
Kecil-Kecil Cabe Rawit! (Dimuat di majalah INDOMEDIA edisi Juni 2010) 

 
    

Sering merasa tidak PD alias tidak percaya diri karena 
tubuh yang kecil dan mungil? Apalagi kalau ada orang yang 
mengira kita masih duduk di bangku SMP, padahal 
sebenarnya sudah mahasiswa! Uhhh… Rasanya sebel 
banget! Perasaan marah, sebel, BT, sedih pun bercampur 
aduk. Pergi ke mana-mana, rasanya kita jadi minder. Tidak 
PD dengan tubuh sendiri. Eittsss… sebelum larut menjadi 
kebencian pada diri sendiri, yukkk kita lihat sisi positifnya. 
Nggak selamanya ‘kecil’ itu merugikan lho… 

 

Awet Muda 

Tubuh kecil memang (sering) diidentikkan dengan anak 
kecil. Akibatnya kita sering disangka lebih muda dari umur 
yang sebenarnya. Tapi… tidak perlu kesal. Anggap saja itu 

adalah sebuah pujian karena kita terlihat muda. Namun, ada yang perlu diperhatikan: 
Jangan mentang-mentang badan kecil, kelakuan kita juga jadi seperti anak kecil. Sikap 
dan sifat kekanak-kanakkan hanya akan membuat kita terlihat tidak dewasa dan orang 
lain pun menjadi tidak respek kepada kita.   
 

Mobilitas Lancar 

Nah, ini dia salah satu keuntungan punya badan kecil: mudah ‘nyelap-nyelip’. Tubuh 
kecil dapat memperlancar mobilitas kita di manapun dan kapanpun. Tahu sendiri donk, 
bagaimana penuhnya kantin saat jam makan siang? Saat perut lapar, kita masih harus 
rebutan antri saking ramainya. Kalau orang lain kesulitan mengantri di kantin, kita bisa 
dengan mudah nyalip sana nyalip sini, deh! 

 

Bebas Duduk di Mana Saja  
Saat perkuliahan biasa ataupun ujian, semboyan “posisi menentukan prestasi” masih 
berlaku. Dengan tubuh kecil, kita bebas menduduki kursi di manapun dikelas. Ingin 
lebih dekat dengan sang dosen, kita tinggal duduk di deretan terdepan tanpa ada yang 
protes pandangannya terhalang oleh tubuh atau kepala kita. Sebaliknya, ketika sedang 
tidak bersemangat atau sedang ujian, kita bisa memilih duduk di kursi tengah atau 
belakang dan bersembunyi di belakang punggung teman-teman tanpa terlihat dosen. 

 

Ada ‘Pengawalan’ 

Biarpun teman-teman suka meledek ‘kemungilan’ kita, tapi justru mereka yang paling 
perhatian, lho. Ketika kita dan teman-teman sedang mengejar train, pasti akan disuruh 
naik duluan. Biasanya sih mereka akan mengatakan, “Eh, anak kecil naik duluan! Nanti 
ketinggalan, lho!” Walau terdengar ‘kasar’, tapi sebenarnya mereka tidak ingin terjadi 
sesuatu pada teman mungilnya itu. Perhatian lainnya bisa kita rasakan ketika sedang 
membawa banyak barang. Mereka pasti tidak tega dan buru-buru menawarkan 
bantuan.  
 

So… biarpun badan kecil, yang penting ‘nyali’ nggak kecil. Tetap PD dan nggak perlu 
minder dengan tubuh kita. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dengan seksama (yang 
perlu digaris bawahi dan dicetak tebal): Meskipun kecil, jangan pernah mau ‘dikecilkan’. 



Kita harus bisa membedakan mana batasan perlakuan yang wajar dan yang tidak 
terhadap kondisi fisik kita. Kalau karena tubuh kita sering tidak dianggap atau 
disepelekan pendapatnya, kita nggak boleh tinggal diam. Tunjukkan – meski bertubuh 
kecil – kita juga berhak setara atau lebih dari mereka.  
 

Belajarlah dari kisah masa kecil Newton. Ia terlahir dengan tubuh mungil. Semasa 
sekolah Newton sering diejek dan dipukuli oleh temannya yang bertubuh lebih besar. 
Namun, itu tak membuatnya menjadi ‘down’. Segala ejekan itu justru memotivasi dirinya 
untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya hingga ia berhasil menjadi salah 
satu ilmuwan mungil yang ‘terbesar’ di dunia. Newton sudah membuktikan pepatah 
kecil-kecil cabe rawit. Kapan giliran kita? (Dini Kinanti) 

 
 

 

*Artikel dapat dibaca di: 

http://indomedia.com.au/innerpage.php?page=lifestyle&ArticleID=1597&NextId=60 
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I like to Move It…Move It! (Dimuat di majalah INDOMEDIA edisi Mei 2010) 

 
    

“Ihhh… Lucu banget sih! Jadi gemess…” 
pasti kata-kata itu yang akan terlontar saat 
melihat para balita yang sedang 
merangkak, belajar jalan, ataupun berjoget 
ria. Saking gregetannya jadi nggak sabaran 
deh pengen punya anak!hehe 

 

Ketika sang buah hati sudah hadir di muka 
bumi ini, perasaan senang dan haru 

meliputi segenap jiwa. Namun, terkadang ada suara samar-samar dalam hati kecil yang 
mengatakan sebaliknya. Tak bisa dipungkiri, meskipun perasaan senang melimpah 
ruah ternyata tetap ada sebagian kecil perasaan kesal. Lho? Kok jadi kesal?  
 

Yupp… Dengan menjadi orang tua, mau tidak mau harus siap dengan segala tanggung 
jawab menjaga dan merawat sang buah hati. Tak bisa lagi bebas ‘berkeliaran’ dan 
melakukan sesuka hati seperti masa lajang. Apalagi sang buah hati masih balita, masa 
tega meninggalkannya sendirian di rumah? Maka dari itu, yang punya hobi dugem tentu 
harus mengurangi hobi tersebut. Nggak bisa donk, pulang malam tiap hari hanya 
sekedar untuk menari di lantai dansa?   

 

Tapi tak perlu sedih! Di dunia yang serba canggih ini apa sih yang nggak bisa 
dilakukan? So, tak perlu lagi menggerutu! Sekarang, para orang tua yang hobi dugem 
tetap bisa melakukan hobinya tanpa meninggalkan kewajiban untuk menjaga sang 
buah hati lho… Ajak saja pasangan, teman-teman, dan juga buah hati menuju Klub 
“Baby Loves Disco”. Klub ini memang diperuntukkan bagi orang tua, ayah, ibu, bersama 
balita mereka yang berusia enam bulan hingga tujuh tahun. 

