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Mark Manson dalam bukunya yang berjudul

Itulah kenapa remaja sering diwanti-wanti

The Subtle Art of Not Giving a F*ck

sebagai rentang masa pencarian diri. Karena

mengatakan kalau hidup ini isinya memang

ini usia saat kita masih doyan mencoba hal

serangkaian masalah yang tiada habisnya.

baru, bingung ingin jadi apa, menilai apa

Setiap masalah yang kamu selesaikan

yang asyik - tidak asyik, dan sebagainya.

sebenarnya akan melahirkan masalah baru.

Dan prosesnya melibatkan pandangan

Mereka datang silih berganti dengan tingkat

orang lain, atau malah saling meniru.

kesulitan yang berbeda-beda untuk
dipecahkan. Tapi hidup memang seperti itu.

Maka E-book edisi kali ini misinya terdengar

Atau malah itu yang membuat kita benar-

sederhana: membantumu memahami

benar merasa hidup. Tinggal bagaimana

dirimu sendiri. Karena itu bisa membekali

kamu bisa berdampingan dan menikmati

untuk merancang rencana-rencana

masalah yang ada.

hebatmu di masa depan. Temukan dirimu
untuk menemukan mimpimu!

Makanya, kita tak akan bisa menyelesaikan
semua masalah yang ada di alam semesta
ini. Kita harus memilih mana yang penting
untuk kita perjuangkan, dan mana yang
cukup kita bilang “oh gitu,” saja.
Dan seleksi masalah itu kita mulai dari
mengenali diri kita sendiri.
Pertanyaan besarnya: jangan-jangan apa
yang kamu inginkan selama ini sejujurnya
bukan apa yang kamu butuhkan?
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Yuk Mengenal Lebih Dalam
Diri Sendiri Lewat 4 Cara Ini

Kita memang mudah banget terpengaruh oleh sekitar. Kalau teman-temanmu suka nonton KPop, kamu lama-lama pasti juga tertarik buat ikut nonton K-Pop. Pun kalau teman-teman
dekatmu suka jalan-jalan, kamu pasti juga tertarik buat ikutan traveling. Bener, nggak?
Kalau berteman dengan orang-orang yang positif, kita akan terinspirasi untuk tumbuh dengan
positif. Sayangnya, hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Bergaul di lingkungan yang negatif juga
bisa bikin kita tumbuh dengan negatif.
Satu cara untuk melindungi perkembanganmu dari pengaruh negatif adalah pentingnya punya
konsep diri yang kuat.
Konsep diri itu cara pandangmu terhadap diri sendiri dan bagaimana hubunganmu dengan
dunia di sekeliling. Baik ﬁsik, karakter, juga cara memotivasi diri. Dengan mengenal konsep diri
maka kamu akan bisa nentuin siapa, apa yang bakal dilakuin dan mau jadi apa kamu di masa
depan. Artinya, kamu akan bertindak dan memilih sesuai dengan apa yang kamu yakini benar,
bukan karena disetir oleh orang lain. Cobain cara-cara di bawah ini deh, siapa tahu cocok buat
membantumu menemukan konsep diri yang kamu banget.

Pikirkan yang positif, singkirkan yang
negatif-negatif
Mulailah dengan memiliki badan yang sehat,
rajin berolahraga dan menjaga asupan gizi.
Hal itu akan bikin kamu lebih pede dan
memandang dirimu dengan lebih positif.
Berhenti membandingkan diri dengan orang
lain dan percaya bahwa setiap orang itu unik
dengan kelebihan dan kekurangannya
masing-masing.

Self-compassion alias menyayangi dan
berbaik hati kepada diri sendiri
Ambisius sih boleh aja, tapi bukan berarti
kamu jadi sering nyalahin dirimu sendiri kalau
apa yang kamu inginkan nggak tercapai, ya.
Menghargai diri sendiri untuk upaya yang
sudah dilakukan terlepas apapun hasilnya itu
penting. Kalau kamu melakukan kesalahan,
kamu nggak sendirian karena semua orang
juga pasti pernah melakukan kesalahan.
Berbaik hatilah pada dirimu sendiri, seperti
kamu juga berbaik hati pada sahabat dan
orang-orang terdekatmu.

Berani minta bantuan untuk
menyelesaikan masalah
Kemampuan menyelesaikan masalah ini bisa
dilatih kok. Nggak perlu memaksakan diri
kamu harus bisa semuanya sendiri. Mintalah
bantuan kalau kamu merasa ragu
menyelesaikan masalahmu. Meminta
bantuan itu juga bagian dari latihan untuk
menyelesaikan masalahmu kok. Ingatlah
untuk jangan patah semangat bila gagal,
karena kita bisa belajar dari kegagalan itu
juga.

Punya kemampuan introspeksi dan
jadi yang paling tahu tentang dirimu
Ketika kamu sadar bahwa setiap orang punya
kelebihan dan kekurangan, maka kamu pun
akan mengamati dan menilai diri sendiri
dengan cara yang berbeda. Di situ kamu akan
nemu apa kelebihan dan yang kurang di
dirimu tanpa harus menanyakan pendapat
orang lain. Kamu percaya bahwa kamu
sendirilah yang paling tahu kemampuan yang
ada dalam dirimu sendiri. Ketika kamu nemu
apa kelebihanmu, itulah yang akan kamu
jadikan sebagai aset masa depan.

