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Special Writing Kit 

   

Buku ini dapat dikatakan sebagai Writing Kit, yaitu alat 

untuk memicu inspirasi para penulis. Kami membuatnya 

untuk menyediakan ide-ide menulis yang relevan dan juga 

cepat bagi para penulis, pelajar, guru bahasa atau siapa saja 

yang ingin mulai menulis tapi mengalami kesulitan untuk 

mengembangkan imajinasi dalam penulisan fiksi, non fiksi, 

novel, cerpen, atau artikel. Seringkali kita mendengar kalimat, 

“Saya tidak tahu apa yang harus saya tulis. Saya tak punya 

ide.” Nah, dengan writing kit ini, kita akan selalu punya ide 

untuk memulai. 

 

 

Bagaimana menggunakan ide-ide di dalam writing kit ini: 

1. Garisbawahi atau tandai ide yang menarik perhatian 

Anda, yang dapat memicu Anda berimajinasi, atau 

yang dapat Anda eksplorasi untuk menjadikannya 

tulisan minimal 500 kata. 

2. Ide cerita dapat dijadikan tema tulisan fiksi, artikel, 

jurnal perjalanan, cerpen, novel, atau tulisan non fiksi 

sesuai dengan kreativitas Anda.  

 

Contoh:   

 Jika saya hilang ingatan   

‘Saya’ dapat Anda gantikan dengan karakter dalam 

cerita Anda. Misalnya:  

“Malam ketika Ivory kehilangan ingatannya….” 
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Aurora di Islandia 

 

 
 

 

Anda dapat menulis cerita romance berlatar Islandia, 

travel writing tentang Islandia. Atau banyak hal yang 

bisa diolah hanya dengan memandangi keindahan 

aurora melalui riset-riset yang Anda lakukan. 

 

Misalnya: 

 

“Kata Ayah, Reykjavik adalah kota terindah di dunia. 

Di kota inilah Ayah bertemu dengan Ibu. Ketika langit 

malam bersinar cantik dengan cahaya warna-warni 

aurora, ayahku yang kala itu sedang bekerja 

sebagai ……” 
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 Mimpi teraneh saya  

 

  
 

Anda dapat mengembangkan ide ini menjadi sebuah 

cerita misteri atau cerita horror, misalnya: 

 

“Malam itu, ketika saya masih berusia 7 tahun, saya  

sering bermimpi tentang kehadiran seorang bayi di 

rumah kami. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga saya 

terbangun di kegelapan malam dengan tubuh gemetar 

karena saya yakin masih mendengar suara tangisnya 

yang memilukan. Saya ingat betapa seringnya saya 

mengetuk pintu kamar Mama dengan ketakutan, 

sehingga Mama terbangun untuk memeluk dan 

menenangkan saya, membujuk saya tidur kembali. 
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Namun, saya tidak bisa tenang. Ada kegelisahan tak 

nyaman yang menjalar di antara kami, yang tak dapat 

saya jelaskan.” 

 

 

= Selamat mencoba = 

500 Ide Menulis Untuk Anda Mulai: 

 

 

1. Saat menemukan lampu ajaib Aladin, maka tiga 

permintaan saya adalah…….. 

2. Jika saya memenangkan lotere. 

3. Arti kemerdekaan.  

4. Alasan mengapa orang berbohong. 

5. Kebahagiaan adalah…….. 

6. Saya bahagia ketika…….. 

7. Saya bersedih saat……… 

8. Hal yang paling membanggakan bagi saya. 

9. Tentang sahabat. 

10. Alat musik yang saya mainkan. 

11. Jenis musik yang saya sukai. 

12. Jika saya dapat menghilang. 

13. Hal yang paling mengganggu saya. 

14. Hal paling menakutkan yang pernah terjadi pada saya. 

15. Tentang keluarga saya. 

16. Pekerjaan ayah atau ibu saya. 

17. Orang tua saya tidak mengerti saya. 

18. Orang tua saya sangat ketat. 

19. Tentang rumah saya. 

20. Saat saya lahir. 
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21. Hal paling membanggakan yang pernah saya lakukan 

untuk orang tua saya. 