 

Lewat klub semacam ini, orang tua bisa kembali bersenang-senang layaknya masa 
lajang. Berkumpul dan bergaul bersama teman-teman tanpa harus meninggalkan buah 
hati mereka. Selain itu, buah hatipun diajak mengenali beragam musik sembari 
bergerak aktif. Hal ini sangat berguna melatih gerakan motorik.  
 

Apa? Khawatir dengan suara musik yang terlampau kencang? Atau tidak tega 
membiarkan balita keluar di malam hari dan menganggu waktu tidurnya? Tunggu 
dulu… Tak perlu panik dan khawatir. Karena melibatkan anak-anak, klub ini beroperasi 
pada sore hari. Kekuatan suara musiknya pun dibatasi hanya sekitar 80 desibel saja. 

 

Baby Loves Diso bukanlah Mickey Mouse club atau Barney is Banned. Baby Loves 
Disco merupakan pesta dansa sore hari diiringi musik asli hasil ‘spin & mix by the real 
DJ’. Di bawah penerangan redup dan lampu warna-warni, mereka mengolah musik, 
mulai dari lagu disko tahun 1970 hingga lagu tahun 2000-an. Tinggal pilih mau lagu 
“Funky Town” atau “I Like to Move It”. Oleh karena itu, nggak afdhol rasanya jika pergi 
ke klub tanpa turun ke lantai dansa… 

 

Lantai dansa pun penuh. Namun, jika dilihat lebih dekat, lantai dansa itu penuh dengan 
tubuh-tubuh mungil yang kesulitan bergoyang bukan karena mabuk, melainkan tubuh 
mungil para balita itu masih belajar jalan ataupun belajar menari mengikuti irama. 



Sungguh pemandangan yang sangat menggemaskan. Melihat para balita itu menari 
bak orang dewasa dengan tertatih-tatih. 
 

Para balita sudah lelah bergoyang? Tenang saja… karena ada tempat peristirahatan 
lengkap dengan beragam permainan anak. Di sudut-sudut klub tersedia bubble 
machines, basket of scarves, dan egg-shakers. Lalu ada juga chill-out room berupa 
tenda yang dilengkapi berbagai buku dan puzzle.  

 

Lapar karena lelah bergoyang dan bermain? Tinggal pilih menu dari beragam panganan 
ringan organik sehat yang ditawarkan. Tak hanya dilatih bergoyang, anak-anak juga 
tetap bisa bermain bersama teman-teman sekaligus menerima asupan makanan sehat. 
Hiburan yang sangat menggiurkan… 

 

Dari tahun 2006, Baby Loves Disco berkembang dari 
benua ke benua lain. Klub ini sudah dapat dijumpai di 21 
kota yang tersebar di seluruh dunia. Uniknya, penyebaran 
klub ini tidak melalui iklan-iklan di media massa. Publikasi 
dan pemasaran justru hanya dilakukan dengan 
menggunakan teknik word of mouth (dari mulut ke mulut). 
Baby Loves Disco sudah menjamur dalam bentuk waralaba 
di Amerika Serikat, Inggris, Polandia, Dubai, Hongkong, 
Jepang, dan Australia. 

  

Tunggu apalagi? Saatnya bersenang-senang bersama 
buah hati dan pasangan. Kembali menikmati masa muda tanpa meninggalkan 
kewajiban… So, We Like to Move It… Move It!!! (Dini Kinanti/ Berbagai Sumber) 

 

 

Artikel bisa dibaca di: 

http://indomedia.com.au/innerpage.php?page=lifestyle&ArticleID=1480&NextId=70 
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Kreativitas di Titik Teratas (Dimuat di majalah INDOMEDIA edisi Mei 2010) 

 
    

Bagi sebagian orang, melukis di atas 
kanvas adalah hal yang sudah umum. 
Siapa saja bisa menghasilkan sebuah 
lukisan hanya dengan bermodalkan cat, 
kuas, kanvas, dan ‘sedikit’ kreativitas. 
Namun, bagaimana jika membuat ‘lukisan’ 
dengan menggunakan mesin ketik, isi 
staples, kapur, batu sedimen, dan 
jalanan??? Tidak sembarang orang bisa. 
Butuh daya imajinasi yang unik serta 
ketelitian tingkat tinggi untuk menghasilkan 
karya yang bisa membuat orang berdecak 

kagum sekaligus bertanya-tanya, “Kok bisa ya?”  
 

 

 

Mesin Ketik 

 

Sekilas karya Keira Rathbone, lulusan Fakultas Kesenian 
dari Universitas West of England, kelihatan biasa-biasa 
saja. Tapi saat diamati dengan seksama, orang pun akan 
terheran-heran. Wajar saja, karena Rathbone 
menghasilkan sebuah lukisan dengan menggunakan mesin 
ketik! 
 

Awalnya, ia hanya tertarik membeli mesin ketik Silver Reed 
100 buatan tahun 1960-an seharga 5 Poundsterling tanpa 
tahu akan digunakan untuk apa. Gambar pertama yang 
dihasilkannya adalah sebuah mata yang sangat sederhana. 
Kemudian, gambar itu berkembang menjadi wajah, 
bangunan, hutan, atau motif tanaman. Beberapa karya 
terkenalnya adalah wajah Tom Hanks, Nicole Kidman, Kate 
Moss, dan bangunan Bournemouth Pier yang banyak 
ditawar orang dengan harga mahal.  
 

Untuk membuat sebuah lukisan, Rathbone menghabiskan waktu sekitar 90 jam. Ia 
menggunakan jari telunjuk kanannya mengetik berbagai karakter yang umumnya 
berupa tanda baca (koma, garis miring, tanda kurung, tanda petik, dan sebagainya), 
angka, dan huruf, sedangkan tangan kirinya menggerakkan kertas pada mesin ketik. 
Biasanya, Rathbone menggunakan tanda petik dan tanda garis untuk membuat 
bangunan atau pemandangan. Untuk gambar wajah, Rathbone lebih sering 
menggunakan tanda kurung. Kebayang nggak sih? Mengetik tulisan dengan mesin 
ketik saja kita masih sering salah, apalagi melukis?! 
 

