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KATA PENGANTAR 
 

Alhamduillah, dapat tertulisnya buku ini, bukan 
hanya meiibatkan saya seorang, tetapi banyak sekali jiwa-jiwa 
tersakiti lainnya, yang saya libatkan dalam proses pembuatan 
buku ini. 

 

Buku ini saya tulis untuk membuat kalian (para 
pembaca) sadar, bahwa inilah hidup, tak selalu apa yang kita 
inginkan, begitu banyak perpisahan dan pertemuan yang 
telah kita lalui. 

 

Hidup juga, tak selalu tentang kesenangan, pahitnya 
hidup, membuat kita lebih kuat dan dewasa dari hari kemarin. 
Karena “susah atau senangnya hidup, kendali hidup selalu ada 
pada kita. Bukan orang lain”. 

 

Semoga buku ini dapat menjadi penyemangat untuk 
terus dan selalu bersyukur serta berbuat baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salam Hangat 

 

Putri Wulandari
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Problematika 1 
 

 
 
 
 
 
 

Semakin dewasa, semakin 

banyak orang-orang 

tersayang yang akan kamu 

tinggalkan
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Di    masa    kecil,    saya 
ikenalkan    dengan    berbagai 

macam    hal    yang    menarik 
maupun  yang  tidak  menarik, 
mencoba melakukannya karena 
enasaran, dan bisa juga karena 
aksaan.  Tapi  saya  bersyukur, 
arena  hal  itu  lah  saya  dapat 

mengenal berbagai macam sifat 
manusia,           entah           itu 

menyenangkan atau menyebalkan, dan sifat mereka lah 
yang membuat saya menobatkan mereka, sebagai 
orang-orang yang sangat saya "sayangi", baik ibu, ayah, 
sahabat, dan saudara saya yang lainnya. 

 

Tapi menyedihkan karena semakin dewasa, saya 
semakin sadar, bahwa tidak mungkin, jika selamanya 
saya akan berada di bawah atap yang sama bersama 
dengan ibu dan ayah 

 

Tidak mungkin juga saya menatap langit yang 
sama bersama sahabat-sahabat saya. Kita pasti akan 
berpisah, untuk masa depan yang lebih baik, karena mau 
sampai kapan, kamu berada di "Zona Nyaman" kamu 
butuh dunia baru, hidup baru, dan orang-orang baru 
yang akan mengisi hari-hari mu.
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Percayalah, semua akan baik-baik saja. kita pasti 
bertemu lagi kan?
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Problematika 2 
 
 
 
 
 
 

Namanya juga "Perjuangan" Kalau 

lelah, pusing, stress ya wajar. 

Dan kamu sudah melakukan yang terbaik 

kan? Lantas, mengapa kamu takut 

terhadap masa depan mu? Kamu harus 

percaya bahwa semesta mendukung mu, 

begitu juga aku.
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Rasa rindu 
menyelimuti seluruh 
tubuh, rintik hujan serta 
baunya memutar sebuah 
kenangan, akan banyak 
hal yang telah saya lalui, 
akan orang-orang yang 
belum saya temui, akan 
kamu   dan   saya   yang 

sempat berjuang bersama, untuk tujuan yang sama. 
 

Kamu ingat? Beberapa tahun lalu, kamu dan saya 
sempat berbincang tentang hal-hal yang membuat 
seorang insan dapat melemah tak berdaya. Tentang hal- 
hal yang membuat manusia takut akan masa depannya, 
tentang   hal-hal   yang   membuat   seorang   manusia 
merasa rendah dari manusia lainnya? 

 

Semua karena mimpi, ambisi, serta angannya, 
yang tidak diimbangi dengan kerja keras, cerdas, juga 
ikhlas. Kita terlalu terlena dengan pemikiran, sampai 
lupa bahwa tindakan juga menjadi penentu, berhasil atau 
tidaknya suatu mimpi dapat digapai, terlaksanakan atau 
tidak nya suatu rencana. Seperti itulah semesta bekerja.
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Semesta akan mendukung mu, ketika kamu 
mampu mengimbangi sebuah pemikiran dengan suatu 
tindakan. 

 

Dan tak kalah pentingnya, aku pun sama, selalu 
mendukung mu, agar tuhan menghendaki mu.
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Problematika 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yang selalu ada itu... 

"Gak ada"
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Saya tau, sebagai 
sesama  manusia,  pasti 
perlu merasa tidak baik- 
baik saja kan? Ditolak 
lamaran kerja, diputusin 
pacar, dipecat, dimarahi 
orang tua, berbagai 
penolakan    telah    kamu 

rasakan dalam hidup mu bukan? dan kamu selalu saja 
merasa sendiri. 

 

Padahal, diluar sana kamu memiliki ribuan 
teman, ratusan kenalan serta kerabat dan beberapa 
teman dekat. Tapi aneh ya "kok mereka gak pernah ada 
buat gue" well, saya paham banget sih kondisi seperti itu, 
ketika dihadapkan dengan berbagi masalah, tetapi tidak 
ada sama sekali manusia yang mau membantu kamu, 
rasanya sangat menyedihkan. 

 

Tapi seperti itulah hidup. Manusia lainnya pun 
memiliki kewajiban, dan tanggungjawab yang harus 
mereka penuhi, boro-boro mikirin kamu, hidup sendiri 
aja kadang ga ke urus kan? 

