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DARI REDAKSI 

 
Dear Smile ! 

 
Sahabat, kayaknya ada banyak kabar buruk 

selama 1 bulan terakhir. Mulai dari kisruh pemilu, 

ancaman flu babi sampai dengan kasusnya ketua 

KPK. Namun, dibalik itu semua ada juga lho 

kabar yang baik. Salah satunya adalah teman-
teman kita yang menjadi juara umum di 

perlombaan internasional. Mereka mampu 

menyingkirkan wakil-wakil dari negara maju 

seperti Amerika dan juga Jerman. Nah, terus 
kamu suka pilih yang mana? Good news or bad 

news? ^-^ 

 

OK. Edisi kali ini kita mengangkat tema tentang 
pengambilan keputusan. Jika bingung harus milih 

baju biru atau baju merah, kamu perlu menyimak 

bahasan edisi kali ini. Lalu, pilihlah yang terbaik! 

Karena hidup kita banyak ditentukan oleh pilihan-
pilihan kecil yang kita buat.  

 

Terakhir, tema untuk edisi depan adalah 

"teamwork". Ngomong-ngomong... kontribusimu 

sangat kami tunggu lho ^ ^ 
 

"Pilihlah untuk melihat kesempatan dibalik 

kesulitan, bukan melihat kesulitan dibalik 

kesempatan !" 
 

Editor 

Redaksi 

Kirim semua inspirasi dan aspirasimu ke 
smilemagz@gmail.com dengan subjek sebagai 
berikut: 

 

Langganan : jika ingin mendapatkan e-magz 
gratis tiap bulan (terbit tanggal 15) 

Inbox : untuk surat masuk 

SMS : Untuk rubrik berbagi salam dan 

inspirasi 

Kuiz : untuk menjawab kuis 

Serta subjek sesuai nama rubrik jika ingin 
berkontribusi.   
 
Kami sangat senang dengan partisipasi sahabat 
dan itulah yang akan membuat kami 

berkembang. 

 

INBOX 
 

Kalau boleh saya mau kasih usul, gimana 
kalau smilemagz dijadikan e-magz semacam 

www.theifmedia.com saya yakin pembacanya 

akan tambah banyak dan bisa terjadi interaksi 

langsung di setiap topic yang dibahas :D 
Gugus Almi Sakti (almisakti@yahoo.com) 

 

terimakasihh atas usulannya. 

nice idea, tungu aja nanti y=) 

 
 

After all the place you've been, all the choice 

in life you've seen would you live your life with 

no desptair. For the tears and pain you've 
given, 

and sins you back to be forgiven. Believe me  

God won't leave you there. Semua yang telah 

terjadi, adalah isyarat tuk kau mengerti. Lihat 
lebih jelas dan hidupmu jauh lebih berarti dari 

semua keluhmu. 

Ferry Ivo (ferry_ivo@yahoo.com 

 
sip^_^ 

MEI 

“Masalah yang dihadapi banyak orang adalah 
terlalu jauh menatap masa depan. Sehingga 
mereka justru tidak tahu apa yang didepan 
mereka saat ini” Armand Morin 
 

www.senyumkita.com 
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Cara Mudah Membuat Pilihan 
 

Bayangkan ketika kamu ingin 

menentukan sarapan. Mungkin ada tiga 

pilihan; bubur ayam, nasi goreng, atau telor 

mata sapi. Bahkan mungkin lebih dari tiga, 
empat atau bahkan lima jenis makanan. 

Tentunya kamu harus memilih donk. Tidak 

mungkin kan kalau kamu makan semuanya 

untuk sarapan? Bisa-bisa malah sakit perut 
kalau terlalu banyak makan. Baiklah, kamu 

pilih saja kalau hari ini akan sarapan bubur 

ayam. Terus ada lagi nih pertanyaan 

selanjutnya, bubur ayam yang dijual di mana 

yang akan kamu pilih, di sebelah rumah, di 
dekat pasar, atau di jalan X yang lumayan 

jauh?  

Yah, itu hanya contoh sederhana saja 

bahwa dalam hidup ini kita seringkali 
dihadapkan pada situasi untuk memilih. Hidup 

adalah kumpulan dari pilihan-pilihan yang kita 

buat sendiri. Pilihan-pilihan tersebut akan 

membentuk sebab akibat yang nantinya akan 
membuat kita belajar dari pilihan tersebut. 

Apabila kita kesulitan dalam 

menentukan pilihan atau membuat keputusan, 

berikut ini ada cara yang mudah dan simple... 

Kita kasih nama saja cara ini dengan 
diagram ajaib. Mengapa bisa ajaib? Karena 

diagram ini nantinya akan membuat kamu 

mampu membuat keputusan dengan cepat 

dan sesuai dengan keinginanmu. Sebagai 
contoh, bagaimana membuat keputusan dalam 

memilih tempat berlibur? 

Hal pertama yang harus dilakukan 

adalah menentukan paling tidak tiga tempat 
pilihan. Misal: Bali, Jakarta, dan Bandung. 

Sekarang buat diagram seperti di bawah ini. 

 

   Y                

X 
Bali Jakarta Bandung 

Bali 0 0 0 

Jakarta 1 0 1 

Bandung 1 0 0 

TOTAL 2 0 1 

 

Terlebih dahulu kita kasih nama baris 

“X” dan kolom “Y” untuk membedakan. Lalu 
beri angka “0”  pada kolom dengan nama 

tempat yang sama, perhatikan pada 

pertemuan antara kolom X Bali dan Y Bali, X 

Jakarta dan Y Jakarta, X Bandung dan Y 
Bandung. Oke, terus sekarang kita analisis 

satu-satu. Gunakan kolom X sebagai acuan. 

 

kita analisis satu-satu. Gunakan kolom X sebagai 
acuan. 

7. X Bali dan Y Jakarta: apabila kalian pilih 

Bali maka beri nilai 1, apabila kalian 

memilih Jakarta beri nilai 0. (Ingat kolom 
X sebagai acuannya, maka acuan saat ini 

adalah Bali, sehingga apabila Bali tidak 

kita pilih beri nilai 0) misal di sini kita 

pilih Bali maka diberi nilai 1. 
8. X Bali dan Y Bandung: apabila kalian pilih 

Bali maka beri nilai 1, apabila kalian 

memilih Bandung beri nilai 0. Misal kita 

pilih Bali maka beri nilai 1. 
9. X Jakarta dan Y Bali: apabila kalian pilih 

Bali maka beri nilai 0, apabila kalian 

memilih Jakarta beri nilai 1. Misal kita 

pilih Bali maka beri nilai 0. 

10. X Jakarta dan Y Bandung: apabila kalian 
pilih Bandung maka beri nilai 0, apabila 

kalian memilih Jakarta beri nilai 1. Misal 

kita pilih Bandung maka beri nilai 0. 

11. X Bandung dan Y Bali: apabila kalian pilih 
Bandung maka beri nilai 1, apabila kalian 

memilih Bali beri nilai 0. Misal kita pilih 

Bali maka beri nilai 0. 

12. X Bandung dan Y Jakarta: apabila kalian 
pilih Bandung maka beri nilai 1, apabila 

kalian memilih Jakarta beri nilai 0. Misal 

kita pilih Bandung maka beri nilai 1. 

  
Sekarang kita dapat melihat hasilnya. 

Lihatlah hanya kolom X saja, jumlahkan skor 

nilai dari masing-masing kolom X. X Bali= 2; X 

Jakarta=0; X Bandung=1. Dari nilai tersebut 

maka dapat diputuskan kita akan berlibur ke 
Bali. Mudah kan untuk dapat memutuskan 

kemana kita akan berlibur dengan diagram 

tersebut. 

 Namun tidak hanya untuk menentukan 
pilihan tersebut saja diagram ini dipakai. Bisa 

untuk menentukan pilihan apapun, sebanyak 

apapun kolomnya (yang penting kertasnya 

cukup untuk membuat diagram tersebut), 
asalkan memenuhi syarat bahwa kolom X dan Y 

berjumlah sama dan kolom X sebagai acuan, 

dan yang perlu diingat adalah konsistensi dalam 

memilih sehingga tidak akan terjadi skor yang 

sama. 
Sebentar lagi akan diadakan pemilihan 

Presiden. Apabila kamu masih bingung dalam 

memilih siapa Presiden yang akan di contreng, 

tentunya kamu bisa menggunakan diaram ini. 
Nah, selamat mencoba. (HD) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ni Luh Drajati Ekaningtyas

(20 tahun, Mahasiswi Psikologi UGM)

Menentukan universitas & jurusan. Karena merupakan 
hal penting untuk masa depanku dan mampu 
mengarahkan hidup ke depannya akan seperti apa

Irawan Mesakh

( 23 tahun, Mahasiswa Akuntansi UAJY)

Memilih tempat kost merupakan suatu keputusan yang 
penting karena lingkungan sekitar mempunyai pengaruh 
yang signifikan buat perkembangan pribadi he... he ....