3D di Jalanan 

 



Memang, melukis di jalanan sudah tergolong biasa karena banyak ‘artis’ yang 
melakukannya. Tapi yang dilakukan keempat ‘artis’ dunia ini agak sedikit berbeda. 
Mereka melukis jalanan dengan menggunakan teknik Anamorphosis – teknik 
penciptaan ilusi 3D jika dilihat dari sudut pandang yang tepat. Siapa sajakah mereka? 

 

 
1. Kurt Wenner 

Awalnya, Kurt Wenner bekerja sebagai seorang illustrator untuk proyek NASA. Wenner 
merupakan seorang pelukis yang menganut aliran Renaissance. Ia mengkombinasilan 
teknik lukisan jalanan tradisional dengan seni klasik. Hasil karyanya menciptakan karya 
seni 3 dimensi yang khas dan tampak begitu nyata, seolah terdapat sebuah lubang 
besar dengan berbagai objek di jalanan.  
 

 
2. Manfred Stader 

Manfred Stader memulai karier sebagai ‘pelukis jalanan’ 
sejak berada di sekolah seni Städel Artschool di Frankfurt 
di tahun 1980-an. Pada tahun 1985, ia telah menjadi 
‘master seniman jalanan’ dan telah menjuarai berbagai 
kompetisi melukis jalanan maupun kampanye iklan hingga 
kini. 

 

 
3. Julian Beever 

Julian Beever menjadi seniman jalanan sejak tahun 1990-
an. Beever bekerja sebagai seniman lepas dan 
menciptakan lukisan dinding bagi perusahaan di Inggris, 
Belgia, Perancis, Belanda, Jerman, Austria, Denmark, 
Spanyol, Amerika Serikat, Australia,  
Meksiko, Brazil, Argentina, Rusia, dan Portugal.  
Selain menjadikan trotoar sebagai seni, Beever juga  

melukis mural dengan cat akrilik dan replika dari  

karya-karya master, lukisan minyak, dan menciptakan kolase. 

 

 
4. Edgar Muller 

Sejak kecil, Muller sudah  
mengagumi karya seni. Ia mengejar 
obsesinya terhadap lukisan dengan masuk 
ke sekolah tinggi di kota Geldern. Muller 
terinspirasi oleh Wenner dan Beever, 
sehingga ia mengejar bentuk seni baru dan 
menciptakan gayanya sendiri.  
 

Muller bermain dengan konsep 
‘positif/negatif’ untuk mendorong orang-
orang berpikir dua kali tentang segala 



sesuatu. Alhasil, ia sukses membuat beberapa jalan dan persimpangan tampak 
berbeda dan menakjubkan! Mulai dari aliran lahar, dataran es beku, sampai jurang 
maut. 

 

 

Lukisan Bayangan 

 

Ellis Gallagher menggunakan berbagai 
macam objek di jalanan untuk menciptakan 
karya seninya yang berupa ‘lukisan 
bayangan’. Ia hanya menggunakan kapur 
dan batu sedimen untuk membuat lukisan 
bayangan tersebut. Lihat saja hasil karya 
Gallagher berupa lukisan bayangan 
sepeda, tempat sampah,  
pagar, ataupun pepohonan. 

 
 

Isi Staples 

 

Satu lagi karya unik yang mungkin nggak 
akan kepikiran oleh orang lain. Gimana 
nggak? Baptiste Debombourg ini 
menghabiskan waktu 75 jam, 35.000 isi 
staples, dan sebidang tembok putih untuk 
menghasilkan sebuah karya ‘dahsyat’.  

 

Sebenarnya, Debombourg bercita-cita ingin 
menjadi desainer mobil. Ia sangat 
obsessed dengan mobil dan bentuknya. 
Namun, ia menyadari bahwa menjadi 
desainer mobil tidak memberikan kebebasan untuk berkreatifitas. Cita-cita menjadi 
seorang desainer mobil semakin pupus.  
 

Debombourg tidak dapat masuk ke sekolah desain manapun karena ia tidak ahli 
dibidang matematika dan fisika. Alhasil, ia banting stir dan mulai belajar tentang fine 
arts. Tak lama menjelang, ia berhasil menyelesaikan studi visual artist di Ecole 
Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris, Perancis. 

 

  

Melukis dengan Lilin 

 

Lilin sebagai media untuk mengekspresikan seni mungkin sudah biasa, seperti patung 
lilin ataupun replika makanan. Namun, menjadikan lilin sebagai sebuah lukisan 3D 
masih jarang, atau mungkin belum pernah ada di dunia, selain yang dilakukan Veri 
Apriyanto, asal Indonesia. Segalanya bermula di dalam toilet di kamar asrama Veri di 
Bandung, 12 tahun silam.  
 

Waktu itu, Lampu kamar sering mati sehingga ia menggunakan lilin sebagai 
penerangan. Tanpa sadar, Veri mengamati bekas asap lilin yang menempel baik di 
dinding atau langit-langit -  dan baginya itu merupakan gambar yang menarik! Dari 



situlah Veri mulai bergelut dan berkutat dengan lilin. Hingga saat ini, ia telah 
menghasilkan 70 lukisan yang banyak dibeli orang. Cita-citanya saat ini adalah 
membangun museum lilin Indonesia. (DKP/ Berbagai Sumber) 
 
 

 

Artikel dapat dibaca di: 

http://indomedia.com.au/innerpage.php?page=Opini&ArticleID=1358&NextId=80 
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Artis Me-‘manage’ Artis (dimuat di majalah INDOMEDIA edisi Maret 2010) 

 
    

Sukses sebagai penyanyi maupun musisi papan atas di 
belantika musik Indonesia, tidak lantas membuat “mereka” 
puas begitu saja. Sudah menjadi rahasia umum, jika 
“mereka”, yaitu para artis maupun musisi yang telah 
sukses, kemudian ‘berubah haluan’ menjadi seorang 
businessman atau businesswoman. 

 

Demikianlah yang dilakukan oleh para musisi ‘senior’ di 
tanah air, sebut saja Iwan Fals, Ahmad Dhani, Maia 
Estianty, dan juga Inul Daratista. Setelah puas ‘hilir-mudik’ 
di atas panggung hiburan, kini saatnya mereka me-manage 
generasi berikutnya untuk menggantikan posisi mereka 
dalam dunia musik nusantara. Di bawah ini ada beberapa 

hasil ‘modifikasi’ mereka dengan membentuk Manajemen artis di jagat hiburan tanah 
air. 