 

Ga usah sedih mikirin orang yang selalu ada, 
please, stop itu  omong kosong,  mustahil, dan ilusi. 
Mereka punya ruang, punya masalah, keinginan, sama 
seperti kamu.
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Ga usah terlalu dipikirkan ya, tidur dulu, kamu 
perlu istirahat.
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Problematika 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iya... Manusia tempatnya 

salah kok, hehehe.
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Pelajar, karyawan, 
orang tua, guru atau 
apapun itu, pasti 
memiliki         tuntutan 
bukan? 

 

Sering kali juga, 
kita bekerja dibawah 
tekanan. Tanpa sadar, 
logika dipaksa berpikir, 

dan raga dipaksa berjuang, padahal kamu perlu istirahat 
loh, tapi kalo dikejar deadline? Kamu bisa apa? 

 

Semua panik, organ-organ mu bekerja tanpa 
sadar, begitupun alam bawah sadar mu, semua pasrah 
melakukan perintah. 

 

Ada yang sampai lupa makan, ada yang rela tidur 
hanya beberapa menit, bahkan ada yang rela juga untuk 
tidak bertemu dengan orang-orang penting yang ada di 
sekitarnya. Kalau sudah seperti ini, salah siapa ? 

 

Jelas, salah manusia itu sendiri, yang terlena 
dengan waktu, "ah dua hari lagi, rebahan dulu deh" 
padahal kamu tau kan? Setiap hari, pekerjaan mu selalu 
bertambah.
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Apa yang kamu tunda akan tertumpuk terus 
menerus, hingga pada waktunya tiba, kamu bingung 
"gue harus mulai dari mana ya? " 

 

Salah manusia kan? Iya..   Manusia tempat nya 
salah hehehe.
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Problematika 5 
 

 
 
 
 
 
 

Esok masih ada bukan? 

Jangan terlalu serius. 

Duduk dulu, napas 

sebentar...
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Berbeda dengan 
kasus yang tadi, dimana 
terdapat orang-orang 
yang selalu menunda- 
nunda sesuatu. 

 

Kalau       orang 
seperti ini, adalah orang 

yang ingin semua pekerjaan nya selesai, dengan hasil 
yang baik, juga memuaskan. Tapi tau gak salahnya apa? 

 

Dia lupa waktu, yang dia ingat hanya hasil, dia 
lupa memperhatikan tubuhnya, jiwanya, juga 
pikirannya. Ingat, tanpa raga, jiwa, dan pikiran, kita 
bukan siapa-siapa lho. 

 

Jangan terlalu serius, refreshing sebentar. Lihat 
deh, sekarang banyak kafe-kafe baru kan? Coba, 
nongkrong dulu sebentar sama temen-temen mu, 
jangan di porsir semuanya dalam satu waktu. Kasihan 
sama dirimu sendiri. 

 

Buat apa sih berhasil meraih sesuatu, tapi kalau 
kamu merasa tidak bahagia? Merasa tertekan? Sini duduk 
dulu, jangan ngejar semuanya, jangan terlalu serius :) 

 

Ingat, sesuatu yang berlebihan itu gak baik lho.
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Problematika 6 
 

 
 
 
 
 
 

Kalau yang sederhana aja 

bisa bikin bahagia, kenapa 

harus nuntut yang 

sempurna? :)
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Bukannya merasa 
"cukup" itu lebih dari cukup? 
Coba deh bayangin, pengen 
beli baju, uangnya ada, cukup 
lagi. Bahagia gak sih? 

 

Pengen makan enak, 
uangnya   pas,   makanannya 

sesuai sama selera, bahagia gak sih? 
 

Tapi coba deh pikirin lagi, berapa kali kita minta 
"lebih" ? Berapa sering kita minta yang lebih mewah, dan 
glamour, supaya  apa?  Diperhatikan  orang  lain?  Apa 
kamu merasa lebih bahagia ? 

 

Sebenernya, konsep hidup itu sederhana 
 

Sangat sederhana sekali. 
 

Tapi kadang, kamunya yang berlebihan! 

Kamunya yang bikin rumit! 

Make it simple dear... 
 

Kesederhanaan itu sumber kebahagiaan. Dimana 
kita dapat memaknai rasa cukup, maka disitu pula lah 
kita dapat merasa bahagia. 

 

Jangan kebanyakan pikirin kata orang ya.



 

 

 

berlebihan itu gak baik lho. 
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Problematika 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ada yang sibuk, mengeluh 
 

Ada yang acuh, bertahan
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Berada dititik 
terendah dalam hidup, pasti 
semua orang pernah 
mengalaminya. 

 

Ada yang terus 
mengeluh menyalahkan 
keadaan, menyalahkan diri 
sendiri, dan sebagainya. 

 

Saya tau, kita semua 
mungkin sudah lelah 
dengan    keadaan,    muak 

dengan  Penolakan,  resah  dengan  tindakan,  saya  tau 
semua pernah mengalaminya. 

 

Tapi selalu ada jiwa-jiwa yang mencoba untuk 
bertahan menghadapi semuanya. Mencoba tegar, meski 
sering kali terisak dalam tangisnya. 

 

Ya,mau bagaimana lagi? Memangnya dengan 
mengeluh kita dapat mengubah keadaan? Memangnya 
dengan mengeluh kita dapat menerima keadaan? Dan 
dengan mengeluh semua akan menjadi lebih baik? 
Jawabannya : Tidak. 