Kalo lingkungannya rusak kita bisa ikut rusak sedangkan 
kalo baik ya ikut baik ( social expectations )

Putu Wahyu Eka Putri W 

(19 tahun, Mahasiswi Manajemen UAJY)

Keputusan yang sangat penting adalah waktu memutuskan 
untuk meninggalkan seseorang yang sangat disayangin. 
Karena itu merupakan jalan yang terbaik. Walaupun itu berat.

Putu Suwarta 

(27 Tahun, Alumni Teknik Mesin UGM 2000)

Memutuskan untuk memilih melanjutkan S2 di Swedia karena 
ingin mendapatkan pengalaman lebih banyak dan teman 
baru. Sehingga pengalaman yang diperoleh dapat digunakan 
untuk mengembangkan karir di Indonesia.
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Keputusan apa yang kamu anggap paling penting? 

Kata Sahabat 

(ri2n) 

“Cinta tak pernah salah, yang salah adalah keinginan akan cinta” 
Wiliam Law 

www.senyumkita.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kenalan Yuk 

 

“Di Indonesia,  hanya ada dua pilihan. Menjadi 

idealis atau apatis. Saya sudah lama memutuskan 
bahwa saya harus menjadi idealis. Sampai batas-

batas sejauh-jauhnya”  

~ Soe Hok Gie 

.  

Mendengar nama Gie, tentu akan teringat 

nama Nicholas Saputra. Ya, dia adalah 

pemeran utama dari film Gie. Namun, Soe Hok 

Gie sejatinya adalah pemuda idealis bagian 

dari gelombang perubahan angkatan „66. Sang 
demonstran ini mempunyai tulisan yang 

memukau dengan kritikan yang menusuk. 

Ia tidak mampu menyembunyikan 

kegalauannya di saat rakyat kecil hanya 
dikepung oleh slogan belaka. Hanya dijadikan 

barang mainan yang diacak-acak oleh 

kepentingan politik arus atas. Bahkan, para 

pemimpin mahasiswa yang tadinya idealis pun 
mendadak terserang dekadensi moral. 

Nah, di saat itulah dia beraksi. Ia sempat 

mengirimkan perlengkapan kecantikan wanita 

supaya wakil mahasiswa yang di DPR-GR itu 

tampil manis di mata pemerintah. Padahal, 
mereka dulu adalah rekan seperjuangannya di 

saat menumbangkan rezim orde lama. 

Sebelum cekikan gas Semeru menjemput 

ajalnya, ia sempat mengatakan sesuatu 
kepada kakaknya, Arif Budiman. “Akhir-akhir 

ini saya selalu berfikir, Apa gunanya yang saya 

lakukan ini. Saya menulis, melakukan kritik 

kepada banyak orang yang saya anggap tidak 
benar dan yang sejenisnya lagi. Makin lama, 

makin banyak musuh saya dan makin sedikit 

orang yang mengerti saya. Dan kritik-kritik 

saya tidak mengubah keadaan. Jadi, apa yang 
sebenarnya saya lakukan? Saya ingin 

menolong rakyat kecil yang tertindas. Tapi 

kalau keadaan tidak berubah, Apa gunanya 

kritik-kritik saya?” 

Kakaknya maklum. Gie banyak mendapatkan 
surat kaleng. Di antaranya berbunyi sebagai 

berikut,”Cina tak tau diri. Pulang saja ke 

negerimu” Bahkan ibunya menasehati, “ Gie, 

untuk apa semua ini. Kamu hanya mencari 
musuh saja, tidak mendapatkan uang.” 

Mamanya tidak mengerti. Namun, sahabatnya 

dari Amerika memahaminya. 

negerimu” Bahkan ibunya menasehati, “ Gie, 

untuk apa semua ini. Kamu hanya mencari 

musuh saja, tidak mendapatkan uang.” 

Mamanya tidak mengerti. Namun, sahabatnya 

dari Amerika memahaminya. 
“Gie, seorang intelektual yang bebas adalah 

seorang pejuang yang sendirian, selalu. Mula-

mula, kau membantu menggulingkan suatu 

kekuasaan yang korup untuk menegakkan 
suatu kekuasaan lain yang lebih bersih. Tapi 

sesudah kekuasaan baru ini berkuasa, orang 

seperti kau akan terasing lagi dan akan 

terlempar dari sistem kekuasaan. Ini akan 
terjadi terus menerus. Bersedialah menerima 

nasib ini, kalau kau mau bertahan sebagai 

intelektual yang merdeka: sendirian, kesepian, 

penderitaan” 

Yah, walaupun tragis, banyak orang yang 
menangisinya di saat kepergiannya. Si tukang 

peti mati yang tahu bahwa petinya untuk Gie 

menangis. Ia berkata, “Dia orang berani. 

Sayang dia meninggal” Begitu juga dengan 
pilot yang membawa jenazahnya. ”Saya kenal 

namanya. Saya senang membaca karangan-

karangannya. Sayang sekali dia meninggal. Dia 

mungkin bisa berbuat lebih banyak, kalau dia 
hidup terus” 

Menjadi Soe Hok Gie - Soe Hok Gie baru yang 

idealis memang luar biasa. Namun ada satu 

pertanyaan yang menarik. Apalah arti 
idealisme tanpa manfaat? Sekali lagi, apalah 

arti idealisme tanpa manfaat? Jadi, kalau kita 

tidak mampu menerjemahkan idealisme 

menjadi karya nyata yang bermanfaat, maka 

masih pantaskah kita berteriak-teriak kepada 
orang lain, “Kami tidak butuh janji. Kami hanya 

butuh bukti !!!” (nafis) 

 

(danang) 
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Kuliah Kehidupan 

Salah satu tugas penting seorang pemimpin 

adalah mengambil keputusan. Dalam 

pengambilan keputusan ini, pemimpin akan 
dihadapkan pada situasi yang sulit karena dia 

tidak hanya dihadapkan pada pilihan “baik-

buruk” tetapi juga akan dihadapkan pada pilihan 

“baik-baik” atau “buruk-buruk”. 
Sebelum pemimpin mengambil keputusan untuk 

masalah yang sesungguhnya, dia harus 

memutuskan terlebih dahulu apakah harus 

melibatkan bawahan ataukah tidak. Pemimpin 
yang melibatkan bawahan dalam pengambilan 

keputusan akan meningkatkan kepuasan 

mereka. Namun, biasanya akan membuat 

proses pengambilan keputusan berjalan lama. 
Jadi, seorang pemimpin yang bijak haruslah 

memahami dan mengerti kondisi yang ada serta 

mampu memilih strategi yang tepat di dalam 

pengambilan keputusan. 

Berikut ini adalah strategi pengambilan 
keputusan yang dikembangkan oleh Vroom dkk 

(1973): 

 Autocratic Decision I: Pemimpin 

mengambil keputusan sendiri 

menggunakan informasi yang dimilikinya 

sendirian. 

 Autocratic Decision II: Pemimpin 

mendapatkan informasi dari bawahan 

kemudian mengambil keputusan sendiri. 

 Consultative Decision I:  Pemimpin 

menyampaikan masalah kepada 

bawahan yang relevan dan mendapatkan 

input secara individu baru kemudian 

membuat keputusan sendiri. 

  

  

 yang relevan dan mendapatkan input kolektif 

namun tetap membuat keputusan sendiri. 

 Group Decision : Pemimpin 

menyampaikan masalah kepada 

bawahan sebagai kelompok dan 

bersama-sama membuat keputusan 

 Consultative Decision II: Pemimpin 

menyampaikan masalah kepada bawahan 

yang relevan dan mendapatkan input 

kolektif namun tetap membuat keputusan 

sendiri. 

 Group Decision : Pemimpin 

menyampaikan masalah kepada bawahan 

sebagai kelompok dan bersama-sama 

membuat keputusan secara mufakat.  

Selanjutnya, pemimpin mengidentifikasikan 
masalah untuk menentukan strategi apa yang 

harus dilakukan? Apakah melibatkan bawahan 

secara mendalam atau cukup dilakukan 

sendirian?  Tentunya semakin penting atau 

semakin besar potensi konflik yang mungkin 
terjadi serta semakin banyak informasi yang 

diperlukan maka sudah selayaknya jika harus 

melibatkan bawahan secara mendalam. Namun, 

jika mendesak serta pimimpin memiliki informasi 
yang cukup maka keputusan harus diambil 

dengan berani oleh pemimpin secara mandiri. 

