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Seketul zine 
yang sembang 
pasal design 
& kehidupan: 
Dua benda 
paling berkait 
dalam dunia 
ni, betul.
& Galeri foto guna kamera filem Kodak M35.

Sebaran maklumat!

OK, Creative yang dimaksudkan 

ialah mereka yang berada di 

INVOKE dan creative pula adalah 

orang-orang kreatif secara am.

PROJEK
Studio HDJ

TULIS, REKA & PHOTO
Hidayat Jamalolail

Hak Creative © Studio HDJ, MAC 2021

Tiada mana-mana bahagian di dalam zine ini 
yang boleh dihasilkan semula, diedarkan atau 
digunakan dalam apa-apa bentuk lain seperti 
cetakan fotostat, direkod─kejap, apa? Nak 
rekod macamana sebenarnya tu? Oklah, mula 
balik. Mana-mana bahagian di dalam zine ini 
adalah hak milik sepenuhnya Studio HDJ, kedai-
design yang dimiliki oleh Hidayat Jamalolail. 
Namun begitu, atas dasar prinsip dan cita-cita 
Studio HDJ ingin menyebarluaskan ilmu dan 
mengangkat martabat design, maka apa-apa 
bentuk penghasilan semula adalah dibenarkan. 
Kau nak fotostat, edar ke apa benda, suka 
hati kaulah. Tapi dengan satu syarat kalau 
boleh jangan buat untung lagi besar dari 
apa yang Studio HDJ buat. Katakanlah tiba-
tiba untung kau buat secara haram tu lagi 
besar, dinasihatkan segala keuntungan tu kau 
sedekahkanlah kepada yang memerlukan. 
Kalau kau guna untuk mengajar generasi baru 
menghargai design dan seni, lagi bagus. Betul 
memang Studio HDJ takkan boleh tahu, tapi 
Yang Maha Esa tahu. Jujurlah ya atau memang 
sanggup nak merangkak nanti?

website: studio.hidayatjamalolail.com

facebook, twitter, instagram: Studio HDJ

Rekajiwa!
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Sudah masuk enam tahun sejak buku Cerita Budak 
Design diterbitkan. Dalam tempoh enam tahun tu, 
banyak benda yang terjadi. Cerita Budak Design yang 
aku tulis dulu cuma berbekalkan pengalaman kerja 
yang lebih sikit dari tiga tahun dan hari ini Februari 
2021, tiga tahun tu dah berkembang menjadi sebelas.

Waktu aku mula tulis Cerita Budak Design dulu, 
umur aku belum pun masuk pertengahan 20-an, tapi 
bersepah idea yang membuak-buak dalam fikiran aku 
menunggu masa untuk diluahkan. Mungkin antara 
sebab aku senang untuk tulis dan bukukan apa yang 
aku ada. Ibarat macam ruang tamu yang bersepah 
dengan mainan anak kau yang berumur tiga tahun, 
angkut semua dan campakkan sahaja ke dalam bekas 
simpanan. Dengan jiwa yang masih muda, bertenaga 
dan mentah, cara fikir aku juga masih keras dan 
memberontak. Jadi senang untuk diluahkan isi hati 
walaupun mungkin cuma ada segenggam idea sahaja 
pada masa itu.

Sekarang, dengan sebelas tahun yang ada, semuanya 
masih lagi bersepah. Beza sepah kali ini ianya datang 
dalam kuantiti yang sangat banyak dan jauh lebih 
teratur. Bayangkan mainan anak tiga tahun aku tadi 
yang dah bertambah kuantitinya dan masih lagi ada 
yang berselerak dekat ruang tamu cuma bezanya yang 
di ruang tamu adalah mainan yang dia minat sahaja. 
Yang mana sudah hilang atau kurang minatnya, 
disimpan dalam bekas simpanan lalu perlahan-lahan 
kewujudannya dilupakan. Anak kau ingat yang dia ada 
mainan tu, bila dia minta dekat kau, kau pun macam 
tahu memang ada tapi kau pun dah lupa dekat mana 
kau letak dan kau kena cari dulu.Lebih kurang macam 
itulah definisi apa yang ada dalam fikiran aku sekarang.
Nak tulis apa dah satu hal, tapi satu hal lagi ialah terlalu 
banyak sangat benda yang aku fikirkan sampai aku tak 
tahu mana satu yang aku nak buat dahulu. Fikirnya 
buat saja semua serentak dan mana yang siap dulu 
nanti, siaplah. Ambil contoh rancangan buku kedua 
aku yang aku dah cuba tulis sejak dua tahun selepas 
Cerita Budak Design diterbitkan, tapi malangnya tak 

ada pun yang siap dan berjaya terbit. 
Paling jauh aku berjaya ialah draf tahun 
2019 dulu yang aku sudah tulis lebih dari 
10,000 perkataan. Kemudian aku simpan 
disebabkan ada benda lain nak kena buat 
lalu memori tentang draf tersebut hilang 
ditelan masa. Bila aku buka dan cuba 
sambung tulis semula, tulisannya terasa 
kurang rencah. Macam kau buat air kopi 
panas buat minum petang, tak sempat 
nak teguk, kopinya dah sejuk. Proses aku 
buat kopi panas; maksud aku tulis draf 
buku ini sudah berulang hampir lima ke 
enam kali, mungkin lebih.