Mulai sekarang, kamu perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri.
Milikilah konsep diri yang positif, yang memandang dan menghargai diri sendiri dengan segala
kurang dan lebihnya dengan baik. Dan tentunya jangan lupa untuk mengelilingi dirimu dengan
teman-teman yang positif juga biar masa depan yang cemerlang pun bukan cuma mimpi
semata. Semangat, ya!

Cobain deh 4 Cara Ini Biar
Kamu Bisa Membentuk Konsep
Diri yang Positif
Mungkin sekarang kamu sedang merasa “nggak guna” atau kecewa banget sama diri sendiri.
Entah karena prestasi di kelas yang gitu-gitu aja atau karena ada kalimat dari orang terdekat
yang nyelekit sampai-sampai bikin kecewa. Terkadang merasa kecewa dengan diri sendiri itu
normal, tapi kalau kecewanya udah berlebihan, itu bisa jadi penghalang kesuksesanmu.
Pikiran-pikiran negatif kayak gitu, kalau terlalu banyak atau sering, bisa mengganggu
perkembangan konsep diri yang positif. Padahal, konsep diri yang positif tuh penting banget
lho, biar mentalmu tetap sehat dan terus semangat! Nah mumpung masih muda, konsep dirimu
harus dibentuk mulai dari sekarang. Biar dari sekarang sampai ke depannya nanti kamu punya
konsep diri yang positif.
“Eh tapi gimana tuh caranya biar punya konsep diri yang positif?”
Biar nggak bingung, nih Dokter Gen Z punya caranya ~

Kamu harus objektif
memandang diri
Buat kamu yang masih sering iri sambil bergumam “Ih kok
enak ya jadi dia…” harus belajar sedikit lebih objektif lagi
memandang diri sendiri. Ingat, setiap orang pasti punya
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Coba deh kamu
merenung sesekali. Pikirkan baik-baik mana yang jadi
kelebihanmu, kekuranganmu, potensimu, sampai
passionmu. Sadari bahwa diri kamu itu individu yang unik,
sehingga kamu nggak perlu banding-bandingin dengan
orang lain. Dengan begitu kamu akan melihat dirimu
sendiri dengan lebih objektif tanpa merasa berkecil hati.

Appreciate yourself!
Setelah kamu bisa lebih objektif memandang diri sendiri,
sekarang saatnya kamu buat belajar untuk menghargai
dirimu sendiri. Caranya gimana? Ya dengan melihat dan
fokus pada kelebihan yang kamu punya saat ini. Kamu juga
udah berusaha maksimal buat mengembangkan diri. Jadi
ya, hargai perjuanganmu itu. Ingat, nggak ada orang lain
yang lebih menghargai dirimu selain dirimu sendiri!

Jangan marah sama diri
sendiri
Kamu perlu belajar untuk bertanggung jawab atas
pilihanmu. Tapi jangan marah dan kecewa berlebih saat
kamu menyadari bahwa pilihanmu itu kurang bijak. Ingat,
semua orang pernah keliru. Karena itu jauh lebih penting
berusaha memperbaiki kesalahanmu daripada berlarut
kecewa dan marah sama diri sendiri. Kamu punya
tanggung jawab atas apapun pilihanmu, kalau memang
pilihanmu kurang bijak, yaudah cari cara untuk
memperbaikinya. Daripada kecewa berlarut-larut dan
malah berujung stres… :)

Terus berpikir positif ya
“Lha kalau aku merasa hidupku sial terus gitu gimana bisa
berpikir positif?”
Bisa, kok. Coba fokus ke hal-hal positif yang bisa disyukuri
dalam hidupmu. Kamu kan masih muda dan masih punya
banyak potensi untuk dikembangkan. Percaya deh soal itu.
Iya sih, kamu sekarang sedang struggle dengan banyak hal,
tapi itu normal kok dialami semua orang seusia kita. Jadi ya
dibuat enjoy aja. Ingat, sesudah kesulitan pasti muncul
kemudahan selama kamu nggak nyerah di tengah jalan
dalam mengembangkan potensi dirimu.

Dan yang harus kamu ingat, sedih, kecewa dan berbagai macam emosi negatif itu memang
bagian dari kehidupan. Tapi jangan berlarut-larut. Remaja kayak kita masih punya masa depan
yang panjang. Jangan sia-siakan masa depanmu dengan kecewa dan sedih berlarut-larut, ya.
Tapi, kalau kamu emang merasa nggak bisa menghadapi emosi negatif itu sendirian, coba cari
bantuan dari orang-orang yang kamu percaya, atau bantuan profesional dari konselor atau
psikolog. Selalu berusaha jadi pribadi yang positif, supaya kita bisa mencintai diri sendiri dan
mencapai mimpi-mimpi kita, ya ~

Tokoh Ini Buktikan Kalau Jenis Kelamin
Bukan Penghalang Meraih Cita-Cita

Ibu: “Kamu mau jadi apa setelah lulus nanti?”
Farel: “Aku pengen jadi koki di hotel-hotel mewah, Bu!”
Ibu: “Lho, kan kamu cowok, masa jadi koki?!”
Mau jadi apa nanti kalo udah gede? Pertanyaan soal cita-cita tentunya udah
sering banget kamu dengar sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Kenapa?
Ya karena punya cita-cita itu penting. Dengan memiliki tujuan dan cita-cita
yang jelas, hidupmu nantinya akan lebih terarah dan bermakna.
Kadang kita agak takut untuk menjawab pertanyaan soal cita-cita itu
dengan sejujurnya. Karena mungkin cita-cita impian kita nggak sejalan
dengan harapan keluarga atau orang-orang di sekitar kita, misalnya soal
cita-cita yang kayaknya beda dengan tipikal kerjaan sesuai gender kita.
Stereotype yang mengkotak-kotakkan pekerjaan laki-laki dan pekerjaan
perempuan seharusnya nggak jadi penghambat bagi kita untuk
mengembangkan bakat kita dengan sebaik-baiknya.
Padahal, cita-cita dan profesi itu nggak mengenal batasan kelamin dan
gender. Jadi perempuan atau laki-laki harusnya nggak membatasi cita-cita
dan mimpi yang ingin diraih. Coba deh tengok beberapa tokoh di bawah.
Mereka adalah bukti bahwa semua orang bisa menjadi apapun!