22. Jauh dari orang tua untuk pertama kalinya. 

23. Keluarga saya sering bepergian bersama.  

24. Kado pemberian orang tua yang masih saya simpan. 

25. Ketika ayah atau ibu kehilangan pekerjaannya. 

26. Seandainya saja saya dapat jujur pada ayah dan ibu, 

saya ingin mengatakan ………. 

27. Tentang adik atau kakak saya. 

28. Saya berharap lahir di keluarga lain. 

29. Tentang tetangga dan kebiasaan mereka. 

30. Kampung halaman saya. 

31. Hari ibu. 

32. Hari ayah. 

33. Suka duka menjadi anak pertama. 

34. Suka duka menjadi anak bungsu.  

35. Perceraian orang tua saya. 

36. Bagaimana perceraian Ayah dan Ibu menghancurkan 

hidup saya. 

37. Beradaptasi dengan ibu tiri saya.  

38. Ayah tiri saya tidak akan pernah menggantikan sosok 

ayah saya. 

39. Tentang kakek nenek saya. 

40. Apakah saya akan mengambil resiko untuk 

menyelamatkan teman? 

41. Hari ketika saya hampir tenggelam. 

42. Hari ketika saya nyaris kehilangan nyawa. 

43. Orang-orang yang paling saya kagumi. 

44. Hal yang akan saya lakukan jika saya kaya raya. 

45. Orang yang mengajari saya mengendarai sepeda. 

46. Saya menyukai film lama. 
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47. Masa remaja. 

48. My first love. 

49. Suka? Benci? 

50. Teman sekolah terbaik yang pernah saya miliki. 

51. Hal yang paling saya rindukan saat menjadi kanak-

kanak. 

52. Geng populer di sekolah. 

53. Cerita hantu sekolah. 

54. Mengunjungi teman lama. 

55. Kenangan terindah saat di sekolah. 

56. Kenangan tersedih saat di sekolah. 

57. Kenangan paling memalukan di sekolah. 

58. Pelajaran favorit saya. 

59. Pelajaran yang saya benci. 

60. Jika saya dapat jujur pada guru saya, maka saya ingin 

bilang… 

61. Lomba yang saya ikuti saat sekolah.  

62. Musuh terbesar saya saat di sekolah. 

63. Jajanan favorit waktu kecil dulu. 

64. Kenangan masa kecil yang tak terlupakan. 

65. Inilah hobi saya. 

66. My sweet 17. 

67. Saya mengoleksi……… 

68. Konser pertama saya. 

69. Klub olah raga terfavorit. 

70. Olah raga saya. 

71. Buku favorit saya. 

72. Buku terburuk yang pernah saya baca. 

73. Penulis terbaik yang pernah ada. 

74. Sahabatmu jatuh cinta pada cewek populer di 

sekolah. Dan kamu cemburu. 
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75. Seandainya pacar saya adalah superstar. 