* * *

Tahun 2020 sepatutnya menjadi tahun 
“the year” untuk semua orang, aku yakin 
dan pasti! Malangnya menjelang bulan 
Mac, kita dijajah dengan pandemik 
COVID-19 dan jajahan itu masih 
berterusan sampailah ke hari ini tanpa 
jelas bila akan tiba penghujungya. Aku 
juga tak terlepas dalam menyediakan 
rancangan hebat untuk tahun 2020. 
Namun, walaupun apa yang berlaku 
tidak berlaku sebagaimana yang aku 
rancangkan, life still took over the driver’s 
seat and navigate through. Banyak benda 
tak jadi seperti dirancang tapi dalam 
masa yang sama banyak juga benda yang 
jadi, terjadi dan terus menjadi. Kehidupan 
cari jalan dan jumpa halatujunya.

Dalam umur aku sekarang yang dah 
melepasi usia 30-an, aku dah boleh faham 
dan sedar bahawa sebenarnya dalam 
hidup ni semua benda bergerak hampir 
autopilot. Betul, kau boleh rancang 
apa yang kau mahu dengan hidup kau, 
kemana halatujunya dan bagaimana 
penamatnya. Tapi dalam masa yang sama 
aku juga sedar yang semua rancangan tu 
takkan boleh jadi sepenuhnya macam 
yang dirancangkan. Akan ada detik 
sepanjang hidup kau berjalan benda yang 
tak dapat dijangka dan tak boleh dikawal 
akan berlaku dan pandemik COVID-19 
tadi adalah antara misalnya. Jadi aku 

pun ubah perancangan aku. Tidaklah aku 
ubah sepenuhnya, cuma aku masukkan 
satu elemen penting dalam perancangan 
hidup aku yang selama ni aku bukanlah 
nak kata terlepas pandang, tapi lebih 
kepada aku terlalu yakin yang aku boleh 
dapat sesuatu benda tu hinggakan 
aku buat-buat tak nampak elemen 
penting tersebut. Elemen dalam contoh 
pandemik yang aku sebutkan tadi: 
benda-benda diluar kawalan. Contohnya 
kalau sebelum ni bila aku rancang 
sesuatu dan aku tak masukkan elemen 
benda yang diluar kawalan, aku tidak 
bertanyakan soalan yang sepatutnya 
secara semulajadi menjadi sebahagian 
dari perancangan aku iaitu soalan yang 
aku namakan sebagai soalan “tapi, 
kalau”─tapi, kalau tiba-tiba pejabat tak 
buka hari Isnin macamana? Tapi, kalau 
tiba-tiba klien tak bayar tepat pada 
masanya? Tapi, kalau bulan depan negara 
lockdown, masak kita? 

Jadi bila benda-benda “tapi, kalau” ni 
tak ada dalam sebahagian perancangan 
aku, senanglah untuk aku menganggap 
bahawa rancangan aku terlalu sempurna 
dan aku takkan langsung terfikir yang 
masalah boleh berlaku.

* * *

Jurang di antara buku Cerita Budak 
Design dan zine Rekajiwa siri pertama 
ni bolehlah aku katakan yang aku bukan 
lagi manusia yang sama. Ya, aku masih 
lagi bergelar seorang suami kepada 
pasangan yang sama cuma kali ini, aku 
sudah ditambahbaik dengan menjadi 
papa kepada seorang budak lelaki, dan 
selamanya aku masih lagi seorang anak 
dan seorang abang. Kalau waktu Cerita 
Budak Design ditulis dulu aku bekerjaya 
sebagai seorang creative designer, 
sekarang masih sama dan tidak ada 
banyak beza. Cuma dulu aku bergerak 
solo (freelance) dan jiwa aku yang lebih 
suka bekerja sendirian. Lapan tahun 
kemudian, sekarang aku merupakan 

ketua (supreme leader) untuk empat belas 
orang Creative di INVOKE. Bahkan dari 
segi kerja-kerja yang aku buat pun sudah 
kurang kerja design berbanding dulu, 
kini aku lebih tumpu kepada mengurus 
dan menanam falsafah-falsafah kerja 
terutamanya kerja dalam bidang kreatif.