Juna Rorimpandey
Koki profesional

Chef spesialis makanan Jepang dan Prancis ini
awalnya nggak punya minat di dunia masakmemasak lho. Sebelumnya Juna sempat mengikuti
sekolah penerbangan di Amerika. Namun karena
keluarganya nggak sanggup membiayainya, Juna
pun berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya
dengan menjadi pelayan di restoran Jepang.
Kegigihannya dalam bekerja menjadikannya sebagai
head chef di Restoran Jepang tersebut untuk kali
pertamanya.
Ia pun nggak pernah merasa malu, justru bangga
dengan pencapaian yang sudah dibuatnya dengan
susah payah itu. Lihat deh Chef Juna sekarang, udah
jadi koki terkenal 'kan?

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Bu Susi memulai usaha dengan mendirikan bisnis di
bidang perikanan dan berkat kegigihannya, usaha
bu Susi pun jadi cepat berkembang. Untuk
mendukung bisnisnya yang sudah go internasional
itu, bu Susi kemudian membeli sebuah pesawat
yang ia gunakan (bahkan dikendarai sendiri!) untuk
mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan
nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar
Jakarta dan Jepang.
Berkat dedikasinya dalam menjalankan bisnis di
bidang perikanan dan penerbangan, Susi pun dipilih
dan diangkat sebagai Menteri Kelautan dan
Perikanan RI oleh Presiden Jokowi. Hingga kini, Susi
Pudjiastuti konsisten menjalankan tugasnya sebagai
seorang aparatur negara. Bahkan ia juga dijuluki
Menteri Perikanan paling progresif oleh Google dan
mendapat pengakuan sebagai Menteri Perikanan
paling tangguh oleh Menteri Perikanan Norwegia!
Salut!

Barry Ritonga
Make Up Artist

Barry Ritonga termasuk salah satu cowok berparas
tampan yang nggak segan-segan menggeluti minatnya
sebagai tukang rias alias MUA. Awalnya, Barry mengambil
job sebagai aktor untuk biayain kuliahnya. Setelah lulus,
Barry nggak nerusin profesi aktornya dan memilih bekerja
sebagai pramugara. Di kerjaannya ini, Barry suka
merhatiin pramugari-pramugari yang lagi dandan, terus
iseng-iseng benerin riasan mereka. Di sinilah awal mula
ketertarikannya di dunia per-makeup-an. Ia pun mulai
menawarkan jasanya untuk mendandani teman-teman
pramugarinya. Makin lama ia makin senang dan nyaman
mendandani orang lain.
Setelah jalan 2 tahun jadi pramugara, akhirnya Barry
memberanikan diri untuk resign dan menekuni minatnya
hingga sukses menjadi MUA langganan selebritas. Dengan
kemaskulinannya yang bisa bikin gagal fokus cewekcewek, Barry nggak malu tuh punya profesi jadi MUA.

Catherine Hindra Sutjahyo

Pendiri Zalora & CEO Alfacart.com
Kini profesi di bidang teknologi nggak lagi terbatas buat
cowok. Cewek bernama lengkap Catherine Hindra
Sutjahyo berhasil mematahkan anggapan tersebut
dengan mendirikan toko online Zalora bersama rekannya
pada tahun 2012 silam. Berbekal keahlian analisisnya
yang tajam, serta keyakinannya akan kelancaran bisnis ecommerce, Catherine berhasil mendongkrak popularitas
Zalora dengan 100 ribu penyuka di Facebook hanya
dalam waktu enam bulan saja.
Usai kiprahnya menjadi orang nomor satu di bidang
teknologi e-commerce Zalora Indonesia, kini Catherine
dipercaya menjadi CEO Alfaonline yang kini
bertransformasi menjadi Alfacart.com, toko waralaba
online Alfacart. Nggak ada salahnya kan, cewek jadi
pimpinan di perusahaan?

Punya cita-cita dan tahu tujuan hidup itu bukan hanya memaksimalkan potensi yang kamu punya
untuk masa depan, tapi juga bikin perkembangan otak kamu jadi lebih baik. Jika kamu punya citacita dan selalu berusaha untuk mewujudkan impianmu itu, maka hal ini akan menghindarkan kamu
dari perilaku yang merugikanmu dan masa depanmu. Dan perlu diingat bahwa nggak ada profesi
yang maskulin atau profesi yang feminin, karena setiap orang punya potensi masing-masing yang
nggak terbatas oleh jenis kelamin.
Tetaplah jadi dirimu sendiri dan jangan takut untuk bercita-cita, ya!

