terus juga tulisan gue ilang pas gue
titipin dilaptop temen. Perut mules abis makan
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ceker

setan,

padahal

masih

level

satu,

pedesnya nyuci perut dan ngajak berantem.
Yang dulunya gue bisa nulis di status Facebook,
terus nulis di blog yang acak kadul tulisannya,
sekarang

bisa

nulis

buku.

Blog

gue

henawirasatya.com. Gue ini aja masih nggak
percaya, gue beneran bisa nulis buku.

Tertanda, salam mesra membabi buta

Hena Wirasatya
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