
Hidup dan nasib, bisa tampak berantakan, misterius,
fantastis, dan sporadis. Namun setiap elemennya adalah
subsistem keteraturan dari sebuah desain holistik yang

sempurna. Menerima kehidupan berarti menerima kenyataan
bahwa tak ada hal sekecil apa pun terjadi karena kebetulan.

Ini fakta penciptaan yang tak terbantahkan.
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Kata Pengantar

Alhamdulillah! Atas rahmat dan berkat Allah SWT,akhirnya tugas penulisan autobiografi ini selesai juga.Atas selesainya autobiografi ini saya merasa banggaterhadap diri saya sendiri. Karena menulis autobiografiini menurut saya bukanlah perkara yang mudah.
Menulis itu merapikan kenangan. Menulis adalahbersyukur atas kehidupan. Dengan menulis auto-biografi ini saya menyusun kembali mozaik-mozaikkehidupan yang telah saya alami. Melalui tugasautobiografi ini pula saya menyadari bahwa kehidupanadalah anugerah, pemberian terindah dari Sang MahaPencipta.
Semoga pada masa yang akan datang, autobiografi inibukan saja berguna bagi diri saya pribadi, namun jugamendatangkan manfaat bagi para pembaca.

Salam
Nurian Satya Wardana
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Kesan Orangtua

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepadaBapak/Ibu Guru pembimbing yang telah memberikantugas menulis untuk membiasakan siswa dalammenuangkan imajinasi dan hasil pemikirannya dalambentuk karya tulisan.
Dengan kegiatan menulis ini semoga ananda NurianSatya Wardana dapat lebih mengembangkan potensidalam bidang ini. Karena memang menulis adalahkegiatan yang esensial. Seorang sarjana dituntut untukmenulis yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Begitupula dengan seorang ilmuwan yang dituntut menulisdalam bentuk jurnal ilmiah.
Dengan terbiasa menulis, kami harap ananda bisa lebihberkarya dan berkembang untuk mewujudkan karya-karya bermakna sehingga bisa mengembangkankemampuan diri dalam rangka mengisi kemerdekaandan memajukan bangsa.

Orangtua Nurian S Wardana
Warsito S Wiyoto



6

Lembar Pengesahan

Autobiografi sebagai tugas Bahasa Indonesia ini telahselesai dikerjakan pada tanggal 1 April 2013

Ibu Saidah
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Bab 1

Sambutlah aku, dunia!

Aku lahir di Jayapura pada tahun 1997 dari seorangayah bernama Warsito Siswo Wiyoto dan seorang ibubernama Abdjad Retno Irianie. Aku memiliki seorangkakak bernama Fela Rizki Wardana. Aku dilahirkandari keluarga keturunan jawa dari Kota Solo. Latarbelakang kelahiranku aku mulai dari generasi kakekku,Bapak Soeparman.
***
Pada pertengahan tahun 1983, hiduplah seorang dosenbernama Soeparman. Ia menetap bersama keluarganya
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di perumahan dosen UNS di Kota Solo. Istrinya adalahseorang guru di salah satu sekolah favorit di kota itu.
Bapak Soeparman mempunyai dua anak perempuandan tiga anak laki-laki. Anak perempuannya yangpaling tua bernama Abdjad Retno Irianie, atau biasadipanggil Anie. Pada saat itu Anie adalah seorangmahasiswi jurusan Sastra Inggris di Universitas NegeriSebelas Maret, Kota Solo. Universitas yang samatempat ayahnya mengajar.
Saat akhir pekan, Bapak Soeparman selalumenyempatkan diri untuk berolahraga. Salah satuolahraga yang paling diminatinya adalah permainantenis. Ia biasa bermain tenis dengan tetangganya yangbernama Soeparin. Jika tidak bermain tenis denganBapak Soeparman, Soeparin biasa bermain denganHisyam yang rumahnya tidak jauh dari daerah itu. BaikHisyam maupun Bapak Soeparman memang salingmengenal satu sama lain, namun tidak begitu akrab.