 

Cobalah untuk bertahan, dan menerima.
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Wajar aja kok, kalau tugasnya manusia hanya 
menerima. Ya, semua manusia memang memiliki 
rencana, tapi pencipta mu juga sama-sama memiliki 
rencana untukmu. Lalu, kau bisa apa? Ingin 
melawannya? 

 

Tak apa... Ikhlaskan, dan relakan yang tak 
seharusnya untukmu. Tuhan tau waktu yang tepat 
untuk memberikan sesuatu yang memang pantas untuk 
kau terima.
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Problematika  8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kita sama-sama ego. 

Lalu siapa yang mau 

mengalah?
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saja dekat dengan mu. 

 

 

"Aku   ingin   yang   terbaik 
untuk mu" 
 

Sering  dengar 
kalimat itu? Sedikit klise 
memang. Kalimat tersebut 
pernah  diucapkan  oleh 
ayah, ibu, pacar, sahabat, 
orang  terdekat  mu,  atau 
bisa juga orang yang baru

 

Tujuannya baik, tapi harapannya  terlalu tinggi. 
Sementara kita, mungkin tidak ingin menjadi seperti 
yang dia inginkan. Seringkali kita melakukan sesuatu 
yang tidak sesuai dengan pintanya. 

 

Misal : 
 

1. Sang anak yang ingin menjadi politikus, tapi 
terhalang restu orang tua yang menginginkannya 
menjadi seorang dokter 

 

2. Sang kekasing wanita yang melarang pacarnya 
untuk tidak ikut-ikutan geng motor. 

 

Memang, semua itu, mereka lakukan untuk 
kebaikan kita kedepannya. 

 

Tapi... Apa bisa kita bahagia?
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Pada contoh kesatu, dimana si anak dipaksa 
mengikuti pilihan kedua orang tuanya, apa si anak diberi 
kesempatan untuk memilih? Bagimana rasanya menjadi 
manusia tanpa pilihan? 

 

Hal tersebut sering sekali terjadi pada anak 
sulung, anak tunggal, atau anak bungsu. Mengapa anak 
sulung? Karena biasanya, kedua orang tua akan 
menumpahkan obsesi nya pada anak pertama, obsesi itu 
berupa keinginannya yang belum sempat ia kejar atau ia 
capai. Lalu, mengapa anak tunggal atau anak bungsu? 
Anak tunggal adalah anak satu-satunya, dimana orang 
tua menginginkan yang terbaik untuk nya. Begitupun 
dengan anak bungsu, atau anak terakhir. 

 

Sebenarnya tidak ada yang salah 
 

Orang tua menginginkan yang terbaik untuk 
anaknya. Dan anaknya pun memiliki hak untuk memilih 
dan menjalani itu, yang salah bukan orangnya, tapi 
caranya. 

 

Coba deh cari titik temu



24  

 
 
 

 

 
 

 
 

Problematika 9 
 
 
 
 
 
 
 

Saya mencoba untuk 

mencintai diri saya sendiri, 

dan menerima kepribadian 

saya secara apa adanya.
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Selama 17 tahun 
hidup, banyak sekali hal 
yang bertambah maupun 
berkurang,  salah  satunya 
adalah soal teman. 

 

Jujur saja, saya 
bukanlah tipe orang yang 
mudah bergaul. Saya 
adalah tipe orang yang 
butuh      waktu      untuk 

menyeleksi beberapa orang yang saya rasa ia "layak" saya 
jadikan teman. 

 

Mungkin  saja,  saya dapat  akrab  dengan 
seseorang dalam beberapa hari, dan mungkin juga saya 
dapat akrab dengan seseorang dalam beberapa bulan 
bahkan tahunan. Tahu alasannya mengapa? Hal tersebut 
disebabkan karena adanya faktor "sifat dan kepribadian" 
seseorang. 

 

Kalau berbicara sifat, rasanya banyak sekali 
macam-macam sifat manusia didunia ini. Yang baik 
banyak, yang munafik ada, yang pecundang juga ada. 

 

Tapi kalau berbicara kepribadian? Saya rasa hanya 
ada 3 macam saja kepribadian secara umum didunia ini, 
yaitu : Introvert, Ekstrovert, dan Ambivert
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Tahu tidak apa yang menjadi pembeda diantara 
kedua itu? Kalau sifat, ada yang baik juga ada yang 
buruk. Tapi kalau kepribadian, sudah jelas baik. 
Kepribadian adalah anugerah terindah dari tuhan yang 
tidak dapat kamu ubah. 

 

Dan tipe kepribadian saya adalah Introvert. Saya 
adalah orang yang sering sekali tenggelam dalam pikiran 
saya sendiri. Mungkin saja, di otak saya ada beribu kata 
yang ingin saya lontarkan, tapi begitu saya berbicara, 
saya hanya melontarkan beberapa kata saja. 

 

Sama halnya dengan pertemanan, dari SMP 
sampai SMA, saya hanya memiliki beberapa orang saja 
yang sudah saya nobatkan secara resmi sebagai sahabat 
sekaligus teman saya. Ya, saya punya 6 orang yang 
sangat Setia dan menerima saya apa adanya sampai 
sekarang. 