 

 

Republik Cinta Manajemen 

 

Nama yang sudah sangat familiar bagi penikmat music di 
tanah air – bahkan hingga ke Oz. Republik Cinta 
Manajemen (RCM) dipelopori oleh musisi yang memiliki 
pengaruh cukup besar dalam musik Indonesia. Siapa lagi 
kalau bukan Ahmad Dhani -  seorang komposer musik dan 
penulis lagu kawakan Indonesia, sekaligus pentolan Band 
DEWA. 
 

RCM merupakan sebuah perusahaan musik Indonesia 
yang melakukan aktivitas manajerial bagi para musisi, 
penyanyi, band, dan para seniman lain yang berhubungan 
dengan musik. Oleh karena itu, misi utama RCM adalah 
mengembangkan kemampuan dan profesionalisme para 
musisi dan penyanyi Indonesia.   
 

Ketika Dhani memutuskan untuk mendirikan manajemen 
ini, banyak orang yang ‘sangsi’. Mereka menganggap bahwa Dhani memang jago 
dalam soal musik, tapi kalau masalah manajemen belum teruji sama sekali. Bisa 
dikatakan jika bisnis ini merupakan pertaruhan Dhani. Nyatanya, Dhani bisa 
membuktikan bahwa ia juga piawai dalam me-manage artis. Lihat saja, dari segi 
kualitas, artis-artis RCM bukanlah orang sembarangan. Ia sangat ‘lihai’ mencari bibit-
bibit baru seperti Mulan Jameela, The Rock, Mahadewi, The Virgin, Lucky Laki, hingga 
Snow White. Para newcomers itu dengan cepat mendapat tempat di telinga 
masyarakat. 

 

Menurut Dhani, keberhasilan RCM sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki masing-
masing artis sehingga mudah ‘dijual’. Salah satu keunggulan RCM dalam memasarkan 
artisnya adalah sistem paket. Dengan sistem ini, Dhani bisa memasok empat ‘produk’-



nya sekaligus pada perayaan tahun baru 2010 lalu di salah satu tempat wisata di 
Jakarta, yaitu DEWA, The Rock, Andra and The Backbone, dan Mulan Jameela.  
 

Sistem lain yang diterapkan di RCM juga cukup menguntungkan para artis. Mereka 
benar-benar fokus pada pekerjaan karena semua sudah ada yang mengurus. Dari soal 
kostum, make up, akomodasi dan kontrak, semua sudah ada petugasnya. Tugas artis 
tinggal menjaga kesehatan dan kualitas agar penampilannya tetap prima.     
 

Kelihaian Dhani dalam mengurus RCM memang patut diacungi jempol. Ia berhasil 
menerapkan sistem manajemen yang professional sehingga secara perlahan bisnis 
yang digelutinya ini semakin menunjukkan taringnya. Sampai detik ini, RCM telah 
membangun kerjasama dengan perusahaan rekaman (label) ternama EMI Music 
Indonesia, EMI Internasional Hong Kong, Pelangi Record, serta kerjasama dengan 
sejumlah stasiun TV Nasional dan Event Organizer nasional maupun internasional. 
Selain itu, RCM juga akan mengembangkan perusahaan rekamannya sendiri dalam 
waktu dekat dan mengembangkan bisnis The Rock Café di Indonesia maupun 
mancanegara. 

 

 

La Moesiek 

 

Seakan tak mau kalah dengan mantan suaminya (Ahmad 
Dhani—red), Maia Estianty baru-baru ini juga mengadakan 
launching bisnis manajemen artis miliknya, La Moesiek. 
Perusahaan yang baru dibangun tiga bulan ini awalnya 
hanya coba-coba karena ia diminta membantu 
mengorbitkan band pendatang baru, Pasto. Setelah itu, 
beberapa artis papan atas pun ingin bergabung, antara lain 
Krisdayanti dan Rully Tampubolon. Bahkan kabar ter-‘hot’, 
artis seksi Julia Perez juga bergabung dalam manajemen 
artis yang dikelola Maia.  
 

Maia mendirikan manajemen artis karena semakin banyak 
potensi musisi yang bisa digarap. Namun, tujuan Maia 
berbisnis di bidang manajemen artis bukan semata-mata 
untuk menampung bakat para musisi, tapi juga sebagai 
langkah awal mundur dari profesi penyanyi. Maia 
menyadari bahwa industri musik Indonesia saat ini lebih menyukai penyanyi baru 
dengan gaya yang lebih segar. 

 

Bagi Maia, inilah saatnya naik kelas. Dari hanya sekadar 
penyanyi, lalu menjadi produser, dan kini produser 
eksekutif. Impian Maia saat ini adalah bersaing dengan 
sejumlah perusahaan rekaman yang sudah lebih dulu 
besar di Indonesia. Ia pun ingin menjadikan Le Moesiek 
sebagai Label Record terbesar dengan artis-artis yang 
berkualitas.  
 
 

Inul Management 

 



Manajemen Artis Indonesia pun semakin ramai dengan kehadiran Ratu ‘Ngebor’, Inul 
Daratista. Bisnis ini sengaja ‘disiapkan’ oleh Inul sebagai kegiatan yang bisa ia lakoni 
setelah melahirkan.  
 

Inul management merupakan label usaha barunya dalam mengorganisir artis-artis 
untuk dipasok menjadi bintang sinetron, iklan, maupun jenis keartisan lain. Uniknya, 
bisnis ini tidak sama dengan bisnis karaoke yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun 
- yang berfungsi untuk mendongkrak pundi-pundi keuntungan. Inul mengklaim bahwa 
bisnis yang satu ini tidak untuk mengeruk keuntungan dari artis yang dibinanya. Bagi 
Inul, ini hanyalah selingan dan hiburan ketika ia belum bisa aktif nyanyi pasca 
melahirkan. Jadi ia memiliki kegiatan mendampingi artis-artis yang tampil di beberapa 
tempat.  
 

Salah satu ‘asuhan’ Inul adalah Sheila Marcia yang telah merilis single berjudul “Damai 
BersamaMu”. Sayangnya, Sheila tersandung persoalan hokum hingga harus dipenjara. 
Akibat penahanan itu, kabarnya Inul mengalami kerugian. Tapi itu tak meluluhkan niat 
Inul untuk terus men-support Sheila. Inul bahkan tidak merasakan dirugikan dan ia 
justru siap untuk menjamin Sheila. 