Banyaklah kesimpulannya yang berlaku 
dalam tempoh enam tahun yang lepas dan 
zine ini aku kira adalah cara dan waktu 
yang terbaik dan juga paling cepat untuk 
aku terjemahkan apa yang ada dalam 
kepala aku dalam bentuk yang boleh 
dihargai oleh orang lain sebelum ianya 
hilang begitu sahaja. Jawapan paling 
senang kalau kau tanya zine ini berkaitan 
apa ialah zine ni merupakan versi buku 
yang dipermudahkan (simplified) untuk 
yang sepatutnya menjadi buku selepas 
Cerita Budak Design. Tujuan aku tulis 
zine atau buku Cerita Budak Design 
dulu bukanlah untuk tujuan berbisnes 
atau buat duit semata-mata. Tentulah 
sedap kalau aku boleh jadikan ini sebagai 
sumber utama pendapatan tapi tujuan 
asalnya adalah lebih kerana sayangnya 
aku kepada design dan segala benda 
berkaitan design-kreatif ini adalah 
keghairahan minat aku.

Dalam banyak benda-benda yang dah 
berubah dalam hidup aku, keghairahan 
minat aku terhadap all things design itu 
mungkin satu-satunya yang tidak.

Jadi inilah dia, Rekajiwa — nombor satu.

HDJ.

Oh, zine ni untuk siapa? Pastinya bukan 
untuk semua sebab mungkin ada beberapa 
idea yang aku sebutkan di sini terlalu 
liberal sifatnya dan mengancam kau 
punya status quo. Ya, ayat terakhir ni aku 
saja tulis begitu untuk kelihatan bijak.

Di sinimulanya
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Diambil dengan iPhone SE 2020.
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Think before you 
speak. Read before

you think—

Quote-separuh Fran Lebowitz

Aku boleh sebutkan di sini dengan agak yakin bahawa 
segala apa yang aku tulis dalam zine ni adalah benda 
yang aku dah fikirkan dengan agak panjang dan 
mendalam dan akhirnya aku putuskan untuk dijadikan 
sebagai sebahagian prinsip hidup aku. Sebahagiannya 
adalah a known fact cara yang aku amalkan dan 
sebahagiannya mungkin kali pertama kau dengar. 
Semuanya barlandaskan kepada pengalaman peribadi 
yang aku sendiri lalui atau cara fikir orang dari penulisan 
mereka yang aku baca, banding dan cerakinkan, lalu 
akhirnya aku simpulkan untuk dijadikan sebagai prinsip 
aku dalam hidup dan design.

Awal-awal aku beri amaran, apa yang kau bakal 
baca dalam zine ni mungkin tidak kepada apa yang 
kau jangkakan. Mungkin ada bahagian yang akan 
mengejutkan, menyentap dan akhirnya buatkan kau 
merasa kecewa. Hidup begitulah. Tak semua benda kau 
buat akan memuaskan hati orang keliling kau. Nasihat 
aku, masuklah ke mukasurat yang seterusnya dengan 
hati yang terbuka. Walaupun tak kena dengan jiwa kau, 
ingatlah bahawa hidup ni sentiasa perlu berjiran.

Begitulah.
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2013-lah tahunnya

2013, perkara-perkara penting yang bersifat merubah 
terjadi dalam hidup aku secara peribadi mahupun 
profesional banyaknya bermula pada tahun ini. 2013 
adalah tahun ulangtahun kedua aku bergelar suami dan 
juga tahun yang aku mula tulis Cerita Budak Design. Tahun 
ini juga merupakan tahun ketiga aku bekerja sebagai 
seorang profesional designer dan tahun yang sama aku 
mula berfikir untuk ubah haluan industri kerja dari dunia 
pementasan teater kepada satu benda lain. 

Tapi titik mula yang paling penting dalam banyak titik-titik 
yang lain ialah inilah dia tahunnya aku menghantar emel 
permohonan kerja kepada yang pada masa itu merupakan 
ahli parlimen Pandan mewakili Parti KEADILAN Rakyat, 
Rafizi Ramli. Detik tersebut pastinya membawa kepada 
hari-hari yang lain lalu seterusnya menghampiri ke garisan 
penghujung  hinggalah ke hari ini. Bila aku kata garisan 
penghujung, tidaklah aku maksudkan secara literal tapi 
lebih kepada retorikal: hari tersebut pastinya bawa ke 
mana aku berada sekarang.

Kalau aku kena pilih satu, 
mungkin inilah tahunnya.

Kisah di sebalik aku menghantar emel 
permohonan kerja kepada Rafizi tidaklah 
seringkas ABC dan tidaklah pula bila aku 
kata tak ringkas, banyak pula drama yang 
berlaku─tidak kedua-duanya. Ceritanya, 
aku tak pernah terfikir walau sekali pun 
untuk menghantarkan apa-apa bentuk 
emel permohonan kerja bukan sahaja 
kepada Rafizi bahkan kepada mana-mana 
ahli politik mahupun entiti (parti) politik. 
Politik dan aku dipisahkan dengan satu 
jurang atau gaung yang besar gila dan 
mustahil untuk dijangkau. Politik juga 
ibarat satu cabang hiburan macam 
aku menonton filem Hollywood dekat 
sinema. Aku mungkin minat pelakon atau 
pengarah tertentu, tapi takdalah pula aku 
terfikir untuk hantarkan surat-peminat 
menghargai mereka atau emelkan 
sebarang bentuk permohonan peluang 
kerja. Sengaja aku petik Hollywood kasi 
bunyinya lebih mustahil. 