76. Film yang saya tonton lebih dari tiga kali. 

77. Acara televisi favorit saya. 

78. Saya pernah muncul di televisi nasional. 

79. Perayaan tahun baru paling menyenangkan. 

80. Ketika saya berusia 30 tahun. 

81. Saya kangen pada………  

82. Saya berhutang maaf pada……… 

83. Saya senang pergi ke pantai. 

84. Bakat saya. 

85. Saya seringkali disalahmengertikan oleh orang lain. 

86. Saya lebih menyukai kesendirian karena……. 

87. Ketika saya dipecat. 

88. Penerbangan pertama saya. 

89. Ketakutan terbesar saya. 

90. Mimpi teraneh yang pernah saya impikan. 

91. Suatu hari saya pernah bermimpi buruk. 

92. Hantu itu ada atau tidak? 

93. Makanan favorit. 

94. My favorite dessert. 

95. I’m a tea or a coffee person. 

96. Cita-cita saya. 

97. Pengalaman saya dirawat di rumah sakit. 

98. Pengalaman pertama saya menyaksikan kematian. 

99. Kematian adalah………. 

100. Neraka itu……… 

101. Surga adalah tempat di mana……... 

102. Tentang hewan peliharaan saya. 

103. Pengalaman saat camping. 

104. Pengalaman jurit malam. 

105. Membuat tato. 
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106. Hal tergila yang pernah saya lakukan. 

107. Hari favorit saya dalam seminggu. 

108. Kalau saya dapat pergi ke masa depan. 

109. Jika saya dapat kembali ke masa lalu. 

110. Jika saya dapat hidup di mana saja di dunia ini, maka 

tempat itu adalah …………. 

111. Saya jago sulap. 

112. Saya seorang vegetarian. 

113. Ekskul yang pernah saya ikuti. 

114. Tempat nongkrong favorit. 

115. Yang saya lakukan di waktu luang. 

116. Yang saya lakukan untuk chillout. 

117. Pengalaman di depan kamera. 

118. Festival budaya terkeren yang pernah didatangi. 

119. Pertunjukan teater yang pernah  saya tonton. 

120. Derita si lactose intolerant. 

121. Tokoh favorit di X-Men. 

122. Holiday fling? Yes or no. 

123. When I get lost. 

124. Saya merasa terinspirasi ketika melakukan…….. 

125. Beradaptasi di negara baru. 

126. Saat mengakui kebohongan. 

127. Alasan mengapa kita harus optimis. 

128. Sekolah tidak pernah menyenangkan untuk saya. 

129. Hukuman paling berat yang pernah saya terima. 

130. Tugas saya di rumah. 

131. Lima pertanyaan yang akan saya tanyakan pada 

Tuhan. 

132. Berbicara di depan banyak orang pertama kali. 

133. Bumi ini dalam bahaya.  

134. Cara saya merayakan hari ulang tahun saya. 
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135. 10 hal yang paling saya benci. 

136. Masa depan manusia. 

137. Saya sering berkhayal tentang……… 

138. Alasan terbaik yang pernah saya karang. 

139. Mobil impian. 

140. Saya punya lelucon yang ingin saya bagikan. 

141. Saya sangat peduli dengan……… 

142. Bagaimana saya mulai merokok. 

143. Fobia saya. 

144. Saya takut jarum suntik. 

145. Musik adalah hidup saya. 

146. Best songs of broken heart. 

147. Best love songs ever! 

148. Band yang pernah saya bentuk. 

149. What do I love about Beatles. 

150. Pendapat saya tentang peramal. 

151. Saya menerima nasihat hanya dari…….. 

152. Saya suka mendaki gunung. 

153. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. 

154. Saya sudah bekerja keras tapi hidup tidak berubah. 

155. Liburan terakhir saya. 

156. Koper saya tertukar di bandara. Koper itu memilki 

name tag dan alamat email. 

157. Jika saya menulis buku maka itu adalah 

tentang………… 

158. Cinta adalah………. 

159. My future wife. 

160. My future husband. 

161. Kualitas yang saya lihat untuk seorang teman.  

162. Cinta sejati adalah…….. 

163. Saya sering merasa kesepian. 
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164. Cara menjadi sukses dalam hidup. 

165. Haruskah hewan digunakan untuk riset? 

166. Kedamaian di dunia akan terjadi apabila………. 

167. Jika saya dapat mengubah dunia, ini yang akan 

saya lakukan. 

