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MY DEDICATION
Buku ini saya persembahkan kepada almarhum Bapak dan Ibu, 
yang selama hidup mereka terus mencurahkan kasih sayang dan 

memberikan teladan yang hebat. Perjuangan tiada henti, yang 
mengantarkan saya dan kakak-kakak sampai di tempat di mana 

kami ada sekarang. Terima kasih tak terhingga!





Ucapan Terima Kasih

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Bapa di Sorga, atas 
talenta yang diberikan, kini saatnya saya mengembalikannya 

kepada-Mu. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang diizinkan 
terjadi dalam hidup saya sehingga menempa saya menjadi bejana 
yang indah. 

Terima kasih kepada kakak-kakak; Mbak Yati, Mas Harno, Mbak 
Nur, Mas To, Mas Gunawan, Mbak Yuni, Mbak Mur, Mas Wied, Mas 
Gunadi, Mbak Lilis, dan Mbak Hartani. Juga pada para keponakan; Mirma, 
Luke, Hanin, Indi, Adit, Tuti, Sony, Reny, Fajar, Yuda, Army, Sadu, 
Wandha, Belinda. Keep fighting! 

Para sahabat yang menjadi teman diskusi dan berbagi; Elly, Sisca, 
Sondang, Rani, Mbak Aniek, Pak Saidi, Moniq, Sri, Nida, dan Anna. 
Terima kasih atas semua proses pembelajaran dan sumber inspirasi yang 
tidak pernah berhenti. 

Buat Om Machasin dan Tante Ani, terima kasih bantuannya. Juga 
buat Mbak Aan yang sudah mengedit tulisan saya, sekaligus memberi 
masukan-masukan dan dukungan, thanks Mbak.

Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada mereka yang berkenan 
memberikan endorsement; Bapak James Gwee, Bapak Louis Sastrawijaya, 
Mbak Erna Fitrini, dr Boenjamin Setiawan, Mbak Martha Pratana.
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Terima kasih untuk semua pribadi yang ada dalam sejarah kehidupan 
saya dan menjadikan saya semakin kuat. Tuhan memberkati kita semua.

Selamat membaca!

Salam,

Rum Martani



Kata Pengantar

Buku ini berisi kumpulan cerita ringan yang ada di notes Facebook 
maupun Blog pribadi, berisi pengalaman ketika masih kecil, 

ada pula kejadian yang baru saja saya alami. Keinginan awal saya 
menuangkan pengalaman ini adalah untuk berbagi kepada teman-
teman, sekaligus mengasah keterampilan menulis. Setiap peristiwa 
sebenarnya bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Namun terkadang 
kita tidak menyadarinya. Padahal, alam dan kejadian berbicara 
banyak, tapi seringkali terlewat begitu saja tanpa arti.

Dari sini pun saya belajar, setiap saat di kehidupan kita ada banyak 
orang yang dikirim Tuhan untuk menjadi penolong dan pendukung kita. 
Sebaliknya, kita pun harus menjadi penolong dan pendukung teman. Saling 
memberi dan menerima membuat hidup lebih bahagia dan bermakna.

Sepercik Air, judul yang saya pakai untuk buku ini. Walaupun 
sederhana, saya berharap cerita-cerita ini bisa menyegarkan. Seperti 
percikan-percikan air yang membasahi tanah, semoga tulisan ini pun akan 
membasahi hati Anda, menyejukkan, bahkan menghilangkan dahaga. 

Anda tidak perlu harus membaca dari awal, juga tak perlu 
menyelesaikan keseluruhan buku sekaligus. Anda bisa membacanya secara 
bertahap dari bab yang paling menarik bagi Anda, karena tulisan ini berdiri 
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sendiri untuk setiap cerita. Harapan saya, buku ini memberikan manfaat 
dan membuat hari Anda semakin cerah.

Penulis

Rum Martani