 

Tapi begitu memasuki masa SMA, kami berpisah, 
dan 2 orang teman saya memasuki SMK dengan jurusan 
multimedia. Jujur, sedih sekali rasanya berpisah dengan 
orang-orang terbaik, ya tapi mau bagaimana lagi ? Ini 
adalah takdir. Begitu memasuki masa SMA, saya 
memang sering sekali menyendiri, seperti anak anti- 
sosial. Padahal bukan, saya selektif-sosial, seperti yang 
sudah saya bilang sebelumnya, saya butuh waktu untuk 
menyeleksi orang-orang yang tepat.
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Untuk apa juga bersama dengan mereka kalau 
kamu merasa tidak nyaman? Untuk apa juga bersama 
mereka kalau kamu tidak dapat menjadi dirimu sendiri? 
Membosankan sekali bukan? Daripada saya harus 
bergaul bersama mereka yang bertolak belakang dengan 
saya, saya lebih memilih untuk sendirian, menghabiskan 
waktu di perpustakan sambil membaca, itu lebih 
menyenangkan. 

 

Tapi semakin kedepan, seseorang guru melihat 
tingkah saya. Ia berpikir saya sangat aneh dan mungkin 
bermasalah, hingga akhirnya ia memaksa saya 
"gabunglah sama yang lain" ya, bahasa kasarnya seperti 
itu. Ia tidak mengetahui, saya bisa saja gabung, tapi tidak 
selamanya, saya butuh beberapa menit untuk sendiri. 
Dan sempat beberapa waktu dia berkata "put, ceria dong, 
gabung sama yang lain, ada apa sih?" dan sempat ia 
bertanya ke beberapa teman dekat saya "Putri itu kenapa 
sih? " Jujur, rasanya saya ini seperti orang yang 
bermasalah, padahal tidak demikian. 

 

Disini, saya tahu maksud beliau baik, tapi saya 
juga kesal dengan cara beliau menengur saya. Saya 
seolah-olah dipaksa keluar dari kepribadian saya yang 
"introvert" menjadi "ekstrovert" . Tau kan ciri-ciri orang 
Ekstrovert? Banyak ngomong, banyak temen, dan 
banyak  tingkah.  Sementara,  saya  bukan  orang  yang
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seperti itu, saya mencoba untuk mencintai diri saya 
sendiri, dan menerima kepribadian saya ini dengan apa 
adanya. Dengan saya tidak bergaul bersama mereka, saya 
merasa lebih baik, lebih tenang, dan lebih banyak 
melakukan sesuatu. 

 

Dan sebenarnya, saya tidak bermasalah, karena 
kalau saya bermasalah, mana mungkin saya dapat 
melakukan sesuatu. Buktinya saja, ketika kerja 
kelompok, saya dapat bekerja dengan baik. Saya juga bisa 
kok menuangkan ide-ide kreatif yang saya miliki. 
Apakah itu bermasalah? 

 

Pesan saya, sendiri itu menyenangkan, sendiri 
itu seperti charger energi untuk saya, ketika saya 
kehabisan energi karena banyaknya orang, dan 
kesendirian lah yang akan mentransfer energi untuk 
saya. Satu lagi, dengan sendiri, kamu akan terbiasa 
mandiri,   melakukan   sesuatu   tanpa   perlu   bantuan 
tangan lain. Tidak segala sesuatu itu harus negatif, pasti 
ada positif nya kok.
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Problematika 10 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lingkaran pertemanan yang 

baik, adalah lingkaran yang 

tidak pernah menuntut.
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jadinya. 

 

 

Kita gak pernah 
tau, apa yang benar- 
benar orang lain 
rasakan. Karena 
manusia itu pandai 
sekali bersandiwara. 
 

Di depan, 
mereka terlihat 
menyenangkan tanpa 
ada beban. Di 
belakangan,  mereka 
bisa  menangis  sejadi-

 

Sama halnya dengan pertemanan. 
 

Ada pertemanan yang sehat, dan ada juga 
pertemanan yang berbahaya. 

 

Berteman dengan siapa pun adalah hak dan 
urusan mu, tapi perlu kamu ketahui, ada beberapa orang 
yang tidak bisa kamu temani. Orang-orang toxic atau 
berbahaya, baik dari ucapan maupun tindakan. Orang- 
orang seperti ini banyak menuntut sesuatu atau dia tidak 
bisa menerima kamu apa adanya. 

 

Selain itu, mereka juga sering membicarakan 
kamu ketika kamu sedang tidak bersama mereka
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Kalau kamu ingin menjauh, ia menjauh lah. Itu 
lebih baik. Gak perlu takut gak punya teman atau bakal 
dimusuhi. Gak apa apa, ini demi kesehatan mental kamu 
juga kok.  Kasian loh mental kamu, kalau kamu harus 
terus bergaul dengan orang-orang yang berbahaya 
seperti ini. 

 

Sekedar info ya, ada beberapa orang Toxic yang 
harus kalian jauhi : 

 

 

sendiri 
1. Orang yang terlalu kagum tehadap dirinya

 

Tipe orang seperti ini, adalah orang yang terus 
dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Selain itu, dia 
juga selalu merasa lebih baik dari orang lain 

 

2. Si pembohong 
 

Suka menumpuk kebohongan, suka sekali 
membuat  orang  lain  merasa  bersalah,  seolah-olah 
dialah orang paling hina di dunia ini. 