 

 

PT Tiga Rambu 
 

Penyanyi legendaris Indonesia ini juga membuat gebrakan 
baru! Lama tak terdengar kabar, ternyata diam-diam Iwan 
Fals mendirikan sebuah perusahaan. Setelah puluhan 
tahun berkecimpung di dunia menyanyi, pemilik nama asli 
Virgiawan Listyanto ini menjadi komisaris pada perusahaan 
miliknya, PT Tiga Rambu. 

 

Perusahaan itu akan bergerak di dunia entertainment dan 
nantinya akan mencari bibit baru artis untuk diorbitkan. 
Sebenarnya, sudah lama ia mengajukan untuk membuat 
bisnis di bidang entertainment, sampai akhirnya tercetuslah 
ide membuat manajemen ini. Nantinya, sang istri yang 
akan lebih mengurus bisnis ini. Harapan Yos, istri Iwan 
Fals, adalah agar manajemennya bisa mencetak ‘Iwan 
Fals-Iwan Fals baru’. 

 

Dengan maraknya kemunculan bisnis manajemen artis ini, maka semangat generasi 
baru untuk terus memajukan industri musik Indonesia akan terus tumbuh dan terbina. 
Viva musik Indonesia!!! (DKP/ Berbagai Sumber) 

 

 

 
 

Artikel dapat dibaca di: 

http://indomedia.com.au/innerpage.php?page=Opini&ArticleID=1356&NextId=82 
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Menelusuri Kawasan Serba ‘Pink’ (Dimuat di majalah INDOMEDIA edisi Juni 

2010) 

 
    

Merah muda atau biasa disebut ‘pink’ 
selalu identik dengan lambang cinta. Tak 
heran jika banyak orang yang menjadi 
‘maniak’ dengan warna pink, terlebih para 
wanita. Namun, bukan berarti para lelaki 
tidak menyukai warna ini. Saking maniak 
dengan warna pink, seseorang akan 
mengenakan segala sesuatu yang memiliki 
‘unsur’ pink dari ujung kepala sampai ujung 
kaki. Mulai dari pakaian, sepatu, tas, 
aksesoris, bahkan gadget! Pokoknya tiada 

hari tanpa menggunakan warna pink.  
 

Selain mengkoleksi segala barang yang ‘berbau’ pink, mereka juga rela menjelajahi 
tempat-tempat yang bernuansa pink. Salah satunya pasti Taman Sakura yang marak di 
Jepang. Bosan dengan Taman Sakura? Tenang aja, karena ternyata masih banyak 
tempat-tempat lain di dunia ini yang serba pink! Nah, jika kalian memang pecinta warna 
pink, sebaiknya tidak melewatkan beberapa tempat berikut ini.  
 

 

Kastil Pink di Heidelberg 

Jerman memang tidak seperti Italia dan Perancis yang 
popular dengan sejumlah tempat romantis seperti Menara 
Eiffel atau Air Mancur Trevi. Walau tak setenar dua negara 
tetangganya, Jerman juga menyimpan cerita romansa 
tersendiri, terutama di kota Heidelberg. 

 

Heidelberg merupakan perpaduan sempurna modernisasi 
dan klasik. Kota ini hanya dihuni 145.000 kepala dan 
seperlimanya adalah mahasiswa. Menuju Heidelberg 
tidaklah sulit. Heidelberg terletak sekitar 80 km selatan 
Frankfurt. Dari Bandara Frankfurt, kita bisa naik mobil sewaan dengan perjalanan 
selama kurang lebih satu jam, atau menggunakan jasa kereta api dengan tiket seharga 
19 Euro. 

 

Sesampainya di sana, kita akan langsung dibuai dengan pemandangan yang sangat 
romantis. Seakan-akan tidak berada di Jerman negara dengan imej teknologi maju. 
Kota Heidelberg ‘terbingkai’ cantik dengan sungai Neckar dan istana berwarna pink 
sebagai ‘hiasan’-nya. Kastil Heidelberg merupakan istana unik berwarna pink yang 
terletak di bukit 100 meter di atas kota. Kastil tersebut dibangun pada abad ke-13 atas 
titah Pangeran Elector Ruprecht III (1398-1410) dengan arsitektur campuran gaya 
gothic dan renaissance.   
  

Di sekeliling kastil pink itu terdapat taman yang indah bernama Great Vat (Grosses 
Fass). Saat matahari mulai temaram, kota tua Heidelberg beserta kastil-nya pun 



bermandikan cahaya lampu. Sorot lampu yang berwarna keemasan berpadu indah 
dengan warna merah muda pada kastil. Sungguh pemandangan yang sangat romantis! 
Bagi para ‘fans’ sang merah muda, tentu tak mau melewatkan pemandangan itu 
donk?? Makanya segera meluncur ke kota Heidelberg! Jangan lupa mengenakan 
pakaian bernuansa pink, biar lebih ‘menyatu’ dengan kastil tersebut. 

  

Danau Lac Rose 

Bagi yang hobi minum es doger ataupun 
jus strawberry, mungkin tidak akan percaya 
dengan warna air danau yang satu ini. 
Kalian pasti akan langsung berpikir bahwa 
air tersebut merupakan buatan. Memang, 
air danau Lac Rose seperti perpaduan 
antara sirup merah dengan susu 
membuatnya terlihat unik. Tapi bukan 
berarti air danau ini bisa dinikmati dan 
diminum, loh! 
 

Danau Lac Rose terletak di utara semenanjung Retba Cap Vert, Senegal. Disebut Lac 
Rose karena airnya yang berwarna merah jambu. Kenapa warnanya bisa pink??? 
Rupanya, ada  cyanobacteria dalam air, sehingga memberi efek warna pink pada 
permukaan danau. Warna merah muda itu akan terlihat jelas pada musim kemarau.  
 