4 Langkah Mudah
Temukan Passion Kamu!
Nemuin passion itu bisa dibilang gampang-gampang
susah. Soalnya passion itu lebih dari sekadar hobi
tapi juga keinginan hati yang demikian kuat dan bisa
jadi sumber motivasi serta semangat. Bahkan ada
yang sampai bilang kalau, “Passion-mu ya jati
dirimu.” Oleh karena itu kamu yang udah nemuin
passion di usia semuda ini, kamu patut bersyukur.
Sementara kamu yang belum? Nggak perlu berkecil
hati.
Mungkin kata Ina Zakaria ini ada benarnya, “Passion
itu menentukan apa yang mau kita lakukan
selanjutnya. Bisa juga menentukan masa depan.
Awalnya aku nggak kepikiran mau jadi apa,
sekarang, aku mau mempelajari sastra lebih dalam
dan jadi editor. Aamiin...” kata Ina yang siswi SMA
sekaligus penulis ﬁksi.
Buat kamu yang masih ngira-ngira sebenernya
passionmu itu apa mungkin 4 langkah di bawah ini,
bisa bantu kamu nemuin passion-mu.

1

Coba tanya beberapa pertanyaan ini dulu
sebelum memutuskan apa passion-mu

Passion itu nggak bisa kamu temukan dengan
instan. Nah sebelum kamu cari tahu passion-mu
apa, coba kamu tanyain pertanyaan-pertanyaan
ini dulu:
Hal apa yang bikin kamu senang? Topik yang bikin
kamu semangat apa? Masalah atau isu apa yang
sering bikin kamu geregetan? Yang pengen banget
kamu kejar dalam hidup ini apa?
Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk
menilai diri sendiri seperti itu sangat berguna
buat menentukan passion-mu apa. Biar nggak
salah menentukan passion juga ~

2

Ingat-ingat deh dulu pas kecil kamu sukanya
apa

Sangat penting mengingat apa yang kamu suka
saat masih kecil dulu buat menentukan apa
passion-mu. Masa kecil adalah masa yang
paling 'suci', sehingga kesukaanmu saat kecil
dulu bisa jadi reﬂeksi passion-mu dan jati diri.

Misal saat kecil kamu suka sepak bola, bisa jadi
passion-mu berhubungan dengan aktivitas olah
raga. Kalau masa kecilmu suka baca novel, bisa
jadi passion-mu punya hubungan sama dunia
literasi. Kalau kesukaanmu banyak, bisa jadi
jalan passion-mu juga beragam. Tinggal gimana
kamu memilih passion yang paling kamu
banget. Nah berawal dari kesukaan masa kecil,
kamu bisa kok menentukan passion demi masa
depanmu!

3

Oh iya, menurutmu apa sih yang jadi
kelebihanmu?

Karena tiap orang terlahir dengan kelebihan
dan kekurangan masing-masing, maka nemuin
kelebihanmu ini tak kalah penting biar kamu
bisa memilah mana passion yang harus kamu
kejar. Karena akan lebih mudah memulai
langkah untuk lebih fokus ngejar passionmu
kalau itu berangkat dari kelebihanmu. Misalnya,
kalau dari kecil udah suka ngegambar dan
sampe gede semua terkait gambar
menggambar jadi kelebihanmua, itu udah jadi
jadi modal awal kamu untuk mulai nekunin seni
lukis dan gambar sebagai passion kamu, yekan?

4

Jangan berhenti di situ, coba kembangin
kesukaanmu sembari coba beberapa hal
baru
Nah setelah kamu mulai paham mana yang jadi
passion-mu, jangan berhenti di situ! Kamu tetap
harus mencoba hal baru. Tujuannya apa? Ya
tentu untuk menunjang passion pilihanmu.
Misalkan passion-mu berhubungan dengan
dunia menggambar, cobain terus teknik-teknik
gambar baru atau bahkan kamu bisa coba
belajar teknik seni rupa lainnya. Selain bisa
tambah pengetahuan, mencoba hal baru
tersebut juga bisa menambah sudut pandang
dan skill buat mengembangkan passion-mu!
Buat kamu yang nantinya pengen bisa dapet
penghasilan dari passion, jangan lupa untuk
terus belajar!

Mumpung masih muda,
ini waktu yang paling
tepat buat kamu nyobain
banyak hal baru dan
nggak papa kalo sekalikali bikin kesalahan.
Manfaatkan usia
mudamu buat curi start
cari apa passion-mu.
Kalau kamu masih
bingung dan belum nemu
pastinya apa yang jadi
passion-mu, cobain aja 4
hal ini dulu, biar kamu
bisa menggali apa yang
jadi passion kamu!

3 Sosok
Keren Ini
Buktikan
Sukses
Nggak Perlu
Nunggu
Umur 30-an.
Prosesnya
Bisa Kamu
Tiru!

Dulu, sukses itu cuma bisa didapat oleh
orang-orang tua kaya pengalaman dan
sudah bekerja puluhan tahun. Tapi di era
sekarang semuanya sudah berubah lho.
Banyak anak-anak masa kini yang berani
berkarya dan sukses di usia muda.
Kamu juga bisa kok. Asalkan punya tekad
sekeras baja dan hasrat untuk terus
belajar dan mencoba. Kamu juga bisa
belajar sukses dari tokoh-tokoh di bawah
ini. Usia mereka masih muda, tapi
karyanya luar biasa.