(nafis) 

 
 

“Bukan saat-saat sulit yang menciptakan pahlawan. Namun, ketika 
menjalani saat-saat sulit itulah “pahlawan” dalam diri kita terungkap” 

Bob Riley 
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How to be a Smart Leader ? 

Be a Smart Decision Maker !
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Tahukah Kamu ? Dua Virus Komputer Merajalela di 

Indonesia 

Dua virus yang berkembang dan sedang tenar saat ini 

adalah virus Conficker dan virus Sality. Hingga kini virus 
Conficker telah mencapai varian c. Terlebih sekarang ini 

muncul virus nomor satu yang menginfeksi banyak 

pengguna komputer bernama virus Sality, virus ini 

mampu menginjeksi file exe/com/scr serta menambahkan 
file autorun.inf yang memungkinkan virus dapat aktif 

secara otomatis setiap kali user mengakses flask disk, 

sehingga beberapa program yang kalian miliki tidak dapat 

berjalan dengan normal. Salah satu ciri untuk mendeteksi 
keberadaan virus ini adalah adanya file wmdrtc32.dll dan 

wmdrtc32.dl_ di folder c:\windows\system32. 

So hati-hati saja bila kalian terinfeksi virus tersebut, 

tetapi tenang saja dalam blog resminya PCMAV 

mengumumkan akan segera mengeluarkan express for 
Sality yang mampu membasmi Sality dengan mudah, 

kunjungi di http://virusindonesia.com/ untuk lebih 

lengkapnya. 

Sumber: www.virusindonesia.com; www.vaksin.com 

 

Apa yang menyebabkan rokok itu berbahaya dan dapat 
menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya?  

Ternyata berdasarkan penelitian, di dalam rokok terdapat lebih dari 
200 bahan kimia berbahaya dan 60 diantaranya adalah sangat 
beracun, diantaranya Ammonia (bahan pencuci lantai), Arsenic 
(racun tikus), Aseton (peluntur pewarna kuku), Asid Stearik ( lilin), 
Butana ( bahan api/ pemetik api), DDT, Deildrin (racun serangga), 
Cadmium (bahan dalam baterai), Karbon Monoksida (asap 
kendaraan bermotor), Metanol (bahan api roket), Nikotin (racun 
serangga / bahan kimia yang menyebabkan ketagihan) dan banyak 
lainnya lagi. 

Selain itu juga studi tentang hubungan rokok dan daya ingat yang 
dilakukan baru-baru ini dari hasil analisis otak, peneliti dari 
Neuropsy Chiatric Institute At The University Of California 
menemukan bahwa baik jumlah dan tingkat kepadatan sel yang 
digunakan otak untuk berpikir jauh lebih rendah pada orang yang 
merokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Merokok 
juga menyebabkan berbagai penyakit lainnya diantaranya penyakit 
jantung, stoke, bronchitis, asma dan banyak lagi. 

Sumber: http://okisukirman.wordpress.com/2007/11/18/rokok-
berbahaya-antara-realita-dan-fakta/ 

 

 

XL mengikuti jejak Indosat 

 
Setelah Indosat mengeluarkan 
produk handphone Blackberry jenis 

Storm, kini giliran operator seluler 

XL yang ikut meluncurkan produk 

ini. Namun XL hanya berencana 
akan menjual produk Blackberry ini 

sekitar 800 unit. Jadi tunggu saja, 

apakah satu diantara kalian akan 

menjadi pemilik salah satu dari 800 
BB tersebut. 

Sumber: 

http://gadget.siniada.com/2009_04
_01_archive.html 

 

 

Teropong 

Perkembangan dunia komputer 
sekarang ini berkembang 
dengan pesat. Ini salah satunya, 
Asus Eee Top. Komputer 
dengan dekstop berupa LCD 
15,6” disertai dengan sebuah 
keyboard dan mouse optik ini 
adalah dekstop dengan layar 
sentuh. 

www.senyumkita.com 
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Healthy Care 

Burung. Flu ini bernama Swine Flu atau yang lebih 
terkenal dengan sebutan Flu Babi atau Flu Meksiko. 
Walaupun virus ini berpeluang kecil untuk dapat 
berkembang di daerah tropis, serta tidak seganas flu 
burung namun tidak ada salahnya jika kita berjaga-
jaga dan mencegahnya 
 
Asal Mula? 
Flu babi ini adalah penyakit pernapasan yang 
menjangkiti babi dan disebabkan oleh virus influenza A 
H1N1. Sebenarnya, H1N1 yang biasa menyebabkan flu 
musiman pada manusia secara rutin, namun versi 
paling baru H1N1 ini berbeda. Virus ini memuat materi 
genetik yang khas ditemukan dalam virus yang 
menulari manusia, unggas dan babi. 
Virus flu memiliki kemampuan bertukar komponen 
genetik satu sama lain, dan besar kemungkinan versi 
baru H1N1 merupakan hasil perpaduan dari berbagai 
versi virus yang berbeda dan terjadi di satu binatang 
sumber.  
Perkampungan kecil di Velacruz, Meksiko yang 
bernama La Gloria adalah tempat pertama kalinya flu 
babi ini menjangkit penduduknya. Sampai saat ini 
telah meluas dan memakan korban ratusan orang 
meninggal dan ribuan orang dinyatakan terinfeksi. 
Lebih menakutkan lagi, flu ini sudah melanda ke luar 
Meksiko seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris dan 
negara-negara lain karena penyebaranya cukup cepat 
terjadi antar manusia. Wow…….. 
 
Gejala-gejalanya? 
Secara umum gejala penyakit ini mirip dengan 
influenza (Influenza Like Illness-ILI) seperti demam, 
batuk pilek, letih lesu, nyeri tenggorokan, napas cepat 
atau sesak napas, kadang juga disertai mual, muntah 
dan diare yang membedakannya dengan flu burung. 
Cara penularannya  bisa lewat udara dan bisa juga dari 
kontak langsung dengan penderita. Masa inkubasinya  
 

antara 1 sampai 5 hari. Nah, kalo ditemukan gejala-
gejala seperti itu sebaiknya segera ke puskesmas atau 
rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut..  
 
Langkah pencegahan? 
Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh Depkes untuk 
mencegah masuknya flu Babi ke Indonesia, mulai dari 
pemasangan 10 thermal scanner untuk mendeteksi suhu 
badan di bandara Internasional seluruh Indonesia hingga 
menyiapkan fasilitas kesehatan penanggulangan flu babi 
dengan menyediakan obat-obatan Oseltamivir/Tamiflu 
seperti yang digunakan untuk penanggulangan flu 
burung (H5N1). 
Selain itu, kita harus terus waspada dengan selalu 
menjaga perilaku hidup bersih dan sehat :  

 Setelah beraktivitas sebaiknya selalu biasakan 
cuci tangan pakai sabun, pemakaian pembersih 
tangan berbasis alkohol juga efektif digunakan 

 Banyak-banyaklah mengkonsumsi makanan dan 
minuman yang sehat untuk menjaga daya 
tahan tubuh. 

 Kalo kita sedang flu, biasakan menutup hidung 
dan mulut dengan tisu saat bersin, kemudian 
buang tisu ke tong sampah. Kalau perlu pakai 
masker jika sedang flu dan bepergian (biar gak 
nular kemana-mana..) 

 Jangan pernah menunda memeriksakan 
kesehatan apabila mengalami gejala flu. 

 Dan bagi para peternak babi, sebaiknya 
melakukan peyemprotan desinfektan dan 
menjaga kebersihan kandang babi serta 
kesehatan ternaknya. 

 Yang terpenting, bagi kamu yang telah 
melakukan perjalanan ke negara yang 
terjangkit, cepet-cepet periksa ke fasilitas 
kesehatan yang terdekat. 

Dunia kembali terbelalak dengan penyakit FLU. 
Hmmmm……. Kali ini bukan Flu Spanyol apalagi Flu 

Kita gak perlu khawatir berlebihan deh. 
Tapi jangan pernah menganggapnya 
remeh ya. Lebih baik mencegah 
daripada mengobati…  
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“Perbedaan antara sekolah dan kehidupan? Di sekolah, kita diajarkan sebuah 
pelajaran dan diberi tes. Dalam kehidupan, kita diberi tes yang mengajarkan kepada 
kita sebuah pelajaran”                Tom Bodett 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Program ini bisa nyuci otak kamu dari berfikir 

berburu pekerjaan menjadi berfikir diburu 
pelamar kerja. Ide programnya cukup 

sederhana. Beberapa teman mahasiswa akan 

belajar dari wirausahawan muda sukses. Lalu, 

mereka akan bercerita ini dan itu yang tentu 
saja sangat menginspirasi kita. Terakhir, giliran 

Rheinald Kasali yang memberikan wejangan 

tentang dunia entrepreneurship. Cukup 

menarik bukan? 
 