168. Saya mendapatkan inspirasi dari……….. 

169. Cita-cita terbesar saya. 

170. Tiga hal yang saya inginkan dalam hidup. 

171. Pendapat saya tentang judi. 

172. Kebencian adalah………… 

173. Definisi sukses. 

174. Salju pertama.  

175. Melewati musim dingin di…….…. 

176. Pengalaman musim semi di…..…. 

177. Saya sangat merasa bersalah tentang……….. 

178. Seseorang mencuri sesuatu yang saya miliki. 

179. Lebaran adalah waktu untuk……….. 

180. Musuh terbesar saya. 

181. Harta, tahta, wanita. 

182. Ketenaran. 

183. Hidup tidak adil. 

184. Guru terbaik yang pernah saya miliki. 

185. Solusi saya terhadap kebakaran hutan. 

186. Saya takut mati. 

187. Hari paling menegangkan dalam hidup saya. 

188. Hidup akan lebih mudah, jika……….. 

189. Perpisahan terberat. 

190. Saya menyontek saat ujian. 

191. Hal yang paling saya hargai. 

192. Hari kanker sedunia. 

193. Earth day. 
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194. Tempat paling keren yang pernah saya kunjungi. 

195. Orang paling menarik yang pernah saya temui. 

196. Tentang pencapaian saya. 

197. Saya akan panik, ketika…….. 

198. Saya menyukai……….dan inilah alasannya……. 

199. Hadiah yang paling ingin saya terima. 

200. Pendapat saya tentang berbohong. 

201. Saya pernah mengalami bully. 

202. Pekerjaan terpenting di dunia. 

203. Orang paling positif yang pernah saya kenal. 

204. Apa yang ingin saya lakukan ketika pensiun. 

205. Hidup di planet lain. 

206. Pengalaman dengan polisi.  

207. Hal yang paling menakjubkan/ ajaib yang pernah 

terjadi pada saya. 

208. Liburan terburuk saya. 

209. Hal terpenting dalam hidup saya. 

210. Orang terpenting dalam hidup saya. 

211. Ilmuwan juga manusia. 

212. Selebriti juga manusia. 

213. Pendapat saya tentang hidup setelah kematian. 

214. Kecelakaan yang pernah saya saksikan. 

215. Zodiak? Percaya atau tidak? 

216. Saya ingin hadiah…….untuk ulang tahun tahun 

depan. 

217. Orang yang saya teladani. 

218. My favorite time of the year. 

219. Terlalu banyak reality shows. 

220. Punya cowok yang lebih muda. 

221. Saya ingin menjadi penjelajah. 

222. Jika saya mempunyai tongkat sihir. 
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223. Bagaimana cara mengatasi kemarahan? 

224. Jika saya mengetahui hidup saya hanya tinggal tiga 

hari. 

225. Negara lain yang pernah saya kunjungi. 

226. Skotlandia. 

227. Taman Kota Paris. 

228. Aurora di Islandia. 

229. Mengapa saya menulis. 

230. Mengapa saya menyukai main game. 

231. Nemo Si Ikan Populer. 

232. Pekerjaan pertama saya. 

233. Saya mempercayai sesuatu yang supernatural. 

234. Museum yang pernah saya kunjungi. 

235. Pendapat saya tentang cinta pada pandangan 

pertama. 

236. Rebutan peran utama di teater sekolah dengan miss 

populer. 

237. Difitnah sahabat. 

238. Naksir pacar sahabat. 

239. Date pertama saya. 

240. Pengalaman jalan keliling Jakarta. 

241. Cerita Bulan Ramadan paling berkesan. 

242. Tips mengatasi bad mood. 

243. Pengalaman magang. 

244. Cara saya mengekspresikan diri. 

245. Broken heart. 

246. Go green. 

247. Bad hair day. 

248. Ulang tahun terbaik saya. 

249. Rencana lima tahun saya. 

250. Sepuluh tahun dari sekarang. 
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251. Menjadi kaya artinya………… 

252. Saya merasa……………..hari ini. 

253. Jika saya bisa menjadi siapa saja untuk satu hari 

saya akan menjadi………… 

254. Saya lahir di abad yang salah. 

255. Uang bukan segalanya. 

256. Bahagia itu sederhana. 

257. Momen kebetulan yang menyenangkan. 

258. Kejutan paling menyenangkan. 

259. Orang ini memiliki segalanya tapi…….. 

260. I couldn’t be like now, without…….. 

261. Kebiasaan buruk yang ingin saya hilangkan. 

262. Para haters. 

263. My insecurities. 

264. My best qualities. 

265. Money can buy me love. 

266. Forbidden love. 

267. Tunangan saya telah menikah saat saya pulang dari 

kecelakaan kapal. Dia mengira saya tewas 

tenggelam. 