Yunita Anggraeni
Founder Geek Hunter memilih karier
antimainstream sejak awal. Banyak tantangan,
tapi tetap seru-seruan

Saat teman-temannya rame-rame cari kerja di
perusahaan besar, BUMN, dan PNS, Yunita
Anggraeni memilih untuk bergabung Agate,
sebuah perusahaan IT baru (startup) di bidang
game development. Jelas ini nggak mudah
karena selain harus yakinin dirinya sendiri,
Anggra, demikian dia biasa disapa, juga harus
yakinin orangtuanya bahwa IT bisa jadi masa
depan Indonesia.
Namun bermula dari sana, Anggra jadi belajar
banyak hal. Hingga akhirnya Anggra bersama
temannya berhasil mendirikan perusahaan IT
Recruitment Consultant / Konsultan Rekrutmen
IT-nya sendiri yang dinamai Geek Hunter.
Buat Yunita Anggraeni, passion itu wajib
ditemukan. Caranya adalah dengan memberi
kesempatan kepada diri sendiri untuk
mencoba. Karena kalau kita nggak nyoba, kita
mungkin nggak akan tahu itu beneran passion
kita atau bukan. Selain itu, menurut Anggra,
kita juga harus tetap punya timeline alternatif.
Jadi kita tahu batasan kapan untuk berhenti
dan mencoba hal lain untuk cari tahu.

Sejak zaman kuliah, Alfatih Timur sudah rajin
turun ke jalan untuk menggalang dana kegiatan
sosial. Dari sini Alfatih menyadari kalau cara
menggalang kayak gitu cukup sulit. Capek dan
hasilnya nggak banyak karena orang juga
belum tentu percaya. Dari sanalah, Alfatih
terinspirasi untuk menggalang dana dengan
cara yang lebih mudah dan transparan melalui
Kitabisa.com.
Awalnya jelas ini nggak gampang. Karena
bagaimana pun nggak mudah membuat orang
mempercayakan uangnya kepada orang asing.
Di dua tahun awal Kitabisa.com banyak yang
belum percaya dan meragukan. Momenmomen buntu dan ingin menyerah sudah
bukan hal baru lagi. Tapi Alfatih mengingat
kembali bahwa masih banyak orang yang butuh
bantuan.
Berani keluar dari zona nyaman adalah kunci
dari kesuksesan Alfatih. Menurutnya, masa
muda adalah masa yang tepat untuk berkarya,
mencoba hal baru, berdarah-darah jatuh
bangun dalam usaha, juga bertumbuh baik
secara karier ataupun personal. Masa muda
adalah masa yang tepat untuk ide-ide besar,
serta memberi kesempatan pada diri untuk
mencoba dan bereksperimen dengan hal-hal
baru. Karena ide-ide besar itu akan sia-sia
tanpa keberanian untuk bereksperimen.

“

Growth is the
end of your
comfort zone

”

“

Konsisten,
terus aja
keras kepala

”

Alfatih Timur
Keras kepala dan berani keluar dari zona
nyaman adalah cara founder Kitabisa.com
untuk meraih mimpi-mimpinya

Nama Merrie Elizabeth pasti sudah nggak
asing lagi, terutama di dunia bisnis. Pemilik
salon kecantikan Quo Studio ini masuk dalam
kategori 30 Under 30 Asia versi majalah
Forbes lho. Artinya, di usianya yang belum 30
tahun, Merrie diakui oleh majalah bisnis
terkemuka di dunia sebagai pebisnis muda
dan sukses se-Asia. Wow!

jelas nggak gampang, karena saat merintis
Quo Studio, Merrie masih kuliah dan juga
bekerja part time. Masalah manajemen waktu
ini jadi tantangan tersendiri yang bikin Merrie
nyaris menyerah lho.Namun berkat kegigihan
dan pengorbanan yang dia lakukan, saat ini
Quo Studio menjadi salah satu salon
kecantikan terkemuka di kalangan anak muda.

Waktu kecil Merrie bercita-cita menjadi
seniman karena hobi menggambar dan
mewarnai. Baru saat kuliah S2, Merrie
bertekad untuk berbisnis dan lahirlah Quo
Studio yang dulu bernama BloBar. Awalnya

Bagi Merrie, kunci dari segalanya adalah
keberanian untuk bermimpi dan bekerja keras
untuk mencapai mimpi itu. Tak perlu peduli
apa kata orang. Karena hidupmu itu, harusnya
kamu yang tentukan 'kan? ?

Merrie Elizabeth
Berani bermimpi dan kerja keras untuk meraih
mimpi tersebut. Merrie Elizabeth sudah
membuktikannya

Nah, tiga orang tadi membuktikan kalau
kesuksesan bisa datang di umur berapa
aja. Asalkan berani bermimpi, mencoba,
dan kerja keras untuk mencapainya.
Dari Anggra kita belajar tentang
kegigihannya memperjuangkan passion
yang diyakininya meskipun itu berbeda
dengan pandangan banyak orang di
sekelilingnya. Dari Alfatih kita tau
bahwa keberanian keluar dari zona
nyaman yang dipadu dengan konsistensi
adalah kunci keberhasilan. Sementara
dari Merrie kita belajar bahwa
keberanian bermimpi dan berjuang
untuk mewujudkannya tanpa peduli apa
kata orang, akan berbuah manis.
Semoga kisah mereka semakin bikin
kamu semangat bahwa usia bukan
batasan untuk sukses, ya kan?
Karena kamu masih muda, mulailah dari
belajar yang rajin. Nggak cuma pelajaran
di kelas aja, tapi juga belajar dari
membaca pengalaman orang-orang
hebat lainnya. Kalau dari awal kamu
udah nentuin mimpimu seperti apa,
kamu juga bisa lho bikin list apa aja yang
harus kamu pelajari untuk mewujudkan
cita-cita. Jangan ragu juga buat ikut
komunitas yang cocok sama kamu, biar
makin membuka jejaringmu. Plus jangan
lupa kembangkan passion dan bakat
kamu. Kalau kamu mempelajari ilmu
dan keterampilannya sedari muda,
percaya deh sukses di usia muda itu bisa
kok kamu wujudkan!