 

 

Review 

Hobi nonton tv? Yup Kalau sedang garing gak ada kerjaan paling enak duduk manis di depan tv sambil 
ngemil.  Tapi hati-hati coi. Jika kamu terlalu santai, terus mulai mengantuk… mulai mengantuk… dan 

mulai mengantuk… maka kamu bisa terhipnotis lho… he he .. Hal ini dikenal dengan trans bangun. 

Kamu sadar tetapi cukup rileks dengan fikiran terfokus pada sesuatu. Di sini yang dimaksud adalah 

program tv. Nah, daripada pikiran bawah sadarmu diacak-acak oleh program yang tidak 

bertanggungjawab, maka pilihlah dengan cerdas program-program yang akan memprogram otak 
kamu. 

Berikut ini ada program bagus yang bisa kamu pilih: 

 

Wirausaha Muda Mandiri 
Metro TV, Minggu 10.05 WIB 

Program ini bisa nyuci otak kamu dari berfikir berburu pekerjaan menjadi berfikir diburu pelamar 

kerja. Ide programnya cukup sederhana. Beberapa teman mahasiswa akan belajar dari wirausahawan 

muda sukses. Lalu, mereka akan bercerita ini dan itu yang tentu saja sangat menginspirasi kita. 

Terakhir, giliran Rheinald Kasali yang memberikan wejangan tentang dunia entrepreneurship. Cukup 
menarik bukan? 

Apa Kabar Indonesia  

TV One, tiap hari 06:30 - 08:30 WIB dan 21:00 - 22:00 WIB (edisi malam) 

Bosan nonton berita? Mungkin kamu perlu nonton talkshow yang satu ini. Kamu akan segera terseret 
ke dalam topik yang dibahas serta hanyut dalam diskusi seru dengan tokoh-tokoh kunci di negeri ini.  

Kick Andy 

Metro TV, Jumat 21.30 sd 23.00 WIB Tayang ulang Minggu 13.30 - 15.00 WIB 

Siapa yang tak tahu Kick Andy? Mungkin inilah talkshow yang paling populer dan inspiratif di negeri 
ini. Acara ini menghadirkan deretan pembicara yang akan ditelanjangi kisahnya oleh Andy F. Noya. 

Golden Ways. Mario Teguh 

Metro TV, Minggu 19.05 WIB 

Salam Super! Ya… Salam Super Bang Mario !!! Mungkin inilah satu-satunya acara yang banyak 
memberikan pelajaran hidup selain program penyejuk iman. Namun, bagi kamu yang tidak suka 

berfilsafat, acara ini mungkin akan membuat kepalamu jadi brekele. Soalnya banyak pembahasan 

yang tidak cukup hanya diproses dengan otak „berpentium 3‟. 

Nah, itu tadi reviewnya. Yang lain tentu masih ada yang lebih bagus. Pokoknya, pilih dengan hati 
nurani (emang pemilu ) Selamat memilih program-program TV yang bergizi ! (nafis) 

 

Siapa yang tak tahu Kick Andy? Mungkin inilah 

talkshow yang paling populer dan inspiratif di 
negeri ini. Acara ini menghadirkan deretan 

pembicara yang akan ditelanjangi kisahnya 

oleh Andy F. Noya. 
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Bosan nonton berita? Mungkin kamu perlu 
nonton talkshow yang satu ini. Kamu akan 

segera terseret ke dalam topik yang dibahas 

serta hanyut dalam diskusi seru dengan tokoh-

tokoh kunci di negeri ini.  

 

 

Salam Super! Ya… Salam Super Bang Mario 

!!! Mungkin inilah satu-satunya acara yang 
banyak memberikan pelajaran hidup selain 

program penyejuk iman. Namun, bagi kamu 

yang tidak suka berfilsafat, acara ini mungkin 

akan membuat kepalamu jadi brekele. 
Soalnya banyak pembahasan yang tidak 

cukup hanya diproses dengan otak 

„berpentium 3‟. 

 

  

  

Wirausaha Muda 

Mandiri 

 
Metro TV 
Minggu 10.05 WIB 

 

Kick Andy 
 

Metro TV, Jumat 21.30 sd 
23.00 WIB Tayang ulang 

Minggu 13.30 - 15.00 

WIB 

 

Apa Kabar Indonesia  

 
TV One, tiap hari 06:30 - 

08:30 WIB dan 21:00 - 

22:00 WIB (edisi malam) 

 

Golden Ways. Mario 

Teguh 
Metro TV, Minggu 19.05 

WIB 

 

Nah, itu tadi reviewnya. Yang lain tentu masih ada yang lebih bagus. Pokoknya, pilih dengan hati 
nurani (emang pemilu ) Selamat memilih program-program TV yang bergizi ! (nafis) 

 

 

Milih Program TV?



  

 

Senyum Kita 

 

Mr Smile 
 
 
Rekapitulasi suara pemilu tersendat-sendat. 
Maklumlah, bukan JK Ketua KPU-nya. Kalau dia 
pasti lebih cepat lebih baik. :) 
 
Katanya virus flu babi merupakan perpaduan 
antara berbagai versi virus yang berbeda. 
Ternyata para virus tidak mau ketinggalan untuk 
berkoalisi. Tapi jangan sampai berkampanye ke 
Indonesia ya! 
 
Ketua KPK diduga terlibat kasus pembunuhan. 
Untungnya bukan kasus korupsi. Untung lagi bukan 
Presiden RI yang terlibat. 

"Setiap manusia diberi anugerah dalam cara yang unik dan penting. Menemukan cahaya istimewa 
kita masing-masing adalah hak eksklusif dan petualang yang harus kita jalani.” 

Mary Dunhar 
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Siapa mau jadi Presiden?            Siapa Cawapresnya?   Yang mau melayani rakyat tanpa bayaran? 
 
Serahkan pada saya bos !!! 

Serahkan pada 
saya bos !!! 

 

Eldo diundang menghadiri sebuah pesta 
perkawinan.Sebelumnya, di rumah orang yang 
mengundang itu, ia pernah kehilangan sandal. 
Karenanya sekarang ia tidak lagi meninggalkan 
sepatunya di dekat pintu masuk, tapi menyimpannya 
di balik jubahnya. 
 
"Buku apa itu di dalam sakumu?" tanya tuan rumah 
kepada Nasrudin. "Ha, mungkin dia sedaang 
mencari-cari sepatuku," pikir Eldo, "untung aku 
dikenal sebagai kutu buku." Maka dengan sekeras-
kerasnya ia berkata: "Tonjolan yang engkau lihat ini 
adalah Kebijaksanaan." 
 
"Menarik sekali! Dari toko buku mana engkau 
dapatkan itu?" 
"Yang jelas aku mendapatkannya dari toko sepatu!" 
 

(Areef from http://ketawa.com/) 



  

 

 

Kesempatan Emas 

“Kesempurnaan adalah ketika kita mampu melampui keterbatasan” 
Kurnia Effendi 
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APEC 20th Anniversary Writing Contest 
Lomba penulisan essay dengan topik “What can APEC do for Business?” 
Syarat peserta: seluruh mahasiswa sarjana tingkat akhir dan mahasiswa pasca sarjana Fakultas Bisnis/Ekonomi.   
Pemenang Pertama akan mendapatkan kesempatan menghadiri APEC CEO Summit 2009 yang dihadiri oleh 
pemimpin perusahaan terkemuka di seluruh anggota APEC dan APEC Economic Leaders’ Meeting di bulan 
November 2009 (biaya peswat dan akomodasi ditanggung pihak penyelengara) plus uang tunai sebesar US$5000. 
Essay dapat dikirimkan ke essay@apec.org paling lambat 31 Juli 2009 pukul 23.59 (waktu Singapura). 
Keterangan lebih lanjut mengenai panduan penulisan essay dan kriteria penilaian dapat diakses melalui 
http://www.apec.org/20years atau menghubungi: 
 
Dit. KIK ASPASAF, Departemen Luar Negeri 
Telepon  : 3811083, 3441508 ext 2327 
Email  : apecindonesia@gmail.com  

 

Punya acara bagus yang berhubungan dengan generasi muda? Publikasikan aja di 

sini. Kirim ke smilemagz@gmail.com 

 

Workshop Hypnotherapy presented by MATA AIR PRODUCTION 
www.mataairproduction.wordrpress.com 

 
“Unleash Your Full Potential With Self-Hypnosis & Hypnomotivation” 

Sabtu, 30 Mei 2009, Pukul 08.00-12.00 WIB 
 

Pembicara : HISYAM A. FACHRI 
Penulis buku “THE REAL ART OF HYPNOSIS” 

Trainer, Instructor, Hypnotherapist 
Certified hypnotherapist from Guild of Hypnotist (NGH) USA,  

dan Calvin Banyan Hypnosis Centre 
Pemegang rekor MURI atas kemampuan membaca pikiran dengan Tarot  

selama 12 jam nonstop 
 

Investasi : Rp 100.000,00 (mahasiswa S1 dan S2 semua jurusan) 
Fasilitas : Buku & CD “THE REAL ART OF HYPNOSIS”, sertifikat, snack, souvenir, doorprize. 

