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Aku percaya hidup itu selalu penuh kejutan di dalamnya, namun yang paling 

sering mengagetkan adalah perpisahan. Semua dimulai dari kegelisahanku 

pada usia yang baru menginjak 18 tahun dan saat itu aku baru pindah ke 

kota besar untuk melanjutkan pendidikan. Hidup sendiri di kota orang 

memanglah sesuatu yang baru dan cukup menantang ditambah dengan 

permasalahan remaja pada saat itu yang kita semua pernah rasakan. Kurasa 

kalian sudah mahir menebak permasalahan apa yang aku alami dulu.

Pada saat itu, aku punya seorang teman rantauan yang selalu 

mendengarkan segala keluh kesahku. Namun, tanpa disangka ia malah 

mengajakku untuk membuat akun tulisan dan melontarkan semua 

kegelisahan kita tentang hidup disana.



Tanpa basa-basi aku langsung menyetujuinya, dan kami memulai semuanya 

dengan niat “curhat”. Aku sudah melewati pro dan kontra pendapat orang 

lain tentang keputusan itu. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa itu 

sia-sia, tidak ada gunanya, hanya mengkasiani diri sendiri dan banyak lagi. 

Aku tidak bisa mengendalikan pendapat mereka, tapi aku bisa 

menambah semangatku untuk membuktikannya bahwa ini akan 

berguna. Enam bulan setelah kami memutuskan untuk membuat akun itu, 

perlahan semuanya menjadi besar dan dengan bangganya ada dua penerbit 

yang tertarik untuk bekerjasama dengan kami dalam penulisan buku. 



Saat itu aku sudah tidak sedang curhat lagi, tapi benar-benar menulis 

sebuah karya dari cerita banyak orang disana.  Aku mulai sadar bahwa 

kita hanya perlu tekun dan konsentrasi untuk mengerjakan 

suatu hal, karena itu lah yang membawa kita sampai pada 

tujuan. 

Buku pertama yang kami beri judul “Bukan Salah Cinta” akhirnya rilis pada 

tahun 2021 dan saat ini sudah terjual di seluruh Gramedia di Indonesia. 

Aku senang, karena memilih untuk semangat dibandingkan mendengar 

ocehan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang 

lain, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri dan percaya 

dengan kemampuan yang kita miliki.



Kita adalah seorang 

pemimpin, 

untuk diri kita sendiri

Aku percaya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu mengenal 

diri sendiri. Mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan mengubah 

menjadi kelebihan. Percaya akan rencana dan kemampuan yang kita miliki 

serta selalu berusaha yang terbaik.



● Pengalaman pribadi (Wangsa Ayu Prayani 
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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