3 Tips Gampang Jadi
Remaja Keren dan
Smart Di Media Sosial

“Dek, kalau udah dewasa nanti kamu mau jadi apa?”
“Mau jadi Youtuber dong ma. Kayak si A idolaku itu”
Jadi keren dan hits di kalangan pergaulan adalah salah satu hal yang didambakan
banyak orang. Apalagi dengan adanya media sosial kepopuleran makin diinginkan
karena keren dan hits berarti bisa dapet penghasilan yang lumayan. Pantas aja
banyak banget di zaman now ini remaja yang ngebet pengen jadi youtuber,
selebgram, selebtwit, atau seleb medsos lainnya.
Sah-sah aja tentunya apalagi kalau itu memang passion kamu banget. Bikin akun
Youtube tentang hobi masak kamu misalnya, atau bikin blog tentang passionmu
sama fashion terkini. Kalau ditekuni serius dengan rajin ...bikin konten original
atau konten fresh yang keren dijamin blog atau channel Youtube mu akan mudah
dicari orang. Populer deh!
Tapi, jangan sampai demi jadi populer di media sosial lantas kamu ngelakuin hal-hal
yang nggak baik ya. Ada beberapa rambu-rambu yang kudu kamu patuhi biar kamu
gak kebablasan dan malah jadi bahan viral untuk hal yang memalukan.

1

Tweetmu harimaumu.
Pikirkan baik-baik sebelum
memposting sesuatu

Berinteraksi secara online itu
penuh dinamika. Seringkali
memicu perdebatan panas
hanya gara-gara komen yang
asal atau tweet nggak penting.
Sebelum terlanjur jadi viral
maka penting banget kamu
untuk bisa ngontrol emosi
dalam semua interaksi
onlinemu. Pikir lagi sebelum
posting komen di akun orang
lain, atau update status. Bukan
kejadian sekali dua kali ada
orang yang kehilangan kerjaan
atau nggak jadi dapet beasiswa
karena postingan asal yang
mungkin udah dilupakan sama
yang buat. Inget lho jejak
rekam digital itu nggak bakal
hilang meski udah kamu
hapus. So be wise

2

Plagiat is a big NO! Bikin
konten yang otentik plus
unik biar feeds-mu menarik

Jangan copas, atau ngutip
tanpa kredit ke sumber yang
kamu pakai. Itu namanya
plagiat! Inget heboh kasus
plagiat status Facebook akun
yang viral dulu itu kan? Statusstatus keren dan puisinya itu
ternyata copas dari tulisan
orang tanpa nyebutin
sumbernya. Terkenal karena
plagiat? Enggak deh ya.
Makanya bikin konten original,
khas diri kamu sendiri itu
penting. Memang menantang
kreativitas, tapi bukankah
kepopuleran nggak bisa diraih
dengan mudah? Pasti kamu
bisa kok.
Jangan lupa kasih gimmickgimmick unik yang kamu
banget biar gampang diingat
netizen. Satu lagi, bikin kontenkonten unik kayak gini juga
perlu konsisten lho ya, biar
yang datang ke medsosmu juga
terus-terusan.

3

Oh iya, populer di media
sosial juga bisa diraih kalau
kamu berprestasi di dunia
nyata
Meskipun hasrat populer di
media sosial begitu menggebu,
jangan lupa ya kalau kamu juga
punya dunia nyata yang harus
dijalani dan diperjuangkan.
Kalau kamu pengen jadi
populer di medsos, mengukir
prestasi adalah cara yang
paling masuk akal. Ketika kamu
sudah terkenal di dunia nyata
karena prestasi yang kamu
buat, otomatis ketenaran di
medsos juga akan mengikuti.
Nggak percaya? Coba deh cek
Jonatan Christie yang akunnya
tiba-tiba jadi ada tambahan
centang biru setelah
berprestasi di Asian Games
kemarin. Nggak pengin tuh jadi
kayak gitu?!

Jadilah seleb di medsos
karena hal-hal yang
positif, bukan karena
hal-hal berbau
kontroversi yang ujungujungnya malah bikin
namamu dan orangorang tedekatmu jadi
ikutan tercemar. Kelak
kalau kamu udah
beken di medsos,
follower-mu bakal
memerhatikan apa pun
yang kamu lakukan.
Jadi tetap kontrol dan
berhati-hati saat
memposting sesuatu
ya!

5 Gaya Ngobrol “Biasa” Ini Nggak
Bisa Kamu Terapkan di Tulisan

Internet adalah teman kita. Segala jenis komunikasi berjalan via medsos
atau chat messenger. Karena itu, kadang gaya bicara “selow”-nya jadi
kebawa saat remaja merangkai kalimat yang ditujukan pada orang yang
lebih tua atau bahkan yang sifatnya formal dan profesional. Padahal kan
gaya bicaramu sehari-hari dengan teman sebaya yang serba santai itu
nggak bisa disamakan dengan gaya bicara dengan orangtua yang
kesannya lebih formal. Apalagi buat urusan professional.
Nah, biar kamu lebih bisa membatasi dan mengoreksi gaya bahasamu, ini
lo beberapa gaya ngobrol 'santai' yang sebaiknya nggak kamu tujukan ke
orang yang lebih tua, apalagi kalau bicaranya via tulisan di pesan singkat.

