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Healthy Disregdrd
The lmpossible

Kalimat judul di atas saya pinjam dari dua pendiri Google, Sergey Brin dan
Larry Page saat keduanya memutuskan untuk keluar dari kampus dan membuka
usaha sendiri. Siapa pun tahu menggunakan search englne Google tidak dikenai
biaya apa pun. Tanpa pemahaman bisnis model yang lengkap Google tumbuh dari
perusahaan berpendapatan kurang dari Rp 10 miliar pada tahun pertama jadi
Rp 230 triiiun pada tahun kesepuluh. Apa yang mungkin tidak pernah terpikirkan
oleh Sergey dan Larry sudah menjelma jadi salah satu kisah sukses global tanpa
bandingan. How about you?

Your past does IYOW a lways determ i ne you r futu re. Seri ng kal i masa lalu
digunakan sebagai indikator pencapaian masa depan. Apabila benar demikian,
tidak mungkin ada Google, iidak mungkin ada vila.vila hijau di Uluwatu, dan tldat<
mungkin saya menulis pada kolom ini. Sahabat baru saya, @derrickbun, belum
lama ini memulai Culture Rcyale, sebuah inisiatif katering yang bisa setara,

SAYA selalu berpikir hotel cuma sekadar tempat
menginap saat kerja di luar kota atau berlibur. Tidak
lebih dari sebuah bangunan, hotel perlu didesain
indah agar para tamu betah. Ada rupa ada harga, yang
semakin mahal bahan yang digunakan, maka semakin
mahal.pula harganya. Segala bentuk apresiasi terhadap
sebuah hotel cuma terletak pada lokasi.dan wu.iud hotel
itu sendiri. Saya tidak pernah bisa melihat lebih dari itu.
Pendapat ini berubah total saat memenuhi undangan
sepasang sahabat yang mengelola sebuah kompleks
vila di Uluwatu, Bali. Tidak hanya dibangun dengan
pertimbangan lingkungan yang luar biasa matang,
pembangunan vila-vila ini memanfaatkan material alami
yang berasal dari lokasi sekitar. Jauh dari sekadar kesan
mewah, vila-vila dibangun menyatu dengan alam, Tidak
satu pun atap vila yang tampak karena sengaja diladikan

tempat tumbuh tanaman kecil atau rumput. Tidak ada
satu pohon pun yang dikorbankan karena penggunaan bahan baku bekas secara
maksimal. Tidak ada satu sudut Dun yang tidak memperoleh perhatian saat
penyusunannya. Terlalu banyak yang bisa diceritakan, tetapi pendeknya tempat
itu sungguh menenteramkan dan menyenangkan hati. Apa yang selama ini tidak
pernah saya pikir bisa dilaksanakan, sudah dijawab dalam sebuah karya.
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tidak mungkin bisa;adi sec€narrB/a adalah sangal rrungkin. Kecenderungan
menetapkan tujuan kecil agar mudah tercapai justru sering kali harus berhadapan
dengan hal.hal spesifik dalam pelaksanaannya. Menetapkan untuk pergi ke New
York tentu membuka opsi lebih luas dibandingkan menetapkan tujuan untuk
pergi ke rumah eyang. Tujuan besar membuka lebih banyak peluang, fleksibilitas,
sekaligus mengasah imajinasi.

Life is either dangerous or it is boring, and scared is better than bored. Tidak ada
yang bisa memastikan apa yang akan.terjadi lusa, besok, atau bahkan 1 menit
sejak membaca kolom ini. Panca indera, waktu, dan pikiran bukan penjara yang
membatasi, tetapi instrumen yang membebaskan. Pilihan sepenuhnya ada pada
diri masing.masing.

Ketiadaan pedoman, kealpaan jalur, dan kekosongan asumsi bukan alasan
tidak melangkah. Masih bingung harus mulai dari mana? Pahami dulu KENAPA
sebelum menemukan BAGAII\4ANA. Setelah itu apalagi? Sebagaimana ungkapan
yang sangat digemari sahabat saya @mrshananto, inijawabannya, "lrefoiitei quo
nemo ante iit."
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