268. Untuk cinta sejati saya, saya akan memberikan daftar 

hadiah ini ……... 

269. Menang adalah segalanya. 

270. Sebuah surat untuk selebriti. 

271. Saya percaya UFO benar ada. 

272. Saya tidak bisa tidur saat……… 

273. Jika saya bisa menghentikan waktu. 

274. Film horor yang paling seram yang pernah saya 

tonton. 

275. Film dokumenter terbaik yang pernah saya tonton. 

276. Bos terburuk.  
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277. Fotografi atau lukisan. 

278. Mesin waktu, mungkinkah? 

279. Super power yang mungkin akan saya miliki. 

280. Must read books. 

281. Must watch movies. 

282. Saya anti rokok. 

283. Saya sangat pelupa. 

284. Masa depan saya. 

285. Masa lalu saya. 

286. Pengalaman berpindah-pindah.  

287. Yang saya sukai dan saya benci dari kota tempat 

saya tinggal. 

288. Cara saya melepaskan stress. 

289. Saya akan menghabiskan…………jam untuk belanja. 

290. Resolusi saya untuk tahun depan. 

291. Pilihan buruk yang pernah saya ambil. 

292. Salah jurusan. 

293. Periode paling tidak stabil dalam hidup saya. 

294. Sesuatu yang selalu saya sesali. 

295. Mengapa saya berbeda? 

296. Saya merasa lahir di negara yang salah. 

297. Saya menyukai sastra.  

298. Menjadi kreatif adalah……….. 

299. Karakter komik favorit saya. 

300. Lagu soundtrack hidup saya. 

301. Person of the year. 

302. Topik yang saya baca di dunia maya / online. 

303. Saya bangga menjadi orang Indonesia. 

304. Jika saya dapat hidup abadi… 

305. Saya akan menjadi orang yang lebih baik, 

apabila……. 
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306. Jika saya terdampar di pulau tak berpenghuni. 

307. Cara saya bertahan hidup jika tersesat di hutan 

belantara. 

308. Pengalaman merawat orang sakit. 

309. Lelucon terhebat yang pernah saya lakukan. 

310. Hal terbaik yang pernah saya lakukan pada orang 

lain 

311. Film terbaik yang pernah dibuat. 

312. Jika saya seorang sutradara, saya akan membuat 

film………. 

313. Jika saya memiliki uang untuk membuat program 

reality show di televisi, maka program yang ingin 

saya buat adalah…………. 

314. Orang terkenal yang pernah saya temui. 

315. Cedera di tubuh yang pernah saya alami. 

316. Cinta lama bersemi kembali. 

317. Long Distance Relationship, will work or not? 

318. Jatuh cinta pada sahabat? Good or bad idea? 

319. Luka adalah…….. 

320. Perkataan paling menyakitkan yang pernah saya 

terima. 

321. Saya marah ketika………. 

322. Hal paling berisiko yang pernah saya lakukan. 

323. Mengapa kesehatan sangat penting? 

324. Pendapat saya tentang olah raga. 

325. Mobil terkeren di seluruh dunia. 

326. Saya tidak menyukai tetangga saya. 

327. Suatu saat nanti komputer akan seperti….…… 

328. Teknologi dalam film Back to The Future yang saat 

ini sudah ada. 