Selain warna airnya yang unik, danau Lac Rose juga terkenal dengan kandungan 
garam yang tinggi sehingga orang bisa mengapung dengan mudah layaknya di Laut 
Mati. Bagaimana? Tertarik untuk ‘mencicipi’ air danau berwarna pink tersebut? (Dini 
Kinanti) 

 

Artikel dapat dibaca di: 

http://indomedia.com.au/innerpage.php?page=jalan&ArticleID=1549&NextId=11 
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Pilih Mencintai atau Dicintai…??? (Dimuat di majalah INDOMEDIA edisi Juli 

2011) 

 
    

Mungkin kita sudah sering mendengar 
pertanyaan: Pilih mencintai atau dicintai? 
Jika kita mendapat pertanyaan seperti itu, 
apa yang akan kita pilih? Tak jarang, 
orang memilih keduanya. Masalahnya, 
pertanyaan ini adalah sebuah pilihan! Jadi 
kita harus memilih salah satunya…  
 

Ketika masih duduk di bangku SMA, 
penulis pernah melakukan survey 
terhadap teman satu angkatan (sekitar 
100 orang). Hasil survey itu menunjukkan 

hampir 60% laki-laki lebih memilih dicintai karena mereka sudah lelah mencintai 
seseorang yang ternyata tak mencintai mereka. Sementara hampir 70% perempuan 
lebih memilih mencintai, dengan alasan dicintai lebih menyakitkan apabila mereka tak 
mampu membalasnya. Sisanya, memilih untuk abstain atau memilih keduanya. 

 

Lantas apa pilihan anda? Mana yang akan anda pilih? Mencintai atau dicintai? Tentu 
setiap pilihan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Memang sungguh pilihan yang 
sulit, seperti dipaksa untuk makan buah simalakama.  
 

Jika Kita Memilih MENCINTAI… 
 

Kalau kita memilih mencintai, itu berarti kita harus siap berada dalam posisi bersabar, 
memiliki toleransi yang tinggi, dan rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Bisa 
dikatakan orang yang memilih mencintai adalah orang yang egois. Karena tak peduli 
apakah orang yang kita cintai itu membalas perasaan kita atau tidak, kita akan terus 
mencintai orang tersebut. 

 

Berbagai usaha kita lakukan untuk mengungkapkan perasaan kita. Bagi yang 
beruntung, usaha kita bisa berbuah hasil. Orang yang kita cintai akhirnya mencintai kita 
juga. Bagi yang kurang beruntung, orang itu tak pernah membalas perasaan kita. Itulah 
salah satu kekurangan dari pilihan ‘mencintai’ ini. Kita harus tabah jika seseorang yang 
kita cintai itu tak kunjung mencintai kita… Makanya nggak heran kalau banyak yang 
trauma untuk mencintai seseorang dan lebih memilih dicintai oleh pasangannya. 

 

Meskipun kadang perasaan kita tak bersambut, dengan memilih ‘mencintai’ ada suatu 
perasaan puas. Setidaknya kita sudah berusaha dan tulus mencintai seseorang. 

 

Jika Kita Memilih DICINTAI… 
 

Nah, kalau kita memilih dicintai itu artinya kita berada dalam posisi yang 
menguntungkan karena bisa memenangkan keinginan-keinginan kita. Tapi… kita tidak 
mencintai orang tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan orang yang memilih dicintai 
adalah orang yang cerdik sekaligus egois. Dengan dicintai seseorang, kita bisa 



mendapat segala perhatian darinya. Kita tidak perlu capek-capek berusaha agar 
seseorang memperhatikan kita. Tak perlu bersedih karena cinta kita tak disambut.  
 

Namun, apakah kita akan bahagia jika hanya dicintai? Sedangkan kita sama sekali 
tidak mencintai seseorang itu? Ada sebuah Love Quote mengatakan: “Sungguh 
menyakitkan jika kita mencintai seseorang, tapi orang itu tidak mencintai kita. Namun, 
akan lebih menyakitkan jika kita dicintai seseorang tetapi kita tak bisa membalas 
cintanya.”  
 

Sungguh pilihan yang sulit… Tak bisa dipungkiri, kita pasti ingin memilih keduanya. Biar 
bagaimanapun mencintai dan dicintai bukanlah pilihan yang berdiri sendiri. Cinta akan 
lebih indah, bermakna dan abadi ketika mencintai dan dicintai menjadi sebuah paket 
tunggal yang tidak terpisahkan. (Dini Kinanti) 

 

 

 

Artikel dapat dibaca di: 

http://indomedia.com.au/innerpage.php?page=imigrasi&ArticleID=1612&NextId=46 
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OZ Karier 

“Untuk Apa Kita Bekerja?” 

(Dimuat di majalah OZINDO edisi Mei 2011) 

 

Setiap hari orang bekerja. Menanggung lelah, menahan jengkel, memeras pikiran, 

mengucurkan keringat, menghabiskan tenaga, hingga membanting tulang dari pagi 

sampai sore. Coba kita bayangkan paramedis di UGD yang seharian berdiri menunduk 

menjahit robekan tubuh pasien yang mengerang kesakitan karena ususnya terburai. 

Atau petugas lift yang seharian berdiri di dalam lift. Atau bahkan bayangkan pekerjaan 

seorang ibu rumah tangga, yang tak pernah ada habisnya. Untuk apa mereka bekerja? 

Untuk apa kita bekerja? 

 

Pertanyaan ini biasanya sering terlontar ketika kita sedang di-interview di sebuah 

perusahaan. Mayoritas dari kita pun akan menjawab untuk mencari uang atau penghasilan. 

Ada juga yang menjawab supaya tidak menganggur. Dan ada pula yang menjawab untuk 

mencari pengalaman. Semua jawaban itu memang benar. Tapi apa sih makna sebenarnya 

dari pertanyaan “Untuk apa kita bekerja?” Agar tidak bingung ketika diinterview, simaklah 

beberapa ‘jawaban’ pertanyaan tersebut dibawah ini! 

 

 

Untuk Memiliki Arti dan Memberi Arti… 

 

Apakah kita bekerja hanya untuk mendapatkan gaji demi memenuhi kebutuhan hidup? 

Sesempit itukah tujuan kerja? Apa memang hidup ini hanya bertujuan untuk mencari 

nafkah saja? Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lebih dari sekedar mulut dan 

perut. Kita memiliki martabat dan hati nurani. Karena itulah kita bekerja. Dengan bekerja, 

diri kita diaktualkan. Dengan bekerja, diri kita jadi berarti dan memberi arti. 

 

Memiliki arti dan memberi arti bisa dilakukan setiap orang, betapapun kecil pekerjaannya. 

Cobalah tengok seorang penjaga pintu lintasan kereta api. Ia bukan sekedar menjaga pintu 

kereta, tapi menjaga puluhan nyawa manusia. Yang diperbuat seorang ibu juga bukan 

sekedar menyiapkan nasi, melainkan menyiapkan masa depan anak-anaknya. Kita bekerja 

karena hidup ini mempunyai arti dan kita bekerja supaya hidup ini memberi arti. Bekerja 

ibarat senar gitar. Terlalu kencang dia putus, terlalu kendor malah tidak bunyi. 