Manfaat : Menguasai aplikasi hypnotherapy guna meningkatkan  
kualitas hidup diri serta orang lain. 

Tempat : Auditorium Jogja International Hospital Lt.5 Ring Road Utara No.160 Condong Catur 
Sleman Yogyakarta 

 
Who Want To Be A Great Hypnotist, Join With Us ! 

 
Informasi lebih lanjut : 

Sekar 081904053669 (USD) Herman 081804182066 (UAJ) 
Adhi 085643037261 (UII) I Rai 081804111380 (PTN lainnya) 

Ayu 081227668899 (UGM) Agung 081802078505 (PTS lainnya 

mailto:smilemagz@gmail.com


  

Lomba  Komik Gelar Jepang UI 
 
Buat syarat dan ketentuan lomba 
komik kali ini adalah: 
 Tema Gelar Jepang kali ini 

adalah 4 musim (Musim Panas, 
semi, Gugur, dan dingin), maka 
tema komiknya juga 
berhubungan sama tema GJ, 
yaitu cerita/pengalaman 
menarik/unik/tak terlupakan di 
salah satu musim tersebut. 

 Dibuat di kertas A4 atau 
sejenisnya, max 2 halaman 

 Sertakan data diri 
 Harus karya sendiri 

Biaya Pendaftaran sebesar Rp 25.000 
Deadline: 18 Juni 2009. 
 
Hasil karya, uang pendaftaran, dan 
data diri dikirim ke: 
Jl.Cibulan V no 4 kebayoran baru 
jakarta selatan, kode pos 12170. 
Pemenang akan diumumkan pada 
hari Gelar Jepang dilaksanakan (20 
Juni 2009 @Plaza barat Senayan) 
 
Info lebih lanjut:  
sms atau telp ke 021-98185737 atau 
e-mail ke mikonii@hotmail.com 

 

LOMBA MENULIS CERPEN 
Girlie Zone 2009 Piala Menpora 

Hadiah:  

 Juara 1: Rp. 1.000.000,00 + paket sponsor + piala menpora + piagam + Langganan Girliezone 
selama 6 edisi 

 Juara 2: Rp 750.000,00 

 Juara 3: Rp 500.000,00 
Ketentuan: 

 Tema: Dunia Remaja 

 Naskah diketik komputer, spasi 1,5 font 12, kuarto 5-12 halaman 

 Naskah dikirim rangkap 3, dilampiri formulir LMC GZ yang terdapat di majalah girliezone edisi 3 – 7 

 Deadline 12 September 2009 (cap pos). Kirim ke redaksi Girlie Zone. Jl. Apel II/No 30, Jajar, 
Laweyan, Surakarta 

More info: 
www.girliezone.multiply.com 
SUPER BOOK FAIR 
Pameran buku umum dan buku Islam 
Magelang, 31 Mei – 5 Juni 2009, Sasana Bumi Kyai Sepanjang Magelang. Barat Alun-alun Magelang 
Semarang, 7 - 12 Juni 2009, Gedung Rimba Graha Semarang. Jl.Pahlawan No 15 Semarang. 
“Bagi-bagi ribuan buku gratis” Info Stand: 0274 7012244 Organized by: Giant Promosindo 
 

Lomba Jurnalistik PAUD Tingkat Nasional 2009  
Tema:  

“PAUD Sebagai Investasi Strategis Pembangunan Manusia Seutuhnya  
dan Pembangunan Nasional pada masa mendatang “ 

 

Syarat: 1. Masyarakat Umum/Wartawan 
2. Karya Tulis dapat berupa artikel, feature atau berita 

minimal 3000 karakter 
3. Karya Tulismu mengenai PAUD telah diterbitkan di surat 

kabar/harian/mingguan/Tabloid, dan Majalah sejak 2 
Januari 2009 sampai dengan 2 Juli 2009 

 
Kriteria penilaian:  

Bobot tulisan, aspek investigasi, argumentasi, orisinilitas data dan 
fakta, teknik penulisan, struktur penulisan dan bahasa, serta bloking 
masalah. Solusi: pemecahan masalah yang ditawarkan bukan sekedar 
fakta dan data. Inovasi: adanya penemuan baru/ide baru. 
 

Hadiah: Pemenang I Rp. 12.500.000 

 
Deadline 2 Juli 2009 
 
Karya Tulis (bukti penerbitan, kliping, dan naskah asli serta identitas 
diri dan kontrak person) dikirim ke: 

PANITIA LOMBA JURNALISTIK PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009 
Up Subdit Kemitraan d/a Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen 
PNFI, Depdiknas. Gedung E Lantai VII. Jalan: Jenderal Sudirman, 
Senayan Jakarta 10270. 

 

Kesempatan Emas 
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Negara mana yang paling hebat? 
 
Pada suatu hari, berkumpullah 3 orang ksatria dari 
negara yang berbeda untuk membuktikan siapakah 
yang paling hebat. Ketiga ksatria itu adalah Samurai 
Jepang, Koboi Amerika dan seorang Ksatria Indonesia. 
 
Koboi : "Mari kita buktikan siapakah yang paling 
hebat!" 
Samurai : "Boleh. Kau pasti akan kalah." 
Koboi : "Tidak mungkin, sejak dulu Amerika itu tetap 
nomor satu dan orang aneh itu pasti yang paling 
bontot." (sambil menunjuk orang Indonesia) 
Samurai : "Seharusnya dia tidak ikut saja. Mari kita 
mulai!" 
 
Si koboi membuktikan kehebatannya. 
 
Koboi : "Lihatlah serangga yang terbang itu!" 
 
Lalu, dengan cekatan si koboi menembaki serangga-
serangga itu. "Dor... dor...dor..." Jatuhlah serangga-
serangga itu. 
 
Koboi : "Hebat bukan? he he he" 
Samurai : "Begitu saja sombong. Lihatlah 
kehebatanku!" 
 
Samurai kemudian membuktikan kehebatannya. 
"Tap...tap...tap..." Jatuhlah serangga-serangga itu. 
 
Koboi : "Wow ! Kau menjatuhkan mereka tanpa 
membunuhnya!" 
Samurai : "Aku hanya memotong sayap-sayapnya saja 
dengan pedangku yang tajam." 
Koboi : "Kalau begitu, mari kita lihat kehebatan orang 
yang paling aneh." 
 
Ksatria Indonesia mengeluarkan senjata aneh. 
 
Koboi : "Apa itu?" 
Ksatria Indonesia : "Keris." 
Samurai : "Ayo tunjukkan kehebatanmu!" 
Ksatria Indonesia : "Baik. Lihat serangga-serangga itu!" 
 
"Ciat...ciat...ciat..." Dia menggerak-gerakkan kerisnya. 
Ksatria yang lain bingung. Tak ada satu pun serangga 
yang jatuh. 
 
Koboi : "Apa hebatnya? Jangankan jatuh, terluka saja 
tidak. Bahkan, kena pun tidak." 

Koboi : "Apa hebatnya? Jangankan jatuh, terluka saja 
tidak. Bahkan, kena pun tidak." 
Samurai : "Kau benar-benar payah. Sangat sesuai 
dengan perkiraan kita di awal. Kau yang paling bontot." 
Ksatria Indonesia : "Tunggu dulu. Perhatikan baik-baik!"  
Koboi : "Apanya yang diperhatikan?" 
Ksatria Indonesia : "Serangganya!" 
Samurai : "Memangnya ada apa dengan serangganya?" 
Kedua ksatria tampak penasaran. 
... 
 
Ksatria Indonesia : "Semua serangga itu sudah berhasil 
aku sunat." 
 
"Gubrak !!!" 
 
Samurai : "Ya aku setuju. Kau yang paling hebat. Orang 
Indonesia memang orang yang paling pandai dalam hal 
sunat menyunat. ha ha ha..."  
Koboi : "Juga paling pandai dalam hal tipu menipu. ha 
ha ha ..." 
Ksatria Indonesia: "hmm... :)" 
 
Hening. 
 