329. Pandangan politik saya. 
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330. Korupsi korupsi korupsi. 

331. Kecelakaan yang mengubah hidup saya. 

332. I’m the caregiver. 

333. Saya sangat mengasihani……….. 

334. Good old days. 

335. Drinking and driving.  

336. Menulis diari. 

337. Saya berharap saya tidak pernah………. 

338. Saya merasa paling beruntung saat….….. 

339. Kita harus bersyukur berada di Indonesia karena……… 

340. Kapan terakhir saya merasa baik. 

341. Bulimia. 

342. Schizophernia. 

343. Ketika saya ketakutan, hal yang saya lakukan 

adalah………. 

344. Hal yang membingungkan saya adalah………. 

345. Keterikatan bulan dan bumi. 

346. Apa yang kamu sukai kamu lakukan waktu remaja? 

347. Hal pertama yang saya lakukan saat bangun pagi 

hari. 

348. Jika ada mesin untuk menghilangkan ingatan, saya 

ingin menghapus ingatan tentang………. 

349. Saya ketagihan………. 

350. Pengalaman saat sendirian di rumah saat semua 

orang pergi. 

351. Orang seharusnya membangun jembatan bukan 

tembok. 

352. Saya tidak tahan berbelanja dengan………. 

353. Saya dan teman-teman senang melakukan kegiatan 

berikut. 

354. Biasanya saya begadang karena……... 
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355. Jika saya menemukan orang yang hendak 

melompat dari jembatan. 

356. Anda dan teman-teman terjebak di salah satu 

piramida di Mesir. 

357. Betapa senangnya mampir ke comicon Indonesia. 

358. Having fun in Comicon San Diego USA. 

359. Punahnya dinasaurus. 

360. Pengalaman melihat hujan meteor. 

361. Memandang langit dengan teleskop. 

362. Pengalaman astronomi yang paling tak terlupakan. 

363. Observatorium Boscha. 

364. Suatu saat nanti akan ada koloni di Mars. 

365. Suatu saat nanti manusia akan berlibur ke bulan. 

366. Kematian bintang. 

367. Ada planet di galaksi kita yang berpenghuni. 

368. Paralel universe? 

369. Déjà vu. 

370. Memori 90 an. 

371. Sindrom patah hati. 

372. Semalam di Istanbul. 

373. Ketika menonton sirkus.  

374. Menonton bioskop pertama kali. 

375. Saya menentang hukuman mati. 

376. Saya setuju dengan hukuman mati. 

377. Jika saya bisa memilih untuk mengobrol dengan 

seorang tokoh meskipun dia sudah wafat, maka 

tokoh itu adalah……….. 

378. Perjalanan menulis saya. 

379. Bila Jakarta tenggelam karena global warming. 

380. Indahnya musim Sakura di Jepang. 

381. Kartini modern. 
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382. Menikah dengan jurang perbedaan status sosial. 

383. Ketika pasangan Anda menjadi tersangka 

pembunuhan. 

384. Bagaimana media mempengaruhi remaja. 

385. Best architecture in the world. 

386. Saya berharap orang lain mengetahui hal-hal berikut 

tentang saya. 

387. Ada wabah virus mematikan di daerah saya. 

388. Pengalaman spiritual yang menyentuh. 

389. Jika saya tersesat dan menemukan rumah tua di 

tengah hutan sebagai satu-satunya tempat untuk 

istirahat. 

390. Orang yang mendekati saya ternyata psikopat. 

391. Jika ada arwah penasaran yang meminta tolong pada 

saya. 

392. Saya akhirnya mengetahui pacar saya selingkuh. 

393. Komitmen menurut anda. 

394. I’m not a morning person. 

395. Tentang drama Korea. 

396. Pengalaman menerbangkan pesawat pertama kali. 

397. Alasan mengapa saya sering malas. 

398. Saya pernah berpura-pura sakit. 

399. Kerabat yang paling saya sukai. 

400. Saya pernah bertengkar dengan sahabat karena……… 

401. Sekolah yang ideal. 

402. Dunia yang ideal. 

403. Traveling ke benua Afrika. 

404. Pengalaman menempuh pendidikan di luar negeri. 

405. Perjalanan cinta hewan penguin. 

406. Tentang cerita dengan happy ending. 

407. Cara menghilangkan rasa jenuh. 
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408. Saya tidak menyukai berita politik. 