 

 

Untuk Merasa Berharga Bagi Diri Sendiri dan Orang Lain… 

 

Melalui buku “Why Work” yang dikutip oleh harian Sindo. Dalam buku tersebut, Michael 

Maccoby – seorang antropolog, analisis psikologi, dan juga konsultan manajemen, 

menyatakan bahwa “Semua orang harus bekerja. Tak sekedar untuk mendapatkan imbalan 

atau gaji. Namun lebih dari itu, orang bekerja juga karena ingin menerapkan kemampuan 

yang mereka miliki dan merasa berharga bagi diri sendiri maupun orang lain.”  

 



Rasa bangga pada profesi, penting untuk menyadarkan kita dan juga orang lain bahwa kita 

bukanlah sekadar cari makan di perusahaan tempat kita bekerja. Jangan pernah lupakan 

target-target kita ke depan. Tidak ingin selamanya dalam posisi yang sama kan? Sekolah 

saja ada tingkatannya, apalagi pekerjaan? Sekolah saja perlu naik kelas, tentu pekerjaan 

harus ada peningkatan! Hal penting lainnya adalah menikmati pekerjaan kita. Mari kita 

nikmati setiap prosesnya dan jadikan kesulitan yang dihadapi sebagai tantangan. Curahkan 

seratus persen kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas. Dijamin kita akan merasa 

berharga bagi diri sendiri dan orang lain. 

 

 

Untuk Menambah Ilmu dan Menggali Potensi Diri… 

 

Bekerja (juga) merupakan ajang aktualisasi diri, terus tumbuh dan berkembang. Agar kita 

tidak jalan di tempat, gali terus potensi diri dan tambah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan 

malu bertanya dan diskusi dengan para senior seputar pekerjaan. Senior yang baik pastilah 

tak pelit berbagi masukan dan solusi seputar tugas-tugas. Pun sebaliknya, jangan ragu 
mengukurkan ide dan masukan jika dirasa perlu.  

Yang patut diingat, dunia kerja tak pernah luput dari kompetisi. Baik persaingan dengan 

sesama karyawan, senior atau junior, maupun bersaing dengan perusahaan lain. Yakinlah 

bahwa persaingan yang sehat, membakar gairah kita dalam bekerja. Dengan adanya 

persaingan, kita jadi terpacu untuk lebih giat bekerja keras dan cerdas. Jadi, bekerja tak 
sekadar pergi-pulang menjemput rezeki saja! (Dini Kinanti/Berbagai Sumber) 

 

Artikel Dapat dibaca di: 

http://www.indomedia.com.au/ozindomagazine.com.au/OZMay11/OZMay11.html 
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OZ Now I Know (dimuat di majalah OZINDO edisi Mei 2011) 

 

 

Majalah GQ setiap tahunnya menghadirkan daftar pesohor paling fashionable. Namun 

ternyata, bukan hanya selebriti yang bisa tampil stylish. Politikus pun tidak ketinggalan! 

Mereka berlomba-lomba menampilkan selera fashion tanpa cacat. Dalam survei yang 

dilakukan Haffington Post bekerja sama dengan perusahaan apparel Weatherproof, 

Presiden Barrack Obama merupakan politikus yang dinilai paling 

stylish. Survei yang dilakukan pada tahun 2010 lalu berhasil mengumpulkan 5.847 suara 

dengan Obama yang menduduki posisi teratas, disusul mantan presiden Bill Clinton, dan 

kemudian Senator Massachusets Scott Brown. Nggak heran sih kalo Barry dipilih sebagai 

presiden ter-stylish! Oke… Now I Know! [Media Indonesia] 

 

Untuk mendapatkan tulang kuat dan padat ternyata tidak perlu membutuhkan biaya yang 

besar kok. Salah satu cara termudah (dan tentu saja termurah!) untuk mendapatkan tulang 

kuat adalah dengan cara melompat. Dengan melompat secara berulang-ulang 
yang dilakukan dalam rutinitas mingguan dapat meningkatkan 

kekuatan tulang. Melompat secara teratur sebagai bagian dari olahraga bisa 

meningkatkan densitas (massa) tulang terutama pada orang dewasa. Sebuah studi yang 

dilakukan di Jepang melaporkan massa tulang meningkat setelah melompat sebanyak 40 

kali per minggu. Melompat secara teratur juga memiliki manfaat lain bagi tubuh yaitu 

meningkatkan keseimbangan. Dengan keseimbangan tubuh yang baik akan membuat 

seseorang terhindar dari jatuh, sehingga menjaga tulang agar tidak patah. Oh gitu… 

Baiklah, sekarang saya jadi tahu! [tahukahkamu.com] 

 

Bagaimana jika sebuah mobil terbuat dari nanas? Wah, pasti seru naik mobil ini! 

Para ilmuwan yakin, serat tanaman seperti nanas dan pisang bisa dipakai sebagai bahan 

baku bodi mobil. Menurut mereka, dalam 2 tahun ke depan mobil berbahan serat tanaman 

buah itu bisa terwujud. Dr Alcides Leao dari Sao Paulo University, pengembang bahan ini, 

mengatakan pada American Chemical Society di Anaheim, California, "Karakteristik dari 

plastik (yang telah diperkaya serat tanaman) ini luar biasa. Bahannya ringan tapi sangat 

kuat. 30 persen lebih ringan dan 3 hingga 4 kali lebih kuat dari plastik biasa." Selain nanas, 

bahan baku lain yang bisa dimanfaatkan untuk membuat serat nano ini adalah serat pisang 

dan serat batok kelapa. Selain jadi lebih ringan dan kuat, dengan serat tanaman ini plastik 

akan lebih tahan panas dari bahan bakar yang tumpah. Woww… Now I Know! 

[dailymail.co.uk] 
 

Siapa bilang pergantian kelamin hanya bisa terjadi pada manusia? 