Begitulah politik untuk aku, dahulu.

Waktunya adalah sekitar bulan Oktober 
2013 dan aku sedang terlibat dalam 
projek pementasan teater ke-lapan 
aku di Istana Budaya iaitu Supermokh 
Sebuah Muzikal. Betul-betul sebelum 
pementasan bermula di Istana Budaya, 
sewaktu latihan masih lagi berlaku di 
KLPAC dan waktu yang sama akan masuk 
musim haji, aku ditemukan dengan satu 

ciapan dari akaun Twitter Rafizi yang 
menyebut dia sedang mencari designer. 
Jujurnya aku taklah teruja dengan ciapan 
tersebut untuk mahu segera emelkan 
permohonan aku (juga disebabkan faktor 
pandangan aku tentang politik tadi) dan 
taklah juga aku ambil sikap tak kisah 
campak ke tepi ciapan tersebut dan 
teruskan hidup macam biasa; tapi aku 
tunjukkan dekat isteri aku dan dialah 
yang gesa aku untuk segera mohon.

Aku respon kata OK, nanti aku emel.

Aku luangkan sedikit masa untuk 
menyiapkan resume dan portfolio hasil-
hasil kerja sebelum aku menghantar 
emel permohonan tersebut. Selepas emel 
dihantar, masa seakan-akan berlalu pergi 
begitu sahaja. Pementasan Supermokh 
Sebuah Muzikal sudah bermula di 
Istana Budaya untuk tempoh 2 minggu 
dan akhirnya tiba ke hari-hari terakhir 
pementasan. Permohonan kerja yang aku 
hantar awal sebelum tu, aku dah hampir 
lupa sebenarnya. Kalau nak kata aku ada 
menaruh harapan yang tinggi, aku boleh 
fahamlah yang ini Rafizi Ramli, logiklah 
kalau peratus berjaya tu sangat tipis. 
Tapi dalam masa yang sama aku sangat 
mengharap yang permohonan aku 
berjaya supaya aku boleh ada kerja dan 
sumber pendapatan selepas pementasan 
teater Supermokh tamat nanti.

Waktunya hampir 10 malam. Pementasan 
dah masuk Act 2 dan menghampiri ke 
penghujung cerita. Aku berada dekat 
kawasan kru lampu dan audio berdiri 
menyandarkan sisi badan aku di dinding 
memandang ke arah pentas. Skrip 
pementasan aku dah hampir hafal, lirik-
lirik dan bait lagu bermain dalam kepala. 
Mulut terikut-ikut apa yang dikatakan 
pelakon utama dan masih juga tergelak 
dekat lawak spontan Douglas Lim yang 
entah kali ke berapa aku dengar. Kali 
pertama haritu dikira spontanlah. Tapi 
sebabkan lawaknya terlalu menjadi, 
pengarah putus untuk dimasuk dan 
kekalkan terus ke dalam skrip.

Hampir bosan, aku ambil langkah untuk 
keluar dari Panggung Sari.

Belum sempat untuk aku buat apa-apa, 
satu panggilan telefon masuk. Nombor 
telefon bimbit dari nombor yang tak 
dikenali. Aku segera angkat dan, hello?

“Salam, boleh saya bercakap dengan 
Saudara Hidayat,” ─ya saya.

“Saya Akmal Nas..telef..dar..team..R..fizi,” 
─terputus-putus, tak jelas. Siapa?

“Akmal Nasir dari team Raf..fizi…Rafizi 
Ramli,” ─oh, Rafizi. Aku pecut berlari 
keluar dari bangunan utama Istana 
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Budaya cuba untuk cari kawasan yang 
signalnya lebih jelas. Kalau kau pernah 
atau biasa dengan Istana Budaya tahulah 
kawasan lobi memang signalnya agak 
teruk. Aku lari sampai ke kaki lima 
Jalan Tun Razak dengan bunyi kuat dan 
bising dari kenderaan yang laju sebagai 
muzik latar. Akhirnya panggilan jelas 
dan tidak lagi terputus-putus. Tapi, dua 
kali jugalah sebelum tu panggilan telefon 
aku dengan Akmal terputus. Nasib baik 
Akmal telefon semula dan aku pun ada 
mencuba. 

Tamat panggilan, suatu hari ditetapkan 
untuk aku datang ke pejabat mereka di 
Sungai Besi untuk ditemuramah dan aku 
berkejar masuk semula ke dalam Istana 
Budaya untuk cerita perihal panggilan 
telefon tadi dekat isteri aku.