 

3. Si Nyinyir 
 

Tau kan nyinyir? Yang suka ngomongin orang 
secara terang-terangan itu loh, dengan tujuan 
MENYINDIR. Ya, emang baguss sih ngomongin di 
depan,    tapi    kalau    tujuan    nya    mempermalukan
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seseorang?  Apa  itu  baik?  Apa  itu  tidak  membunuh 
karaktek atau mental seseorang? 

 

4. Tukang drama 
 

Tipe ini adalah tipe yang sangat saya benci, 
kenapa? Ya kerjaannya yang suka membesarkan masalah, 
biasanya tukang provokasi juga, hobi nya gibah/gosip in 
orang lain. 

 

Nah kurang lebih ada 4 tipe orang yang TOXIC 
(berbahaya) yang sering sekali kita temui di kehidupan 
kita. Kalau kamu dekat sama orang sepeti itu, saya 
sarankan, please jauhi orang-orang seperti itu. Gak baik 
untuk kehidupan kamu juga. 

 

Cari lingkaran yang emang bisa nerima kamu apa 
adanya, kalau pun nuntut, pasti nuntut nya untuk 
kebaikan kamu. Misal, mereka nyuruh kamu pakai 
parfume supaya kamu gak bau badan dan merawat 
dirimu sendiri. 

 

Tegas dalam hidup itu perlu banget, kalau emang 
capek buat berteman sama orang yang gak baik, please 
stop!  Gak usah dipaksain. 

 

Gak usah takut sendirian ya, saya cuman pengen 
kamu baik-baik aja kok :)



33  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Problematika 11 
 
 
 
 
 
 
 

Ga perlu merasa "gak enakan" 

sama orang lain. Karena belum 

tentu juga kan mereka jaga 

perasaan kita?
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Akhir-akhir ini 
saya dapat informasi 
yang sangat menarik 
sekali. Katanya, di Rusia 
kita gak boleh loh 
sembarangan kasih 
senyuman ke orang lain, 
ga  boleh  sembarangan 

juga  sapa  orang  lain.  Budaya  disana  sangat  bertolak 
belakang  sekali  dengan  budaya  di  negeri  kita,  yang 
sangat amat ramah ini (katanya) 

 

Tapi ada satu hal yang sangat saya kagumi dari 
negeri Rusia tentang kejujuran orang-orangnya dalam 
berpendapat. Orang-orang disana akan berbicara 
langsung tentang apa yang mereka pikirkan. Ia akan 
berbicara jelek, kalau kita memang jelek. Ia akan 
mengatakan kita bodoh kalau kita memang bertingkah 
bodoh. Berbeda sekali dengan apa yang saya alami di 
negeri saya sendiri. Kita sering berbohong demi 
kebaikan atau biasa disebut bohong putih. 

 

Sadar ga sih? Pertama kali bertemu dengan orang 
baru, pasti apa yang kita katakan bukanlah hal yang 
sesungguhnya. 

 

Seorang wanita bertanya pada saya "eh gimana 
baju aku? Bagus kan? Ga keliatan gendut kan? "
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Lalu saya menjawab "Bagus, kamu keliatan cukup 
kurus kok, tenang aja" 

 

Jujur, itu bukanlah hal yang ada dipikiran saya. 
Satu sisi, saya ingin bilang kalau bajunya jelek dan 
tubuhnya sedikit gemuk, tapi satu sisi saya merasa "tidak 
enak hati" kalau saya berbicara langsung seperti itu. 
Masalahnya, dia orang yang baru saya  kenal, bukan 
teman dekat atau sahabat saya yang sudah sering jujur- 
jujuran dalam hal apapun. 

 

Nah, disinilah perbedaan antara orang Indonesia 
dengan orang Rusia. Orang Rusia bisa saja berkata hal 
yang sebenarnya terjadi, tanpa memperdulikan 
hubungan kedekatan mereka dengan lawan bicaranya. 

 

Lalu, kenapa saya anggap ini menarik? Karena 
kita dapat menerapkan konsep ini ketika kita merasa 
tidak enakan pada seseorang. 

 

Pasti kalian pernah kan, disuruh atau dimintai 
bantuan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu? 
Padahal dalam hati, kalian merasa tidak sanggup, merasa 
ini bukan waktu yang tepat, tapi kalian juga merasa gak 
enak untuk bekata TIDAK. 

 

Sebenarnya,   saya   bukan   mau   mengajarkan 
"Keegoisan" pada kalian, bukan itu, saya ingin kalian
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lebih mempunyai pendirian dan menghargai perasaan 
kalian sendiri dalam memutuskan sesuatu. 

 

Kita ambil sisi positif dari orang Rusia, mereka 
jujur, sejujur-jujurnya akan melakukan sesuatu kalau 
mereka tidak sanggup. Begitupun kita, sangat perlu jika 
kita melakukan hal yang sama. 

 

Jangan karena "teman kelasan" kita merasa gak 
enak, takut dimusuhin lah, dijauhin lah, ga ditemenin 
lah. Gak papa kok, gak usah maksain sesuatu kalau kamu 
emang gak bisa, kalau kamu emang capek. Karena 
belum tentu juga kan mereka menghargai perasaan kita? 
Dan belum tentu juga lho mereka bakal kepikiran soal 
kita. 