Ksatria Indonesia : "Kalian salah! Orang Indonesia itu 
mencintai alamnya. Mencintai buminya. Mencintai 
makhluk hidup lainnya. Menciptakan harmoni 
kehidupan.(chiee)" 
 
"Dia tidak mau mengorbankan serangga hanya untuk 
membanggakan dirinya atau menunjukkan bahwa 
bangsa lain lebih rendah daripadanya. Karena kita 
semua sebenarnya bersaudara. Harus saling 
menghormati dan menghargai. Kita harus 
menyelamatkan bumi kita ! Tempat tinggal kita 
bersama!" 
 
Koboi : "Benar apa yang aku katakan tadi. Kau memang 
hebat dalam hal tipu menipu. Tapi kata-kata 
terakhirmu itu adalah kebijaksanaan mulia yang tak 
pernah aku sangka dari orang Indonesia." 
Samurai: "Ya benar. Luar biasa. Mulai saat ini kita harus 
menghargai orang-orang Indonesia" 
 
Ksatria Indonesia : "He he he.. Cukup sekian dan terima 
kasih." 
(nafis) 

Pojok 
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Karya Sahabat 

 

 

Hari itu matahari bersinar dengan garangnya 

dan aku nyaris mati konyol karena kehausan. Hari itu 

pula aku terpaksa jalan kaki pulang ke kosan lantaran 

motorku dipinjam Ella yang merupakan teman 

sekosanku, tanpa didahului secuil kata izin pun 

dariku! Begitu aku akan berangkat ke kampus tadi 

pagi, aku tidak menemui bebek merah dengan stiker 

doraemon gede yang secara sadar dan bangga kuberi 

nama Red Hot. Dari tadi pagi pula hingga saat ini, aku 

berusaha menghubungi nomor ponselnya terus dan 

hasilnya nihil. Jangankan mengangkat telepon, 

menulis pesan kepadaku saja ia tidak sempat.  

Aku sudah gelisah setengah mampus, bahkan 

pikiran-pikiran buruk sudah mulai menghantui. Aku 

baru kenal Ella dekat kira-kira lima bulan ini sejak 

aku masuk kuliah. Awalnya berteman dengannya 

membuatku risih. Dia lebih banyak mendengarkan 

dan tidak banyak cakap. Ada banyak hal yang 

sepertinya dia simpan. Setelah kami cukup dekat, 

barulah dia berani mengutarakan isi pikiran dan 

hatinya. Ella  berasal dari keluarga yang broken home. 

Bapak dan Ibunya sudah pisah rumah hampir lima 

tahun dan memilih untuk hidup masing-masing, 

sementara itu Ella masih memiliki seorang adik yang 

kini diasuh oleh Neneknya di Bantul.  

Untuk kuliah, Ella harus bekerja serabutan. 

Apapun dia kerjakan asalkan itu halal. Ketika dia 

mesti berhenti dari salah satu pekerjaannya karena 

alasan kontraknya yang habis, aku harus berupaya 

keras menenangkannya semalaman. Sebenarnya aku 

tidak habis pikir, pasalnya pekerjaan tersebut 

hanyalah salah satu pekerjaan dengan upah yang 

kupikir juga tidak seberapa dengan pekerjaan yang 

lainnya. Toh masih banyak pekerjaan lainnya, begitu 

pasalnya pekerjaan tersebut hanyalah salah satu 

pekerjaan dengan upah yang kupikir juga tidak 

seberapa dengan pekerjaan yang lainnya. Toh masih 

banyak pekerjaan lainnya, begitu pemikiranku.  

Kadang aku kasihan juga padanya. Ella kalau 

pulang ke kosan biasanya sudah larut malam dan 

tampak lelah sekali, namun yang membuatku cukup 

salut adalah aku tidak pernah menemui dirinya 

mengeluh mengenai apa yang dia jalani malah dia 

dengan semangatnya menyambut aku yang 

senantiasa membukakan pintu gerbang baginya 

dengan beberapa martabak hangat atau kue pukis 

rasa pandan kesukaanku, sambil berkata,”Hey, aku 

pinjam lampu belajarmu ya. Aku baru mau 

mengerjakan tugas yang tadi dibagikan. Oh ya, kalau 

boleh aku pinjam beberapa literaturmu ya.” Kata Ella 

berlalu sambil menepuk pundakku. Dan aku pun 

hanya bisa mengangguk takjub tanpa bisa berkata 

banyak. 

Itu adalah salah satu contoh dari bukti 

kegigihan Ella yang membuatku berdecak kagum. 

Yang membuat aku semakin terheran-heran adalah 

semesternya terpaut 0.5 lebih tinggi dariku. Nilai IP 

ku kemarin setelah belajar dengan giat dan keras 

(menurut versiku), toh aku hanya mendapat IP 

sejumlah 3.45 saja. OH MY LORD!!!  

Sungguh! Aku bingung sekaligus penasaran 

dengan sistem apa yang tengah Ella berlakukan 

sehingga dia tetap bisa melakukan dua hal sekaligus, 

yakni: kuliah dan kerja. 

Tapi kali ini, keterpukauanku akan dirinya 

sirna total! Bagiku kejahatannya hari ini tidak 

termaafkan! Menggunakan hak milik orang lain tanpa 

seizin yang empunya adalah suatu tindak kriminal 

dan aku tidak dapat menolerirnya. Keadilan harus 
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Lanjut ke hal 15 

  

 



 
  

 termaafkan! Menggunakan hak milik orang lain tanpa 

seizin yang empunya adalah suatu tindak kriminal 

dan aku tidak dapat menolerirnya. Keadilan harus 

ditegakkan! 

Aku yang nyaris pingsan hari itu pun 

menyempatkan diri mampir sebentar di Burjo untuk 

menyeruput segelas es jeruk yang aromanya saja 

aroma jeruk namun warnanya nyaris menyerupai air 

tawar biasa. Sedikit lega namun tidak bisa membuat 

kejengkelanku padanya mereda. 

Sebenarnya aku curiga karena beberapa 

waktu ini aku melihat Ella agak santai. Santai dalam 

hal dia tidak mesti bekerja dan tidak mesti pulang 

larut malam. Ketika aku tanyakan perihal dirinya, Ella 

memilih diam seribu bahasa. Aku makin penasaran 

ketika dirinya dicari oleh seorang pria dan wanita 

bergantian, dan aku harus selalu berbohong kalau Ella 

sedang tidak ada di kosan ketika mereka datang 

kembali mencarinya. Aku semakin penasaran saja dan 

lagi-lagi Ella tidak memberikanku jawaban yang 

memuaskan, dan jujur saja ini membuatku semakin 

jengkel. 

Aku pun baru tahu bahwa Ella sudah dua 

bulan ini menunggak biaya sewa kost dan aku cukup 

syok karena aku tahu Ella bekerja dan menghasilkan 

banyak uang dan itu hampir lima kali lipatnya uang 

kuliah plus uang sakuku perbulan. Namun, ketika aku 

tanyakan lebih lanjut Ella memilih (lagi-lagi) diam dan 

aku masih bersabar dan menahan diri hingga detik 

ini. 

Aku pun tiba di kosan dengan langkah gontai. 

Keringat sebesar biji jagung membanjiri seluruh 

tubuhku. Lengket dan menjijikkan! Ketika aku hendak 

naik ke tangga, aku melihat tiga buah motor di 

Aku pun tiba di kosan dengan langkah gontai. 

Keringat sebesar biji jagung membanjiri seluruh 

tubuhku. Lengket dan menjijikkan! Ketika aku hendak 

naik ke tangga, aku melihat tiga buah motor di 

halaman depan kostku. Satu motor berwarna putih 

milik temanku, Mia. Satu lagi Tiger Hitam milik 

pacarnya temanku dan sisanya sebuah motor 

berwarna merah-hitam milik entah siapa dan aku pun 

tidak perdu… SEBENTAR!!! Merah-hitam? Aku 

membelalakkan mata begitu aku melihat Red Hotku 

dengan anggunnya berdiri. Aaaaahhh… Akhirnya 

sayangku kembali dan itu berarti Ella sudah pulang 

yang artinya AKU HARUS MEMINTA 

PERTANGGUNGJAWABAN DARINYA SEKARANG 

JUGA!!! 

Braaaak! Pintu kamarnya kubuka lebar dan 

disanalah Ella sambil tersenyum sumringah. 