Kalau ada yang tak kenal, Akmal Nasir 
sekarang ialah Ahli Parlimen Johor Bahru 
dan merangkap Ketua Angkatan Muda 
Keadilan (AMK).

Aku kurang ingat garis masa sebenar 
samaada aku pergi temuramah sewaktu 
pementasan masih berlangsung di 
Istana Budaya atau selepas pementasan 
berakhir. Tapi memori aku berat kata 
yang aku pergi temuramah waktu 
pementasan masih lagi berlangsung. 
Mungkin seawal dua ke tiga hari selepas 
panggilan telefon malam tersebut. Tapi 
dipendekkan cerita, aku pergi temuramah 
dekat pejabat National Oversight & 
Whistleblower (NOW) di Sungai Besi 
bersama dengan isteri aku. Mungkin 
sebab itulah memori aku berat kata 
temuramah berlaku waktu pementasan 
masih lagi berlangsung sebab isteri 
aku ada buat kerja sambilan dengan 
produksi. Kisahnya waktu tu aku tinggal 
dekat Putra Perdana, Puchong. Pejabat 
NOW pula terletak di Sungai Besi dan 
Istana Budaya berada di tengah-tengah 
Kuala Lumpur. Waktu untuk semua kru, 
ensemble dan pelakon berkumpul pada 
hari pementasan di hari minggu adalah 
sekitar jam 4-5 petang. Temuramah aku 
dengan Akmal sekitar tengahari. Benda 
paling logik yang menjimatkan masa dan 

tenaga ialah untuk isteri aku ikut sekali.

Dipendekkan lagi cerita, aku 
ditemuramah oleh Akmal tanpa Rafizi 
sebab waktu tu Rafizi masih berada 
di Tanah Suci menunaikan haji. Sesi 
temuramah tersebut pada aku berjalan 
dengan baik. Aku tak tahu Akmal 
setuju atau tidak dengan aku, boleh jadi 
pendapatnya berbeza. Bila aku ingat 
balik waktu tu dan ditambah dengan 
pengalaman aku sekarang terlibat terus 
dalam sesi menemuramah bakal ahli-
ahli baru Creative, aku sedar yang aku 
ada buat sesuatu yang aku kira adalah 
benda yang tak sepatutnya dilakukan, 
lagi-lagi dalam sesi temuramah, hari dan 
waktu yang mana bakal majikan kau 
pertama kali jumpa kau dan mahulah 
aku tekankan di sini betapa pentingnya 
kau selaku bakal pekerja beri tanggapan 
pertama yang terbaik di dalam sesi 
tersebut. Sepanjang ditemuramah, aku 
rasa semuanya berjalan dengan lancar 
sehinggalah di penghujungnya Akmal 
tanya kalau aku ada soalan─ya, aku 
ada satu. Cuma bukan dalam bentuk 
soalan nak-tahu-info sangat tapi lebih 
kepada soalan-buat-permintaan. Aku 
minta dekat Akmal boleh tak kalau aku 
diambil kerja nanti, aku tak nak masuk 
pejabat tiap-tiap hari, cuma masuk bila 
diperlukan sahaja.

Walaupun realitinya kerja-kerja aku 
dengan Rafizi dan Akmal kemudiannya 
memang tak sangat perlukan aku di 
pejabat sembilan-hingga-lima, tapi 
aku boleh faham perasaan seorang 
majikan bila dalam temuramah, calon 
bakal pekerja minta permintaan yang 
sedemikian rupa. Kalau sekarang dalam 
proses aku mencari ahli baru Creative 
dan aku diminta dengan benda yang 
sama , aku pun akan turn off. Tapi itu tak 
berlaku dekat aku dan pendeknya aku 
diterima bekerja oleh Rafizi (dan Akmal).

Cerita ini, segala proses dari emel 
permohonan ke temuramah hinggalah 
diterima bekerja adalah titik perubahan 
dan permulaan kepada apa yang aku 
boleh simpulkan sebagai kehidupan aku 
sekarang. Tanpa setiap perinci dalam 

cerita ni, apa yang aku ada sekarang, 
mustahil untuk berlaku. Setiap perinci, 
individu yang terlibat, semuanya 
mainkan peranan. Aku rasa, itulah cara 
yang sebetulnya untuk kau nilai dan 
hargai kehidupan. Benda paling penting 
bukanlah sangat hasilnya, tapi titik mula 
dan juga perjalanan yang membawa 
kepada hasil tersebut. Memanglah 
penting hasil, tapi bagi aku, kalau hasil 
semata-mata tanpa perincian semua 
titik mula dan perjalanannya: siapa, 
bagaimana, di mana, mengapa dan 
kenapa, hasil tu mungkin sedikit kurang 
nikmat nilainya. Aku selalu bagi analogi 
macam filem. Hasil filem yang ditayang 
dekat sinema memang dihargai tapi 
bila ditonton sekali dengan proses balik 
tabir, elemen dokumentarinya, terus 
filem tersebut automatik menjadi sebuah 
karya agung walaupun tanpa menang 
sebarang anugerah.