409. Ketika bumi ini sudah kehabisan minyak bumi. 

410. Tiba-tiba saya diberitahu kalau saya adalah 

seorang putra penerus sebuah kerajaan. 

411. Kabur dari rumah. 

412. Kekuatan terbesar saya adalah………… 

413. Apakah saya takut mengatakan kebenaran/ 

sejujurnya? 

414. Tur museum pada malam hari. 

415. Ketika robot mengambil alih kekuasaan manusia. 

416. Jika saya hilang ingatan. 

417. Hal-hal di mana wanita lebih baik melakukannya 

dibandingkan pria.  

418. Hal-hal di mana pria lebih baik dilakukan pria 

dibandingkan wanita. 

419. Kepemimpinan wanita. 

420. Ada penembakan di bandara tempat saya tiba. 

421.  Saya mendapat undangan untuk masuk ke 

akademi agen rahasia. 

422. Daftar film agen rahasia terbaik. 

423. Saya orang yang ceroboh. 

424. Komunitas yang pernah saya ikuti. 

425. Book club yang pernah saya ikuti. 

426. Hari kebebasan pers. 

427. Hari buku nasional. 

428. May day. 

429. Tips menghemat untuk si gila belanja. 

430. Diet efektif dengan air putih. 

431. Manfaat teh hijau. 

432. Sepatu tumit tinggi 

433. Tips agar selalu bugar. 
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434. Alasan mengapa orang menyukai potongan rambut 

yang aneh. 

435. Keunikan salah satu daerah di Indonesia (silakan 

tentukan). 

436. Pernikahan dini. 

437. Teori tentang manfaat mengkonsumsi buah-

buahan. 

438. Alasan mengapa banyak spesies hewan nyaris 

punah. 

439. Tentang ilmu forensik. 

440. Bagaimana fasilitas para difabel di negeri saya.  

441. Dewa-dewi Yunani. 

442. Hal-hal apa saja yang saya sangat tidak setuju. 

443. Ketika saya bangun, saya telah menjadi orang lain. 

444. Teman saya ternyata mempunyai kepribadian 

ganda. 

445. Venues liburan yang menantang (adventurous).  

446. Paparazzi.  

447. Seorang menguntit saya siang malam. 

448. Apa yang saya pikirkan tentang 1000 tahun lagi. 

449. Jika saya berada di situasi seperti dalam film 

‘Inception’. 

450. Menjadi relawan di tempat bencana. 

451. Apa yang ada sebelum bumi tercipta. 

452. Indonesia 100 years in the future. 

453. Best antagonist ever! 

454. Kota tua yang ingin saya kunjungi. 

455. The beauty guide book. 

456. Napak tilas terbaik yang pernah saya lakukan. 

457. Wanita itu penuh misteri. 

458. Bersahabat dengan alam. 
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459. My bucket list. 

460. Pengalaman nonton pertandingan bola Live di 

Stadion. 

461. Prioritas utama saya dalam hidup. 

462. Ketika pasangan saya menderita Alzheimer. 

463. Barang paling baru yang saya donasikan. 

464. Saya memiliki obsesi kompulsif. 

465. Saya membenci pekerjaan saya. 

466. Saya mencintai pekerjaan saya. 

467. Pengalaman menjelajah daerah dengan mobil. 

468. Hal-hal buruk yang pernah terjadi pada saya. 

469. Hidup begitu membosankan. 

470. Aturan-aturan yang harus saya hidupi. 

471. Ekspresi dan kata-kata favorit yang selalu saya 

ucapkan. 

472. Saya sering ketakutan jika berpikir tentang masa 

depan. 

473. Saya orang yang sangat moody.  

474. Saya tidak mengerti mengapa orang menjadi 

vegetarian. 