15:06

Jangan lupa ucapkan salam dan perkenalkan diri
terlebih dahulu
“Kalau tiba-tiba ada orang nggak dikenal yang ngajak ngobrol soal
"harga beras naik" saat kamu lagi makan sama pacar, kamu
bingung nggak?”
Ya kayak gitu perasaan orang yang kamu chat tapi kamu nggak
memperkenalkan diri dan menyebutkan maksudmu terlebih
dahulu. Yang harus kamu ingat, aturan paling standar dalam
dunia komunikasi, terutama untuk komunikasi via chat atau
email profesional, yaitu memperkenalkan diri. Sebutkan nama
dan kepentingannya menghubungi apa. Kalau nggak gitu, ya
jangan salahkan kalau chatmu dicuekin~

15:06

Nggak sabaran dan nggak sopan
Kadang kita peduli dengan orang yang diajak bicara saat
berkirim pesan. Mau itu lawan bicaranya lebih tua hingga
konteksnya yang formal, bahasanya selow aja. Pakai “ping” buat
maksa balasan sampai pakai sebutan “lu-gue” dalam bahasa
tulisan. Ini kan jelas nggak sopan.

15:06

Pakai kata yang disingkatnya kebangetan
Menyingkat kata memang akan menghemat waktu dan energi.
Tapi kalau diterapin saat lagi berkirim pesan sama orang tua
atau pesan yang sifatnya formal, yang ada pesanmu nggak
bakal tersampaikan dengan baik. Kamu lebih mudah mencerna
mana?
“Saya mau makan” atau “Q mw mkn”?
Nggak apa-apa boros karakter sedikit, yang penting kan
pesanmu tersampaikan dengan baik. Daripada nyingkatnyingkat tapi lawan bicaranya nggak paham. Udah gitu
dianggap nggak sopan lagi. Kan malah merugikan ~

15:06

Penggunaan tanda baca yang nggak jelas
Tanda baca ini juga nggak kalah penting untuk memberi
intonasi dan penekanan pada kalimat. Penggunaan tanda tanya,
tanda seru, koma, dan titik di tempat yang seharusnya penting
untuk memberikan intonasi yang jelas pada hal yang kamu coba
sampaikan. Meskipun memang sih, kadang orang tua juga suka
nggak menempatkan tanda baca dengan benar, makanya
kalimatnya jadi terbaca datar aja kayak kereta api. Tapi kalau
kamunya juga pakai tanda baca yang nggak jelas gitu,
obrolanmu bisa ngalor-ngidul gak jelas nantinya.

15:06

Bukannya menjelaskan maksud dengan
gamblang, malah pakai emot buat kode-kodean
Kehadiran ﬁtur emoticon di pesan singkat memang jadi daya
tarik tersendiri bagi para penggunanya karena bisa
memperjelas maksud pesan lewat ekspresi yang dihadirkan.
Tapi tetap jangan berlebihan pakai emoticon-nya. Bukannya
memperjelas isi pesan, yang ada malah bikin bingung. Apalagi
kalau pesan yang mau disampaikan sifatnya urgent atau
penting, nggak usah kebanyakan pake emot-emot yang nggak
jelas deh.

15:06

Terlalu sering pakai istilah gaul yang cuma
dimengerti sama anak remaja
Adi: “Halo bu, IMHO kalimatnya si Alﬁan ini OOT sih. Tapi ya, itu
CMIIW, ya. Untuk tugas, nanti saya kirim ASAP deh”
Bu Lita: “Adi, itu kamu ngomong apaan? Kenapa mau ngirim asap
ke saya? Saya punya infeksi pernafasan, kamu mau bikin saya
sakit? Hah! Nilau kamu 0 buat pelajaran Ibu!”
Saat ini ada banyak banget bahasa atau istilah gaul yang sering
dipakai untuk berkomunikasi. Mulai dari yang paling sepele
sampai yang sebenarnya mengandung arti penting. Jangan
sekali-kali kamu pakai istilah-istilah ini saat lagi chatting-an
sama orang tua dan urusan formal. Istilah itu kan cuma
dimengerti sama kamu dan orang-orang seumuranmu, bisa-bisa
dianggap kurang ajar dan bikin bingung kalau kamu
menggunakannya pada komunikasi tertulis.

15:06

Mengobrol secara lisan dan tulisan itu beda aturannya. Apalagi kalau
ngobrol tertulisnya kepada orang yang lebih tua dengan konteks formal
pula. Perlu jaga sopan santun meskipun hanya lewat pesan singkat.
Apalagi kalau ngobrolnya via email. Aturan seperti jangan lupa pake
subject dan body text saat mengirim email formal juga harus kamu ingat.
Kamu nggak bisa memperlakukan semuanya dengan sama. Kalau formal,
ya pakai bahasa formal. Kalau bertukar pesan dengan yang lebih tua,
bahasanya ya yang sopan.
Coba deh biasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar saat
bertukar pesan. Kamu nggak mau kan dicap nggak sopan dan gagal di
urusan formal cuma gara-gara bahasa doang?