* * *

Hari pertama mula kerja, aku diminta 
untuk masuk pejabat sebab Rafizi nak 
jumpa kata Akmal dan benda pertama 
yang Rafizi kata dekat aku, “Kau betul ke 
nak kerja sini? High risk kerja ni.”

Yang lain dan berikutnya, bak kata 
orang-orang kita, adalah sejarah. And 
everything else is history.

Kau betul
ke nak 

kerja sini? 
High risk 
kerja ni.

Benda pertama yang
Rafizi Ramli sebut dekat aku.

November 2013

Cubaan untuk tanam pokok duit dekat dapur rumah aku di Cyberjaya.
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Jalan ini panjang

Masuk minggu pertama 2021, aku dapat satu mesej melalui Instagram dari 
salah seorang kenalan di media sosial. Aku tak pernah jumpa orang yang 
hantar mesej tu tapi kenal disebabkan beberapa faktor kebersamaan─kawan 
kepada kawan-kawan, pernah berada dalam satu organisasi atau jemaah yang 
sama dan juga bekerjaya dalam bidang yang sama.

Mesejnya berbunyi dia nak ajak berjumpa sebab ada soalan intriguing yang 
dia nak tanya. Dipendekkan cerita, suatu hari, masa dan tempat ditetapkan, 
tapi malangnya dua jam sebelum masa yang  dijanjikan, dia sampaikan berita 
yang satu pejabat tempat dia kerja kena buat ujian swab dan perlu dikuarantin 
selama tiga hari sementara menunggu keputusan hanya disebabkan ada salah 
seorang rakan sepejabat merupakan kontak rapat kepada individu positif 
COVID-19. Suatu hari, masa dan tempat yang baru akan ditetapkan semula 
kemudian, itupun bergantung kepada keputusan ujian swabnya adalah negatif. 
Malangnya rezeki yang agak tidak menyebelahi, belum sempat apa-apa berita 
keputusan ujian swab keluar, negara sekali lagi ditutup dengan Perintah 
Kawalan Pergerakan (PKP) 2.0.

Janji temu yang sepatutnya berlaku 
tu tidak berlaku sampailah waktu zine 
ini mula ditulis dan, soalan intriguing 
yang mahu ditanya tadi ialah katanya 
dia nak dapatkan input macamana nak 
menguruskan pasukan kreatif. Soalan 
tu kekal bermain-main dalam kepala 
aku sampai jadi isi untuk salah satu 
topik dalam zine ni. Dan aku tak boleh 
nak kekang fikiran aku untuk tertanya-
tanyakan persoalan adakah selama aku 
uruskan Creative, aku buat benda yang 
betul? Itulah yang sekurang-kurangnya 
apa yang terjadi atau dilihat oleh kawan 
sosial media aku tadi, kan? Bahawa ada 
sesuatu yang aku buat menampakkan 
semacam bentuk kejayaan. Sebab tu dia 
tanya soalan tu dekat aku dan bukan 
orang lain, kan?

Terus-terang aku kata aku tak boleh nak 
jawap dalam kata jawapan yang aku bagi 
tu adalah jawapan buku teks atau jawapan 
yang tepat. Maksudnya, aku boleh beri 
jawapan tapi tak bolehlah untuk aku kata 
yang jawapan aku bagi tu adalah benda 
yang tepat. Terus-terang aku kata lagi, 
hampir setiap hari, setiap masa, ketika, 
detik dan waktu yang aku sendiri pun 
sentiasa memainkan persoalan adakah 
apa yang aku buat selama ini betul, 
atau aku cuma syok sendiri? Sebabnya 
sentiasa ada satu sudut kecil dalam 
jiwa dan kepala aku yang aku sendiri 
pun kadang-kadang meragui keputusan 
dan benda yang aku buat. Tapi aku rasa 
mungkin inilah sumpahan mengepalai 
mana-mana organisasi─perasaan ragu-
ragu dan kurang yakin dengan segala 
keputusan yang kau perlu buat. Dan 
tidak ada cara lain untuk aku tahu 
ianya keputusan yang tepat atau tidak 
melainkan aku sendiri nampak hasilnya 
atau orang lain yang cakap dan sahkan 
dekat aku yang semuanya betul dan 
menjadi. Kejap, sebenarnya ada. Memang 
ada orang yang tengok aku dari luar dah 
cakap yang aku dah buat kerja yang agak 
baik. Tapi itu cerita untuk lain kalilah kot.