 

Ingat, berkata TIDAK juga perlu dan penting. 
Karena hidup tak selalu harus bilang IYA. Kenapa? Kamu 
manusia, otak mu memiliki kapasitas, sama halnya 
dengan raga dan hatimu. Jangan memaksakan 
kehendak, mulai dari sekarang, hargai dirimu sendiri.
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Problematika 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saya sudah sampai di puncak 

kemalasan, tapi saya bisa kok 

melewatinya.
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Berada sampai dititik 
ini,  bukanlah  hal  yang 
mudah. Ya, kelas 12. Berbagai 
macam    perjuangan    telah 
dilewati. 

 

Dari mulai kesedihan, 
kesenangan, sampai kemalasan. Dan tiba saat nya, titik 
ini bisa saya sebut sebagai titik kemalasan juga. 

 

Karena inilah puncaknya. Puncak kemalasan, 
malas sekolah, malas bertemu guru fisika, males 
bertemu temen sekelas yang mukanya itu-itu lagi :v. 
Rasanya... Pengen banget cari suasana baru, cari temen- 
temen baru, dan ngejalanin bidang yang bener-bener 
spesifik. Misal psikologi, yaudahh fokus aja psikologi. 
Kan kalo SMA kaya gini, harus belajar 16 MAPEL secara 
umum kan? Membosankan sekali... 

 

Tapi tenang, Penilaian Akhir Semester sudah 
didepan mata, Ujian Nasional juga sudah menanti. 
Tenang...   Beberapa bulan lagi kamu akan lulus, dan 
semua penderitaan mu akan berakhir. 

 

Persiapkan semua dengan matang ya, masa depan 
bukan untuk ditakuti. Tapi coba, berikanlah yang terbaik   
untuk   masa   depan,   seperti   usaha   sekeras
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mungkin, berdo'a sebanyak mungkin, lakukan hal-hal 
yang baik, dan sebagainya. 

 

Coba deh persiapkan apa yang ada didepan mata 
dulu, misalnya Penilaian Akhir Semester. Dicoba dulu 
soal-soal tahun lalu, kalau ga punya, minta sama guru 
yang bersangkutan. Selain itu, coba untuk melengkapi 
nilai-nilai yang masih kosong, kejar gurunya, dan tanya 
"bu/pak, ada tugas yang belum saya kerjakan tidak ya? " 
kalau gurunya mau ngasih ya syukur, kalau gak mau ya 
gak apa-apa. Berdo'a aja, semoga tuhan kasih nilai yang 
terbaik untuk kamu. Dengan cara menyicil hal-hal kecil, 
kamu pasti akan merasa lebih tenang. 

 

Tapi ingat lho ya, refreshing juga perlu. Jangan 
terlalu serius, dan jangan terlalu banyak main juga, 
kamu kan kelas 12. Tahu dong apa yang musti anak kelas 
12 lakukan?
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Problematika 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Jadilah air yang jernih, yang 

memberi kehidupan untuk 

sekitar"
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Malam yang dingin, 
ditemani secangkir kopi, dan 
tak lupa juga tangan ini 
mencari sebuah file film 
didalam laptop yang berjudul 
"Habibie dan Ainun". 

 

Dari   menit   pertama 
hingga menit terakhir, badan 

ini tak pernah pindah posisi. Itu menandakan film 
tersebut  amatlah  seru  dan  menarik.  Ditambah  lagi, 
aktor pria yang saya senangi dari sejak SD, yaitu Reza 
Rahadian. Membuat scene film menjadi tambah 
menarik. Alur yang maju-mundur membuat dinamika 
film semakin hidup, tidak membosankan atau 
monoton. Banyak sekali pengalaman hidup yang saya 
dapatkan dari film tersebut. Tentang bagaimana kita 
dapat menghargai waktu, tentang bagaimana kita dapat 
bermanfaat untuk sekitar, dan tentang bagaimana kita 
dapat menggapai mimpi dengan usaha dan do'a yang 
kuat. 

 

Apalagi saya sangat tertarik pada bagian terkahir 
dimana terdapat kata-kata mutiara "Jadilah air yang 
jernih, yang memberi kehidupan untuk sekitar" .
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Dan dampaknya sangat terasa sekali, sosok 
Habibie hadir, memberikan sejuta manfaat dan juga 
kebanggaan. 

 

Salah satu manfaat nya adalah pesawat yang ia 
ciptakan, yang dapat menghubungkan orang antar kota 
atau wilayah, menyatukan yang jauh agar menjadi 
dekat. Bukan hanya berguna untuk menyatukan orang- 
orang saja. Pesawatnya juga ada yang berfungsi untuk 
pertempuran. Sungguh luar biasa ide beliau, wajar saja 
bila beliau disebut-sebut sebagai orang yang sangat 
genius. 

 

Bukan hanya prestasi saja yang membuat saya 
kagum kapada beliau, tetapi juga pengalaman hidupnya. 

 

Begitu konsisten dan disiplin. 
 

Hal ini juga dapat kita terapkan pada kehidupan 
kita, salah satunya adalah kedisiplinan beliau, yang dapat 
menghantarkannya untuk dapat meraih beasiswa di 
perguruan tinggi negeri terkenal yaitu ITB dan 
Universitas RWTH di German. Bukanlah hal yang 
mudah untuk sampai di Puncak kebahagiaan. Karena 
orang yang hebat, adalah orang yang dibentuk dari 
perjuangan, kesulitan dan air mata. 

 

Sosok habibie adalah sosok yang tidak mudah 
mengeluh, dan terus melakukan perubahan. Itulah yang
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sebenarnya anak milenial butuhkan untuk membangun 
negeri ini. Sifat tidak mudah mengeluh ketika 
mengerjakan sesuatu, dan sifat kerja keras untuk 
melakukan sesuatu. Dan satu lagi, integritas atau 
pendirian. 

