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Sinopsis : 

Penelusuran sebuah kompleks perumahan tua terbengkalai di daerah Jakarta Timur malam itu awalnya 

berjalan menyenangkan. Sebelum masuk ke area kompleks, saya bersama Wisnu, Fadi, dan Demian 

membuka vlog dengan gimmick seru untuk mencairkan suasana. Namun, saat tiba di sebuah lokasi 

rumah tingkat yang dikelilingi pepohonan dan semak, saya melihat semakin banyak makhluk tak 

kasatmata yang membuat saya terkejut. 

Tidak jauh dari situ, saya merasakan kehadiran satu sosok hantu yang ingin berkomunikasi dengan saya. 

Hantu tersebut ternyata berwujud seorang anak kecil laki-laki. Fadi mengambil alih penelusuran saat 

makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Selanjutnya, kami menyebut hantu anak kecil tersebut 

dengan nama Adik. 

Ia memiliki kebiasaan mengangkat kaki kanannya lalu menggesekkan tulang kering kaki kanannya ke 

betis kaki kiri seperti merasakan gatal. Ternyata, Adik tidak sendirian. Ia bersama dengan seorang 

kuntilanak yang ia panggil Tante. Adik bahkan menunjukkan di mana lokasi Tante berada, tepatnya di 

sebuah pohon. Inilah penelusuran kisah Adik dan Tante Kun…. 

Resensi Buku : 

Novel bertema Horor menceritakan tentang pengalaman Sara Wijayanto selama penelusurannya di 

tempat yang sudah lama tidak dihuni oleh penghuni dan di dalamnya menyimpan kisah misteri, 

dianggap “angker” atau berpenghuni makhluk tak kasat mata. 

Kisah yang dituangkan dalam novel wingit berisi perjalanan hidup si sosok yang mendiami suatu 

bangunan kosong, sudah lama ditinggal pergi sang pemilik rumah atau bangunan, Salah satu sosok yang 

diceritakan ialah Siti mencoba bercerita lewat Sara, kisah semasa ia hidup. Siti mengungkapkan 

keinginannya untuk menjadi wanita berprofesi sebagai wanita pada umumnya, tidak pernah bermimpi 

bekerja sebagai wanita penghibur. Siti tidak bisa memilih jalan karirnya karena lingkungan yang 

membawanya harus menjalani hidup dalam sisi gelap. 

 



Kelebihan Buku : 

Novel Wingit mengangkat cerita tentang sosok-sosok tak kasat mata yang ada pada setiap bangunan, 

tujuan Sara menuliskan kisahnya dalam menelusuri sebuah lokasi dalam bentuk buku, tak lain untuk 

memperkenalkan sosok yang dulunya pernah hidup dengan segala kisah manis pahitnya hidup kepada 

kita yang masih diberi umur panjang agar tidak menyesal seperti sosok-sosok yang dikisahkan Sara di 

dalam bukunya. 

Kelemahan Buku : 

Kita akan mendapatkan rasa takut karena terdapat gambar makhluk astral yang tidak bisa dilihat secara 

kasat mata dan tidak semua makhluk astral itu jahil kepada manusia yang masih hidup. Buku ini juga 

menceritakan kisah hidup seseorang yang sudah tidak ada dan sosoknya telah diserupai oleh jin yang 

bersifat tahayul, oleh karena itu tidak semua orang percaya dan peduli dengan adanya sosok tak kasat 

mata. 