Berbalik kepada apa yang aku ada sebut 
tadi, sumpahan menjadi ketua sentiasa 
ada perasaan ragu-ragu adalah satu 
benda yang nyata. Cuma kau haram 

takkan dengar dari orang lain sebab 
orang biasanya takkan mengaku benda 
tu. Tapi realitinya memang begitu sebab 
kebanyakkan masa, benda-benda yang 
aku perlu buat keputusan adalah benda 
yang tak ada tertulis dekat dalam mana-
mana buku. Sekurangnya setakat buku 
yang aku dah baca, tak adalah. Tipsnya 
kau cuma perlu yakin dengan pilihan kau. 
Dan nak yakin pun bukan senang sebab 
akhirnya walau apa pun yang terjadi, kau 
kena hidup dengan pilihan tu walaupun 
benda tak jadi macam yang dirancang.

Sekitar September 2016, bulan INVOKE 
dilancarkan, Raf minta aku untuk 
setup Creative. Buat permulaan dia 
minta aku cari dua ke tiga orang dulu. 
Respon spontan dalam kepala aku 
waktu tu ialah kenapa? Kenapa perlu 
lagi orang tambahan sedangkan aku 
rasa aku seorang pun dah cukup. Tapi 
sudah tentulah Raf ada rancangan dia 
sendiri dan perancangan tu memang 
terbukti besar─tengok saja dekat apa 
yang INVOKE dah buat dan capai untuk 
kempen PRU14 yang lepas. Lalu, aku 
pun mengambil masa meredah segenap 
pelusuk dunia cari orang untuk sertai 
Creative dan waktu itu kerja mencari 
tu bukanlah benda yang senang. Ada 
yang aku cuba ajak terus kawan-kawan 
lama dan ada juga orang tak dikenali 
yang aku jumpa melalui iklan poster 
dekat media sosial. Respon dari kawan 
lama ialah samaada dia tak berminat 
atau dah ada kerja lain dan untuk 
orang yang tak dikenali yang hantar 
permohonan tu samaada dia ada objektif 
lain: teruja melampau sebab boleh kerja 
dengan Rafizi ataupun memang tak 
mencapai standard minima yang aku 
letakkan. Belum cerita yang mohon 
tapi bila dipanggil untuk temuramah, 
menghilang.  Terbuat sekali tu mungkin 
boleh fahamlah, tapi kalau dua kali, nak 

cakap apa? Tapi benda boleh faham pun 
sebenarnya punca kenapa pada waktu tu 
susah nak cari dan tarik creative terlibat 
kerja politik. Tahunnya 2016 dan untuk 
duduk belah sisi pembangkang waktu itu 
adalah sesuatu yang agak ‘mencabar’. Itu 
pun perkataan ‘mencabar’ masih dikira 
agak ringan untuk menggambarkan 
pemikiran atau sentimen bukan orang 
politik. Macam nilah, aku pernah ajak 
seorang kawan untuk turun demo Bersih 
2, bukan sebagai pendemo tapi untuk 
ambil gambar acah-acah photojournalism 
tapi diresponnya dengan, “kau nak mati?” 
dan aku rasa mati yang dimaksudkan tu 
adalah mati literal.

Itu antara cabaran terawal aku untuk 
setup Creative dulu.

Yang awal biasanya memang yang paling 
mencabar. Mencabar nak dapat yang 
berani, sanggup untuk cuba sesuatu 
yang baru dan tentunya yang tak ada 
objektif atau cita-cita peribadi, mahupun 
mencabar nak menguruskan jangkaan 
sebab biasanya yang betul-betul ‘suci’ 
begini ada kekurangan dekat tempat lain. 
Dan kekurangan paling mencabar untuk 
diuruskan ialah gelombang cara fikir 
yang tak sama. Lain yang aku sebut, lain 
pula fahamnya. Tapi kerja masih perlu 
diteruskan. Biasalah langkah pertama 
selalunya memang susah tapi bila dah 
dapat rentak, semuanya akan jadi mudah.

Generasi pertama Creative yang seramai 
lapan orang adalah mereka yang terlibat 
dengan kempen PRU14. Kesemua 
mereka waktu  tu aku boleh kata memang 
tak minat dengan politik. Macamana aku 
tahu? Sebab waktu ditemuramah oleh 
aku dan Akmal, tak seorang pun kenal 
siapa Rafizi Ramli. Respon terdekat yang 
kata kenal: “pernahlah dengar nama tu, 
tapi tak pasti.” Ada juga yang tak tahu 
beza di antara ADUN dan Parlimen. Kau 
boleh bayanglah tak macamana gila jauh 
jurang orang-orang tak kisah politik 
dengan politik ni.

Faktor utama kenapa mereka diterima 
bekerja bukanlah sebab fahaman 
atau kecenderungan politik mereka, 

Inilah 
sumpahan 

jadi lead

Jambatan monorel terbiar di Putrajaya.