 

Anak milenial harus sekali memiliki pendirian, 
karena pendirian lah yang akan menjadi tameng agar 
kalian konsisten dalam mengambil keputusan. 

 

Pendirian yang kuat juga, menjadikan kalian 
sebagai pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh hal- 
hal yang kurang baik. Selain itu, pendirian pun dapat 
membuat kalian menjadi pribadi yang tidak mudah 
merasa "Tidak Enak-an" kepada orang lain. 

 

Semoga falsafah hidup pak habibie dapat menjadi 
motivasi dan inspirasi untuk anak-anak milenial lainnya 
dalam membangun bangsa dan negeri kedepannya.
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Problematika 14 
 
 
 

 

Saya pikir, orang hebat adalah orang 

terkuat di bumi, atau orang yang terus 

berprestasi dikelas atau di sekolah nya. 
 

Ternyata bukan. Sederhana sekali, orang 

hebat adalah orang yang bahagia, yang 

mampu menerima dirinya sendiri dengan 

apa adanya. Yang rela melakukan 

perubahan-perubahan kecil, agar lebih baik 

lagi.
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Lulus SMP, saya 
sempatkan untuk 
membuat resolusi, 
bahwa akan jadi apa 
saya kedepan nya. 

 

Saya ingin 
melakukan perubahan- 
perubahan kecil, yang 
tidak     sempat     saya 
wujudkan di masa SMP. 

 

Saat itu, kelas 1 SMA atau kelas 10, saya sangat 
berambisi  untuk  menjadi  rangking  1  dikelas  saya. 
Karena tidak tahu bagaimana caranya, saya langsung 
menghubungi kakak kelas saya yang berprestasi di waktu 
saya masih SMP. 

 

Saya bertanya banyak sekali, mulai dari 

"Apa rasanya menjadi orang terdepan dikelas?" 

"Bagaimana caranya agar semua nilai ulangan 
memuaskan? " 

 

Banyak sekali pertanyaan yang saya sampaikan 
kepada beliau. 

 

Jawabannya simple "Usaha dan Berdo'a"
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Akhirnya saya mulai menjadi anak yang sangat 
ambisius, sampai saya tidak kenal waktu. Pagi, siang, 
sore, malam, semua waktu saya habiskan untuk belajar. 
Tak lupa juga, di sepertiga malam, saya sempatkan untuk 
bangun solat Tahajud. 

 

Disana, saya memohon kepada sang penghendak. 
Agar saya menjadi orang terdepan dikelas saya, agar 
semua nilai UTS saya Bagus dan memuaskan, agar semua 
pertanyaan terasa mudah. 

 

Dan benar, untuk beberapa mapel, allah kabulkan 
itu. Nilai sekitar 5 mapel saya diatas 90. Sungguh 
senangnya luar biasa, ya meskipun ada 2 pelajaran yang 
dibawah KKM. Tapi saya sangat bersyukur akan hal itu. 

 

Dan tiba pada saatnya, pengumuman hasil Ujian 
Tengah Semester. Wali kelas saya menyebut kan bahwa 
saya lah yang menjadi rangking 1 di kelas. 

 

Saya tidak menyangka, sangat bangga sekali akan 
hal itu, baru pertama kalinya mendapatkan gelar 
rangking 1 dikelas saya. 

 

Tapi itu semua tak luput dari usaha dan do'a yang 
sangat keras selama ini.
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Banyak sekali perubahan yang saya lakukan dari 
masa SMP ke SMA. Dulu, sewaktu SMP. Saya sangat 
enggan sekali untuk mengutarakan pendapat saya 
dikelas. Selain itu, pola belajar saya pun tidak teratur, 
saya juga tidak suka bangun malam untuk solat tahajud. 
Semua itu saya rubah ketika saya memasuki masa SMA, 
dengan tujuan saya harus menjadi orang terdepan 
dikelas saya. 

 

Usaha dan do'a itu pun terus saya lakukan sampai 
tiba masanya UAS atau Ulangan Akhir Semester. Saya 
giatkan belajar saya, saya kencangkan ibadah saya, 
semuanya saya maksimalkan. 

 

Dan tiba saat pengumuman hasil UAS, rangking 
saya sangat hancur, dari 1 turun sampai ke 14. Sangat 
mengecewakan sekali, sepanjang perjalanan menuju 
rumah, saya hanya bisa menangis dibalik kaca mobil. 

 

Saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri "Apa 
yang salah? " 

 

Usaha sudah, Do'a juga sudah. 
 

Sementara yang lainnya, belum tentu usahanya 
sekeras saya, tapi mengapa nasib saya lebih buruk dari 
mereka? Apa tuhan membenci saya?
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Sepanjang jalan saya terus berpikir negatif, lalu 
sepanjang hari, sepanjang waktu pun sama. Hingga tiba 
saatnya, saya meluangkan waktu untuk meng- 
intropeksi diri saya sendiri, bahwa apa yang salah? 

 

Hingga akhirnya, saya menemukan kesalahan 
saya. Bahwa saya kurang aktif dikelas. Saya terkalahkan 
oleh mereka yang sering menjawab pertanyaan guru, 
dan  mereka  yang  aktif menyampaikan  pendapatnya. 
Sementara saya? Saya sangat tidak nyaman sekali akan 
hal itu. Kadang, saya lebih memilih diam ketimbang 
harus berbicara mengutarakan pendapat saya, karena 
satu hal "saya tidak nyaman". 

