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Pengantar Penulis 

 
Dalam kumpulan cerpen ini ada beberapa karya kami 

yang belum pernah diterbitkan (dimuat di media cetak). 

Sebagian lagi  ada  yang  sudah  pernah  muncul  di koran, 

majalah, tabloid. Tapi banyak yang diedit oleh redaksi 

(sebab menyesuaikan dengan space) yang tersedia di 

kolom itu. Untuk kali ini (karena dalam bentuk buku, 

dimuat secara utuh tanpa sentuhan editan). Hal ini 

terkandung maksud agar para pembaca tidak kehilangan 

momen penting dalam mengikuti alur cerita. Sementara di 

sisi lain dalam berwawasan – karena dalam setiap kisah 

dalam cerpen ini-tersisipkan formulasi pengetahuan yang 

terkadang datangnya secara mendadak dan tidak dinyana- 

nyana oleh pembaca. Bahkan ilmu pengetahuan yang 

tersurat dan tersirat di buku ini belum tentu diperoleh 

secara spesifik. 

Apalagi dalam buku ini juga terdapat beberapa artikel 

atau catatan budaya dan resensi novel sebagai pelengkap 

suasana. Setidaknya dapat mendampingi pembaca dalam 

berliterasi: mencermati makna yang hakiki. 

Kepada para redaktur atau pengelola surat kabar atau 

majalah dan tabloid yang sudah pernah memublikasikan 
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Agar sambung rasa antara pengarang dan pembaca 

tidak regang dan tidak sirna, alangkah indahnya bila Anda 

bertegur-sapa hingga cetar-membahana. 
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karya-karya kami, melalui kesempatan ini kami ucapkan 

banyak terimakasih. Termasuk juga kepada UIN maliki 

Press, yang sudi menerbitkan kumpulan karya kami yang 

berserakan dimana-mana, saya ucapkan terimakasih yang 

sebanyak-banyaknya. 
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