Ayam milik pasangan suami istri Jim dan Jeanette Howard yang berasal dari Huntington, 

Inggris mengalami pergantian kelamin dari betina ke jantan. Ayam piaraan bernama Gertie 

itu mulai mondar-mandir di halaman rumah dan berkokok layaknya pejantan. Beberapa 

minggu kemudian, karakter pejantan mulai tumbuh, seperti pial di dagu, jengger di kepala, 

serta bulu coklat gelap khas pejantan. Publikasi Institut Ilmu Pangan dan Pertanian 

Universitas Florida tahun 2000 menyatakan, "Perubahan kelamin nyatanya terjadi, meski 

tak begitu sering. Namun hingga sekarang, belum dijumpai perubahan dari jantan ke 

betina." Namun, ayam tak akan sepenuhnya menjadi jantan. Meski tampak jantan, secara 

genetik ayam seperti Gertier tetap betina. Jadi, tak akan mampu bertelur lagi, ayam yang 

berganti kelamin juga takkan mampu membuahi betina lain. Akibat pergantian kelamin, 

Gertie kini berganti nama menjadi Bertie. Ternyata ayam juga bisa berganti kelamin juga! 

Now I Know! [life little mystieries] 

 



Pemerintah Yunani menetapkan sanksi baru terkait perlakuan kejam dan pelecehan pada 

hewan. Berdasarkan ketetapan yang akan dipertimbangkan hingga 15 April 2011 

mendatang, seseorang yang bertindak keji dan melecehkan hewan bisa 
dikenakan denda hingga setara 42.000 dollar AS. Di Yunani, perlakuan keji 

pada hewan memang sering terjadi. Anjing kadang diracuni, digantung, atau dimutilasi di 

beberapa desa Yunani. Pada tahun 2009, seorang petugas sirkus Circo Massimo memukul 

dan mencambuk gajah sebelum pertunjukan dimulai. Dengan adanya ketetapan ini, secara 

formal pertunjukan sirkus di Yunani juga dilarang. Sebelumnya, hingga beberapa dekade 

lalu, beruang yang menari menjadi atraksi sirkus rutin yang menghibur masyarakat Yunani. 

Akhirnya, atraksi itu pun kini dilarang. Wah patut ditiru ama negara lain nih! Now, they 

know… [kompas.com] 

 

 

Artikel dapat dibaca di: 
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OZ Enjoy Your Life 

Alone but NEVER Lonely 

(Dimuat di majalah OZINDO edisi Maret 2011) 

 

Pernahkah merasa, ,tidak pernah merasa sepi… 

Pernahkah kau merasa, tidak pernah merasa sunyi 

Itulah aku… Aku selalu, merasakannya… 

Kosong… (Kosong – Monty Tiwa) 

 

Kosong… merasa sepi sendiri, seakan tak ada siapapun disekitar kita. Jiwa terasa hampa, 

enggan melakukan aktivitas apapun, hanya diam seribu kata… Mungkin sebagian dari kamu 

pernah merasakannya. Suatu kekosongan yang sangat dalam, sampai-sampai tidak tahu 

apa lagi yang harus dikerjakan. Perasaan itu juga yang sering menjadi alasan orang untuk 

melakukan aksi bunuh diri. Namun, sebenarnya darimana sih perasaan kosong itu hadir? 

Perasaan kehilangan dan Rasa Memiliki 

Dalam kehidupan, selalu ada yang datang dan pergi. Kita pasti pernah merasakan pahitnya 

ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Entah itu pasangan, orang tua, sahabat, kerabat, 

atau siapa pun itu. Ada yang meninggalkan kita karena telah dipanggil oleh Sang Pencipta-

nya, ada juga yang pergi meninggalkan kita karena suatu alasan.  

 

Mendengar kata ‘meninggal’-kan pasti membawa kesan yang teramat sedih. Yuppp… Tak 

bisa dipungkiri, jika kita kehilangan seseorang seakan ada bagian dari jiwa kita yang turut 

serta pergi… Rasanya dunia sudah berakhir, segalanya terlihat kelabu, dan kita merasa 

benar-benar sepi dan kosong. 

Perasaan kehilangan serta rasa memiliki yang begitu mendalam itulah yang kerap membuat 

orang menjadi begitu ‘kosong’. Sebenarnya rasa memiliki itu yang membuat kita menderita. 

Kita merasa sangat ‘memiliki’ seseorang tanpa pernah terpikir bahwa sesungguhnya ada 

yang benar-benar memilikinya. Ingatlah, kita hanya seorang manusia yang diberikan 

‘titipan’. Sayang, sebagian besar orang justru merasa bahwa ‘titipan’ itu benar-benar milik 

mereka, sehingga ketika titipan itu diambil kembali oleh si Empunya, perasaan tidak rela 

pun berkecamuk.  

Maka dari itu, cobalah untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini 

hanyalah ‘titipan’ yang suatu saat akan diambil kembali oleh yang Empunya. 

Alone, but NEVER lonely 

Perasaan sepi sendiri, tak ada yang menemani pun kerap membuat jiwa kita hampa. 

Merasa tidak ada orang lain yang mau menemani. Yang ada dalam pikiran adalah benar-

benar sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Segala hiruk pikuk orang lalu-lalang tak terdengar. 

Kesepian yang amat dalam ini bisa berakibat menjadi depresi. 



Padahal, ketika kita merasa sepi sendiri, kita tidak benar-benar sendirian. Selalu ada yang 

menemani kemanapun kita pergi. Selalu ada yang menjaga dan melindungi kita. Siapa lagi 

kalau bukan Yang Maha Menjaga dan Melindungi? Oleh karenanya, kita jangan pernah 

berpikir bahwa kita sendirian. Karena selalu ada DIA yang menemani kita. Ketika 

merasakan kesepian dan kesendirian itu, cobalah untuk mengingat-NYA, bahwa DIA akan 

selalu ada untuk kita, hanya saja kita yang seringkali melupakan-NYA dan larut dalam 

kesedihan yang tak ada gunanya. 

Ketika ada suatu masalah, cobaan, ataupun musibah, cobalah untuk ‘curhat’ kepada-NYA. 

DIA juga pasti akan senang mendengar curhatan kita. Kita bisa bebas mengeluarkan segala 

unek-unek yang ada dalam pikiran dan hati tanpa perlu merasa malu atau gengsi. Kenapa 

harus malu? Toh… DIA yang menciptakan kita? DIA Maha mengetahui segalanya. So, 

curhatlah sepuas-puasnya kalau perlu sampai menangis meraung-raung. Tenang saja, DIA 

tidak akan pernah menertawakan kita. Meski kita tidak bisa merasakan ‘belaian’ lembutNYA, 

tapi setelah ‘curhat’ kita pasti akan merasa plong. Perasaan ‘kosong’ itupun akan hilang 

dengan sendirinya. Alone but NEVER Lonely, because HIM always with us… Keep Enjoy Your 

Life! (Dini Kinanti) 

 