 

Dari  pengalaman  itu,  saya  menyadari,  bahwa 
saya "Tidak hebat sama sekali" 

 

Saya tidak merasakan kebahagiaan sepenuhnya. 
Jujur, saya sangat merasa terbebani, saya harus 
menguasai 16 mata pelajaran, belum lagi saya harus aktif 
dikelas. Saya sadar, itu semua sangat menyiksa saya. 

 

Akhirnya saya memutuskan untuk tidak terlalu 
ambisius dikelas 11 dan kelas 12 ini. Saya tetap konsisten 
belajar dan berdo'a. Tapi, saya hanya tekuni mata 
pelajaran yang sangat saya sukai saja, selebihnya biarkan 
mengalir seperti air.
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Dan saya pun sadar, tidak ada gunanya menjadi 
rangking 1 dikelas jika saya terus merasa tertekan dan 
saya merasa, ini bukan diri saya yang sesungguhnya. 

 

Cukup temukan sesuatu, yang membuat mu sangat 
bahagia.
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Sampai sini dulu gagasan-gagasan, wejangan, 

petuah, atau nasihat hidup yang dapat saya berikan 
untuk kalian. 

 

Terimakasih  banyak  atas  teman-teman  saya 
yang sudah bersedia untuk bercerita, sampai saya pun 
ikut meneteskan air mata, atas pengalaman- 
pengalaman pahit, dan semua penolakan yang terjadi 
dalam hidup. 

 

Buku ini saya tunjukkan untuk kalian yang sudah 
atau sangat lelah akan kehidupan, atau mungkin berpikir 
untuk mengakhiri kehidupan. Hidup tidak se- simple 
itu, hidup sangat kompleks. 

 

Mengapa kompleks? Karena banyak rencana 
yang belum saya laksanakan, banyak mimpi yang belum 
saya gapai,  dan banyak orang-orang yang belum bisa 
saya bahagiakan. Ingat, perjalanan masih sangat panjang, 
dan yang hanya bisa manusia lakukan hanya terus 
berjalan, berusaha, menggapai, lalu tenang. 

 
 

 

Salam hangat, tetap hidup. 
 

-Putri wulandari-
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Tentang Penulis 

 

 

Halo manusia, tau 

gak sih? Pada bulan 

Purnama, tepatnya pada 

tanggal 15 oktober, 

lahirlah seorang 

perempuan yang diberi 

nama Putri Wulandari, 

yang merupakan anak 

sulung alias anak pertama 

dari dua bersaudara. Sejak 

kecil, dia sangat amat menerapkan prinsip INDEPENDENT 

dalam hidupnya, hmmm maksudnya gini, dia adalah anak 

yang tidak ingin meniru atau mengikuti style orang lain, ia 

selalu ingin tampil apa adanya, simple, dan membuat hatinya 

senang (selama itu tidak menyakiti orang lain), dalam kata 

lain anak ini BERJIWA BEBAS.  
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Selain itu, dia juga sangat menyukai musik, entah 

bermain gitar, membuat lagu maupun memusikalisasi puisi.  

karena baginya, musik dapat menjadi media meditasi 

saat kita sedang merasa tidak baik-baik saja, atau sedang stress. 

Tidak hanya soal musik, pada saat sedang galau, penulis juga 

memanfaatkan waktunya untuk membuat puisi atau quote 

yang berisi sederet kalimat bucin. Nah yang terakhir ini adalah 

hobinya dari sejak SMP sampai sekarang, yaitu membuat 

VLOG. Penulis juga punya Channel Youtube loh, yuk dicek, 

nama channelnya : WEP SHARE 

Sampai saat ini, dia sudah meraih beberapa prestasi. 

Diantaranya; Tahfidz terbaik dikelas 5 dan kelas 6, serta Finalis 

Vlogger 50 besar terbaik se-Indonesia, yang diadakan oleh 

Bank Indonesia dan Metro TV. 

Penulis juga memiliki beberapa kelemahan loh, yaitu 

penulis sangat sulit sekali berbicara didepan banyak orang, 

maka dari itu, dia lebih senang menulis puisi atau membuat 

lagu daripada berbicara didepan banyak orang. 

Oh iya, Penulis cukup aktif dalam 

komunitas/organisasinya yaitu Tirta Foundation, buat yang 
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kepo sama komunitas penulis, boleh ya kepoin ignya: 

@tirtafoundation.id.  

Kalau kalian ingin lebih mengenal penulis, boleh kok 

follow ignya; @cumanpengenbilang (dijamin Follback) atau 

bisa tonton vidionya (Channel Youtube : Wep Share). 

 

Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk 

membaca karyanya.  
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Hidup tidak se-simple itu, hidup sangatlah kompleks. 
 

Mengapa kompleks? Karena banyak rencana yang belum 
saya laksanakan, banyak mimpi yang belum saya gapai,  
dan banyak orang-orang yang belum bisa saya 
bahagiakan. Ingat, perjalanan masih sangat panjang, dan 
yang hanya manusia bisa lakukan adalah terus berjalan, 
berusaha, menggapai, lalu tenang. 

 
 

 

Putri Wulandari, 2019. 
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