15:06

6 Hal yang Bisa Kamu Cita-citakan Mumpung Masih
Muda, Biar Nantinya Hidupmu Udah Terarah!
Meski seringnya meleset, merencanakan resolusi dan
cita-cita itu banyak banget lho manfaatnya. Cita-cita
bakal menuntun hari-harimu biar bisa ngejar hal baik
yang udah kamu targetin sebelumnya. Yang pasti,
tentu kamu pengennya lebih baik lagi dari tahun
sebelumnya, 'kan?
Nah buat kamu yang masih bingung merencanakan
cita-cita apa, coba baca deh hal-hal positif di bawah
ini. Siapa tahu ada yang menarik dan sesuai buat
kamu jadikan resolusi.

Nyeriusin hobi biar menghasilkan ~
Udah banyak contoh orang-orang yang sukses
kerena nyeriusin hobi dan passionnya. Kamu
jangan mau kalah. Coba deh mulai tahun ini
kamu lebih semangat buat menyeriusi hobi
serta passionmu. Pelajari lebih serius dan baca
kisah-kisah inspiratif yang bisa ngasi kamu
perspektif baru tentang hobimu. Sebagai
contoh, kamu yang punya hobi main media
sosial bisa banget nyeriusin itu dengan belajar
bikin konten yang keren. Daripada hobi main
medsosmu gitu-gitu aja, sekalian aja tekunin
dengan bikin konten yang apik. Jangan salah,
jadi content creator media sosial atau Youtuber
itu bisa jadi sangat menghasilkan lho ~
Salah satu konten yang bisa kamu coba adalah
konten soal hidup sehat. Nggak usah mulukmuluk, bikin aja vlog seputar keseharianmu
yang mulai mengurangi konsumsi garam dan
gula hingga vlog yang isinya tips aktivitas ﬁsik
dan olahraga ringan yang kamu lakukan. Seru
kan?

Hidup lebih Sehat
Salah satu hal yang harus kamu terapkan mulai
sekarang adalah memulai gaya hidup sehat.
Kenapa? Ya biar terhindar dari penyakit dan
tubuhmu selalu dalam kondisi ﬁt. Tenang aja,
memulai gaya hidup sehat ini nggak perlu yang
berat-berat kok. Nggak perlu sampai daftar
member gym atau menyewa jasa personal
trainer. Kamu cukup mulai rutin olahraga
ringan tiap pagi, kamu bakal ngerasain
manfaatnya langsung dengan badan lebih
seger dan berenergi tiap, plus menjaga pola
makan seimbang dijamin tubuhmu bakal
berterima kasih sama kamu.

Pergi jalan-jalan ke tempat yang
belum pernah dikunjungi
Kalau kamu masih bingung soal cita-cita atau
resolusi, kenapa nggak luangkan waktumu
untuk pergi jalan-jalan ke tempat yang belum
pernah kamu kunjungi sebelumnya? Nggak
harus jauh, kamu bisa menjelajahi tempattempat seru di sekelilingmu. Tapi kalau kamu
punya cukup tabungan dan punya waktu buat
liburan, pergilah ke tempat-tempat seru dengan
pemandangan apik di Indonesia. Nah sembari

jalan-jalan, kamu bisa ambil foto atau video
buat akun media sosialmu. Kan asik, tuh~

Nabung lebih tertib
Jika mungkin selama ini kamu belum serius
menabung, yuk tertibkan lagi nabungnya mulai
sekarang. Yakinkan dulu niatmu, lalu pakai triktrik menabung yang simpel tapi realistis, lalu
komitmen sama niat awal nabungmu. Kalau
kamu udah terbiasa nabung dengan tertib di
masa muda, yakin deh kamu nggak bakal
kewalahan ketika butuh dana mendesak di
masa mendatang.
Baca

satu buku baru tiap bulan

“Lah? Baca doang kok dijadiin cita-cita sih?”
Sederhana aja, karena selama ini banyak anak
muda yang malas baca sehingga gampang
terpancing informasi hoaks. Nah, kamu yang
selama ini masih malas baca buku atau udah
baca buku tapi jarang-jarang, coba deh dirutinin
lagi mulai sekarang. Nggak harus baca buku
yang berat-berat kok. Yang penting kamu rajin
membaca hal-hal yang bermanfaat bagi kamu,
biar kamu nggak gampang ketipu berita palsu ~

Berani Ninggalin Hubungan yang
toxic!
Kalo kamu sama pacar kamu sekarang ini lebih
sering berantemnya daripada asiknya, pacar
yang sering ngancem, pacar yang hobi minta
aneh-aneh, pacar yang nggak ragu buat
ngelakuin kekerasan sampai pacar yang suka
ngerendahin pasangannya, maka kamu bisa
banget buat merencanakan cita-cita buat
segera ninggalin hubungan toxic seperti itu.
Mungkin nggak mudah, tapi dengan dukungan
dari orang-orang terdekat kamu nggak usah
takut, karena kamu berhak hidup bebas dan
bahagia.
Bikin rencana dan cita-cita itu memang gampang,
yang susah justru pada saat menjalaninya. Butuh
komitmen dan niat yang mantap biar rencanamu
bisa terwujud. Asalkan yang kamu cita-citakan ini
masih realistis dan nggak muluk-muluk, percaya
aja kamu bisa mewujudkannya. Yang jelas
hidupmu harus lebih baik dan terarah dari tahuntahun sebelumnya, ya!