“Tia, baru pulang? Eh, terimakasih ya 

pinjaman motornya. Sudah aku cuci dan udah aku isi 

full bensinnya sesuai pesanan kamu.” Kata Ella sambil 

memberikanku sebuah kunci motor. Aku terdiam 

kaku. Anak ini memang polos atau berlagak bego. 

“Heh? Memangnya aku ada suruh kamu cuci 

motor dan isi bensin?” Tanyaku penasaran. 

“Lho? Lupa ya? Kemarin lusa ketika aku bilang 

mau pinjam motormu buat ngurus sekolah Rudi ke 

Yogyakarta, kan kamu minta aku buat isi bensin dan 

cuci motornya sebagai kompensasi aku pinjam 

motormu?” Aku hanya terpekur diam. Aku lupa-lupa 

ingat soalnya. 

“ 

sedang nonton Slumdog Millionaire. Kamu 

suruh aku sendiri yang ambil kunci motor di saku 

celanamu.” Jelas Ella. 
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bingung karenanya. Sekarang juga tabunganku 

lumayan cukup untuk sekolah Dona dan kontrakan 

rumah hingga beberapa waktu kedepan. Aku juga 

sudah mendapat pekerjaan baru yang lebih sekiranya 

memungkinkan aku untuk pulang lebih awal sehingga 

aku bisa belajar.” 

Aku tersenyum kecut. Bagaimana halnya jika 

dia punya waktu belajar yang lebih banyak? Jangan-

jangan nilai IP-nya bisa 4.00 melulu.  

Ella tersenyum lembut dan memelukku erat. 

Aku pun membalas pelukannya dengan erat.  

“Nanti kamu main-main ketempat kontrakan 

kami ya. Sekalian kamu bantu aku belajar soalnya 

kadang aku sulit berkonsentrasi di kelas. Oke?” Ella 

mengedipkan sebelah matanya sambil 

menengadahkan jempol kanannya kepadaku. 

‘Sori La, aku nyaris aja salah sangka terhadap 

kamu. Umm, La kamu itu hebat ya! Kalau aku jadi 

kamu, aku belum tentu sekuat kamu. Belum tentu juga 

aku bisa setenang kamu dan sedewasa kamu dalam 

menghadapi masalah. Kamu juga tidak pernah 

mengeluh. Kamu kereeen banget siiih!!! Aaargh!!! 

Anyway, sukses buat dirimu selalu, Sahabat.’  

Aku pun membalas kedipan matanya dan ikut 

memamerkan jempol kananku kepadanya. 

 

 (Yoan) 

orchideeen_van_evenaar@yahoo.co.id  

 

“Wajar kamu lupa, lah kamu waktu itu kan 

sedang nonton Slumdog Millionaire. Kamu suruh aku 

sendiri yang ambil kunci motor di saku celanamu.” 

Jelas Ella. 

“Tapi kenapa kamu pake motorku pas aku 

mau pake ke kampus?” Aku berusaha menggali 

informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi 

karena lama-lama aku merasa tidak enak. 

“Lho? Katamu kemarin enggak ada kuliah 

makanya aku langsung pake saja, Tia.” Ella sekarang 

mulai bingung. 

“Ohhh… iya iya! Hahahaha… Maaf, maaf. 

Kemarin memang aku tidak kuliah. Salahku. Aku 

enggak dengar kalau kamu mau pinjam motorku esok 

lusanya, bukan esok hari.” Aku pada akhirnya tergelak 

dan mengaku salah. 

“Dasar!” Ella tersenyum. 

“Oh ya, aku juga sekalian mau pamit. Nanti 

sore aku pindahan. Aku, Eyang, dan Dona bermaksud 

untuk mengontrak rumah kecil saja. Dona juga sudah 

mau masuk SMP. Aku pikir lebih baik jika dia 

bersekolah di Yogya saja, sekalian mencari suasana 

barulah untuk kami…” Ella menarik nafas panjang dan 

menghembuskannya. 

Aku pun mendengarkan Ella berbicara dengan 

saksama. 

“Beberapa waktu lalu, Bapak dan Ibu 

bergantian mencariku untuk tinggal dengan salah 

satu dari mereka. Aku memilih untuk tidak memilih 

satupun selama mereka belum mau berdamai, Tia. 

Maaf yah telah merepotkanmu selama ini. Kamu pasti 

bingung karenanya. Sekarang juga tabunganku 

lumayan cukup untuk sekolah Dona dan kontrakan 

rumah hingga beberapa waktu kedepan. Aku juga 

Kirimkan juga karyamu baik itu cerpen, puisi, komik, feature, 
essay atau apapun juga ke smilemagz@gmail.com 
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Senyum Sahabat 

Apa yang Anda anggap paling penting/bernilai 
yang menyangkut diri Anda? 
Kejujuran. Orang yang jujur itu membuahkan hasil 
yang indah, walau terkadang kejujuran itu bisa 
menyakitkan, tapi itu adalah akhir yang 
membahagiakan dan kita tak akan pernah merasa 
terbebani karena memiliki kejujuran. 
 
Apa saja buku terbaik yang pernah dibaca 
(yang mempengaruhi hidup Anda)? 
“The Secret” by Rhonda Byrne. 
“Understanding NLP” by RH Wiwoho. 
 
Pengalaman apa yang paling menginspirasi? 
Perjuangan hidup mama dari orang berada sampai 
jatuh dan berjuang kembali sampai sukses seperti 
sekarang ini. Hidup itu penuh perjuangan, asal kita 
terus maju untuk meraih apa yang kita inginkan. 
Ketika sudah di atas jadilah orang yang rendah hati 
dan lihatlah yang dibawah, hormatilah dan hargai 
mereka. 
 
Kata inspirasi yang mempengaruhi hidup 
Anda? 
Dream, learn, take action!!  Klo udah punya mimpi, 
belajarlah dari manapun, siapapun, dan kapanpun, 
dan bertindaklah untuk mencapai apa yang 
diimpikan selama ini dengan pembelajaran hidup 
yang sudah kita lalui dan ilmu yang kita dapatkan. 
 
Apa yang membuat tersenyum dan bahagia? 
Melihat orang-orang yang aku temui tersenyum 
dan tertawa bersama. 
 
Apa pelajaran (hidup) yang paling berharga? 
Menemukan Tuhanku kembali. Aku merasakan 
ketenangan secara lahir dan batin dan aku percaya 

Ingin Narcis kayak Ayu? Jawab saja pertanyaan-pertanyaan di atas dan kirim ke smilemagz@gmail.com beserta fotomu. 
Tunggu saja 'jam tayangmu' di edisi depan. Kalo gak dapet, ntar kita buatin edisi khusus deh  Jika tidak ingin dipotong, 
tiap jawaban jangan panjang2 dan buat di format .doc (MS Word 97-2003). 1 hal dengan spasi 1. Font Arial 11.  

 

Apa pelajaran (hidup) yang paling berharga? 
Menemukan Tuhanku kembali. Aku merasakan 
ketenangan secara lahir dan batin dan aku percaya 
pada Tuhan yang telah memberikan aku anugerah 
terbaik dalam hidupku selama ini. ^.^ 
 
Pesan (saran) untuk pemuda (sesuai bidang : 
jika penulis, tentang menulis)? 
Jadi diri sendiri, raih mimpimu, jadikan kegagalan 
sebuah tantangan yang harus dilalui dengan 
semangatmu. 
 
Harapan untuk pemuda Indonesia? 
Pemuda Indonesia lebih kreatif, inisiatif, dan 
mandiri. 
 
Jika Anda diberi tiga keinginan yang akan 
dikabulkan untuk mengubah dunia lebih 
sejahtera dan lebih baik. Apa sajakah tiga 
keinginan itu? 

4) Semua orang terbebas dari kemiskinan dan 
saling menghormati suku dan agama. 

5) Gak ada lagi perang, hanya ada kedamaian.  
6) Perbaiki lingkungan di permukaan bumi, 

terhindar dari global warming.  
 

Website favorit (selain social networking)? 
www.youtube.com 
www.pembelajar.com 
 

Ceritakan/gambarkan deskripsi tentang diri Anda? 
Seseorang yang memiliki mimpi dan prinsip dalam hidup. Aku suka dengan 
hal-hal baru, belajar dari pengalaman semua orang dan diri sendiri. Aku orang 
yang take a risk, honest, creative, independent, and helpful ^.^ 
 

MADE AYU ARYANI SUKMA PUTRI, S.Psi. 
24 Tahun, Master  Practitioner of NLP & Time Line Therapy™ Practitioner  
(konselor, terapis, dan trainer) 
 

madeayu_asp@yahoo.com 
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Nasi lebih awet dan ga’ cepat basi? 
Pernahkah kamu menanak nasi dan 

menyimpannya di magic jar di malam hari, 

namun keesokan paginya kamu dapati 

nasimu sudah berair dan berbau? Tenang 
saja. Ada solusi agar nasi tidak cepat basi. 