475. Partisipasi saya di pameran sains. 

476. Partisipasi saya di teater sekolah atau kampus. 

477. Pengalaman melakukan penggalangan dana. 

478. Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam 

hidup. 

479. Opini saya tentang iklan di youtube. 

480. Skill yang menurut saya, semua manusia wajib 

memilikinya. 

481. Kebutuhan privasi vs cctv di segala penjuru. 

482. Gempa tiba-tiba mengguncang gedung kantor saya. 
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483. Tiba-tiba curhatan saya tentang bos di kantor 

tersebar di dunia maya, akibat kesalahan yang tak 

disengaja. 

484. Pendapat saya tentang fanfiction.  

485. Arti sebuah nama. 

486. Sahabat pena. 

487. Rival terberat yang pernah saya temui. 

488. Lomba internasional yang pernah saya ikut. 

489. Cuisine that I prefer. 

490. Sssttt…….jangan bilang siapa-siapa. 

491. Saya menyukai orang yang selalu berada di kereta 

yang sama dengan saya. 

492. Cleopatra. 

493. There’s no late to start. 

494. Small is the new big. 

495. Hukum probabilitas. 

496. Passion. 

497. Mengajar di daerah pedalaman. 

498. Menipisnya es di artik. 

499. Sampah plastik di samudera atau lautan. 

500. Napak tilas Bandung Lautan Api. 
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Profil Penulis 

 

Ellen Conny seorang penulis berpengalaman 

dalam dunia broadcast dan telah menerbitkan 

10 buku. Ellen telah menulis cerita fiksi sejak 

duduk di bangku sekolah dasar dan sering 

menjadi wakil sekolah dalam berbagai lomba 

mengarang. Pada saat SMU, dia mulai menghasilkan cerpen-

cerpen remaja.  

 

Ellen bekerja di industri pertelevisian sejak tahun 2006 

sebagai penulis script, creative team dan produser. Pada 

tahun 2007, Ellen membuat film dokumenter berjudul Two 

Faces of Bali dan Travel Warning. Buku pertamanya terbit 

pada tahun 2009 yang memicunya untuk terus produktif 

berkarya. Pada bulan November tahun 2012, novel Tofi: 

Perburuan Bintang Sirius yang ditulisnya bersama Sylvia dan 

Prof. Yohanes Surya, Ph.D dirilis.  
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Dapatkan Segera! 
Orion dan Alora tersesat dalam waktu. 

Terlempar ke zaman revolusi, di kota 

Pahlawan, Surabaya 1945. Berawal dari 

Alora menjual pedang samurai warisan 

neneknya kepada Hiru Asano.  

Sebuah perjalanan tentang heroisme dan 

cinta sejati. Orion memendam pahit pada 

kata 'pahlawan' semenjak ayahnya tewas 

demi menyelamatkan orang lain. Apakah seorang pahlawan harus 

mati? Pertanyaan ini selalu mendorongnya untuk mencari tahu dan 

menggugat takdir. Tiba di sebuah kota yang kehilangan ribuan 

pahlawannya dalam satu hari, sebuah kota yang terkoyak-koyak 

oleh impian mempertahankan kemerdekaan, Orion berhadapan 

dengan mimpi buruk hingga ke sel-sel tubuhnya. Bagaimana dia 

mampu menguasai amarah dan rasa pahitnya, memaksa dirinya 

untuk bersikap heroik? Apakah dia akan menemukan jawaban 

dalam pencariannya? Dan apakah harapannya untuk pulang 

bersama Alora dapat tetap bertahan setelah melalui pengkhianatan, 

pengorbanan dan pertempuran tragis? 

Baca sample gratis di: https://ellenconny.com/category/city-of-

heroes/sample-reading/ 

Dapatkan versi utuh di :  

https://www.tokopedia.com/enterjournalism/city-of-heroes 
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https://www.tokopedia.com/enterjournalism/city-of-heroes