Cukup dengan setengah buah jeruk nipis. 

Caranya saat menanak nasi, campurkan 

perasan jeruk nipis (secukupnya) ke dalam 
rebusan beras dan masaklah seperti biasa. 

Niscaya nasi yang telah dimasak tadi tidak 

akan cepat basi. HD 

  

 

 

 

 

Nasi lebih awet dan ga’ cepat basi? 

Pernahkah kamu menanak nasi dan 

menyimpannya di magic jar di malam hari, 

namun keesokan paginya kamu dapati 

nasimu sudah berair dan berbau? Tenang 

saja. Ada solusi agar nasi tidak cepat basi. 

Cukup dengan setengah buah jeruk nipis. 

Caranya saat menanak nasi, campurkan 

perasan jeruk nipis (secukupnya) ke dalam 

rebusan beras dan masaklah seperti biasa. 

Niscaya nasi yang telah dimasak tadi tidak 

akan cepat basi. HD 

 

akan berkeringat dan itu dapat memicu 

timbulnya bakteri dan kuman yang 

menyebabkan bau pada sepatu. Tenang saja 

sekarang ada cara yang mudah untuk 
menghilangkan bau pada sepatumu itu. Paling 

tidak ada tiga bahan yang bisa digunakan untuk 

menghilangkan bau pada sepatumu. Yang 

pertama, bubuk kopi, caranya bungkus bubuk 
kopi secukupnya dengan tisu kemudian masukan 

ke dalam sepatu, tunggu hingga beberapa jam 

atau semalaman, maka esok pagi dijamin bau 

pada sepatumu akan hilang. Yang kedua 
menggunakan soda kue atau baking soda, cara 

yang satu ini cukup mudah tinggal ditaburkan 

saja di dalam sepatu. Yang ketiga adalah bedak 

bayi, caranya adalah dengan menaburkannya 

saja dan tunggu selama 24 jam. Ketiga bahan 
tersebut mudah didapat, selamat mencoba. 

 

 

 

Tanaman tumbuh subur dengan teh 

basi dan air cucian beras. 

 

Sisa rendaman air teh atau air bekas 

cucian beras diyakini mampu menyuburkan 

tanaman. Banyak orang yang telah 

membuktikan bahwa dengan menyiramkan 

secara teratur air teh bekas atau air cucian 

beras, tanaman akan tumbuh dengan baik.  

 
 

Aneka Tips 

Sumber: Kumpulan Tips Oke By Handri 
 
Kirimkan juga tipsmu ke: smilemagz@gmail.com 
dalam format .doc (MS Word 97-2003). 

 

Printer Canon kamu hang? Pabrikan printer dengan 

merek Canon memang terkenal tidak tahan lama, 

ketika printer sudah berumur lebih dari satu tahun 
biasanya akan mengalami crash, sehingga printer 

kadang-kadang ngambek dan tidak mau ngeprint. Hal 

ini disebabkan oleh umur ataupun daya dari printer 

tersebut sudah habis, tetapi tenang aja ada cara 
mudah untuk mengakalinya sehingga printer Canon 

bisa restart kembali. Nyalakan dahulu printer seperti 

biasa, lalu tekan dan tahan tombol “power on”, 

setelah itu cabut kabel power listrik yang tertancap 
pada printer (bukan yang menancap pada colokan 

listrik) sementara tombol power on tadi tetap di 

tekan. Kemudian pasangkan kembali kabel power 

listrik tadi ke printer, setelah itu baru lepaskan tombol 
power on. Sekarang nyalakan printer seperti biasa 

dan lihat perbedaannya. Ingat metode ini hanya 

untuk printer merek Canon dan yang sudah uzur atau 

sering hang, Selamat mencoba. HD 
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Menghilangkan bau pada sepatu 

 

 

Pernahkah kamu mencium 

bau pada sepatumu 

sendiri? Apa yang  

kamu cium? Harum? 
Atau... wah hampir 

pingsan dibuatnya. 

Apa sih yang 

menyebabkan bau  
pada sepatumu itu? 

Pada saat memakai 

sepatu, kaki tentunya 



 
  

Gallery 
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Senyum Community  di Panti Asuhan 
Nurul Yasmin 

Senyum Community  di SMP Muh Pakem 
 

 

 

“Berpasrah diri adalah kunci sukses kehidupan. 
Ketika Anda pasrah Dunia akan menunjukan 
jalan kepada Anda” 

Suzanne Burns 
 
 
“Memiliki Ide yang baik hanyalah langkah 
pertama. Anda harus biarkan inspirasi itu 
membawa Anda sehingga keluar dengan 
pikiran yang telah berubah dan keluar ke dunia 
fisik ini.” 
         Pat O’Bryan 

 



  

 

Jawaban edisi yang lalu: 

"saya minta digantung!" 
 

kalau pernyataan tersebut benar maka dia dipancung padahal dia minta digantung, sedangkan pernyataan tersebut 

tidak salah sehingga dia tidak bisa digantung, aman deh.. simple aja,hehehe 
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Intro: 
kokology (kokoro(jepang): pikiran, semangat, perasaan + logia (yunani): ilmu) diciptakan oleh 
ahli psikologi Jepang, kokology adalah ilmu permainan psikologi yang menarik dan penuh 
kesenangan untuk menyingkapkan diri anda yang sebenarnya. 
 
Berdasarkan prinsip-prinsi psikologi, kokology meminta anda untuk menjawab pertanyaan 
seputar topik-topik yang menghibur, kemudian menyingkapkan apa yang jawaban anda 
katakan tentang anda. Kokology menawarkan pendekatan unik terhadap penemuan diri. 
 
Ketika dimainkan bersama orang lain, akan memberikan masukan yang bagus tentang diri 
anda yang tidak pernah mereka ketahui. 
 
Cara bermain: 
1. Katakan hal pertama yang muncul di kepala anda. 
2. Jangan berusaha mengira-ngira jawaban. 
3. Jujurlah dengan diri sendiri. 
4. Jangan membuka spoiler jawaban sebelum anda menjawabnya. 
 
Soal 1: 
Burung berwarna biru 
 
Suatu hari seekor burung berwarna biru tiba-tiba masuk ke kamar anda melalui jendela dan 
terperangkap di dalam. Anda memutuskan untuk memeliharanya, namun anda terkejut 
karena esoknya burung tersebut berubah warna. Dari biru menjadi kuning! Esoknya anda 
menemukannya telah berubah warna menjadi merah terang. Dan pada hari keempat, warna 
burung menjadi hitam. 
Warna apa burung akan berubah ketika anda bangun di hari kelima? 
 
1.burung tidak berubah warna, tetap hitam. 
2.burung berubah warna menjadi biru 
3.burung berubah warna menjadi putih 
4.burung berubah warna menjadi emas 
 
Jawabannya edisi depan ya :D 
 

 Kuizzz by: Danang 

"Seandainya Anda akan mati segera dan hanya sempat menelepon sekali, siapa yang akan Anda 
telepon dan apa yang akan Anda katakana? Dan mengapa Anda ,masih menunggu?"  

Stephen Levine 

Kuizzzz 

Mulai edisi ini, quiznya adalah kokology, sebuah permainan psikologi menarik yg dapat menungkap 
kepibadian seseorang. Mulai yah... 

 

Coba Tebak, apa yg 
aneh di gambar ini ? 

 

BONUS 
Kuizzzz 
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“Redaksi menerima kontribusi tulisan apa saja 

dan berhak mengedit tanpa mengurangi 

substansi isi.” 
 

Smile Magz merupakan media positif yang 

berisikan pengembangan diri, inspirasi, dan 
psikologi populer untuk generasi muda 
Indonesia. Media ini dibuat dan dikelola oleh 

Senyum Community, sebuah komunitas positif 
berbentuk Social Enterprise untuk Kemandirian 

dan Pemberdayaan Pemuda. 
 
Media ini terbit dalam edisi elektronik (e-magz) 

maupun edisi cetak (mading).  
 
VISI   
 
“Menjadi media positif terdepan di dalam 
mengembangkan karakter anak bangsa dan 
berbagi inspirasi untuk masa depan Indonesia 
yang lebih baik” 
 

SENYUM COMMUNITY  2009 
Terakhir, hal membosankan tetapi penting. 
Jangan suka mengambil dan merampok 

hak orang lain. Namun, mari budayakan 
saling memberi dan melayani. 

www.senyumkita.com 

The Inspiring Team 
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