14 15

tapi lebih kepada sikap dan cara fikir. 
Memang boleh dan tak mustahil untuk 
kau dapatkan calon yang kemahirannya 
tinggi tahap dewa tapi kalau sikap dah 
tak betul  dari awal pun tak guna kalau 
akan datangkan banyak masalah nanti.

Cara aku, bukan 100% bakat yang jadi 
keutamaan bila aku cari orang baru 
untuk Creative. Memanglah waktu aku 
tengok resume dan portfolio calon-calon 
baru, hasil kerja akan jadi kayu pengukur 
kemahiran mereka dan faktor untuk aku 
putuskan panggil temuramah atau tidak. 
Tapi bukan hasil kerja sepenuhnya sebab 
aku akan tengok juga dekat resume. 
Contohnya seperti pengalaman kerja 
calon yang berkemahiran tinggi dalam 
tempoh tiga tahun dia bekerja sudah ada 
sembilan tempat yang berbeza. Apa isi 
tersiratnya? Hal-hal macam ni perlukan 
naluri yang kuat. Pernah ada sekali aku 
terima permohonan kerja dari seorang 
yang memang tak boleh disangkal 
kemahiran serta pengalamannya yang 
terbukti hebat. Ada perniagaan sendiri 
yang dah berjaya dan pernah terbit filem. 
Raf dah suruh aku jemput dia datang 
INVOKE walaupun sudah terang lagi 
bersuluh, kelayakkan dia dah terlebih-
lebih dari apa yang kita nak. Jadi panggil 
dia datang ajak bersembang untuk tahu 
lebih lanjut, what’s the plan? 

Aku memang dah tak boleh nak cakap 
apa-apa tapi naluri aku memang kuat 
rasa lain. Kau tahu tak bila ada hari 
yang kau dah buat plan keluar bersosial 
tapi tiba-tiba malam sebelum nak keluar 
tu kau rasa tak sedap hati, malas nak 
keluar cuma nak duduk lepak dekat 
rumah. Akhirnya keputusan kau tak 
keluar tu betul sebab dua jam kemudian, 
kau muntah, cirit-birit dan jatuh sakit. 
Contoh ni tak ada kaitan langsung 
dengan cerita calon terlebih kelayakkan 
tadi, tapi lebih kurang macam itulah 
perasaan terasa lain aku waktu tu.

Bagusnya di zaman teknologi ni, dunia 
datang tersedia dengan Google. Dengan 
kata kunci seperti tulis nama sahaja, 
macam-macam yang akan keluar. Lagi-
lagi kalau nama kau unik atau kau 

memang popular atau media pernah 
buat liputan pasal kau. Di pendekkan 
cerita, aku jumpalah sesuatu. Misalnya 
benda-benda berkaitan atas nama hak 
kebebasan bersuara, maka digunakan 
hak itu sebaiknya, segala apa yang 
terbuku dalam hati, diluahkan tanpa 
batas walaupun benda yang kau luah 
tu tak menampakkan apa-apa kecuali 
kebodohan diri kau sendiri yang terlalu 
beremosi. Benda yang kau bukan ahlinya 
pun kau nak sapu sekali. Ini contoh 
sahaja, langsung tak berkait sesiapa.

Adakah naluri atau keputusan aku 
untuk abaikan sahaja permohonon calon 
terlebih kelayakkan tersebut merupakan 
satu keputusan yang betul, aku tak 
tahu dan aku tak mahu tahu. Lebih dari 
segala-galanya, aku percayakan naluri 
aku sepenuhnya.

Jadi! Waktu menemuramah calon adalah 
waktu yang mana proses penilaian yang 
sebenar-benarnya berlaku. Kau boleh 
ada bakat semulajadi, kemahiran yang 
tinggi dalam kreativiti atau penggunaan 
software, tapi kalau sikap kau terhadap 
apa-apa perkara dan semua benda di 
sekeliling kau, tak berada pada tahap 
yang dimahukan bakal majikan, bakat 
sahaja takkan boleh bawa kau pergi jauh. 
Sekurang-kurangnya dekat INVOKE dan 
Creative, itulah cara yang dipraktikkan. 
Benda yang dilihat atau dicari bukanlah 
sangat universiti mana kau pergi atau 
berapa CGPA di akhir zaman universiti 
kau, tentulah benda ini juga dilihat, 
tapi yang lebih penting ialah adakah 
keberadaan kau dekat sini, boleh 
membawa harmoni atau akan menjadi 
toksik nanti. Keharmonian ini secara 
tidak langsung adalah elemen penting  
untuk pastikan kerja dan seterusnya 
bisnes berjaya mencapai segala sasaran 
dan objektifnya. Tapi macamana 
untuk  pastikan yang sikap calon waktu 

ditemuramah adalah sikap semulajadi 
dia? Kalau dia berlakon, tak tunjuk 
diri sebenar? Jawap aku, jangan fikir 
melebih-lebih. Tumpu dekat dua benda 
sahaja: tengok apa yang ada depan mata 
kau dan percaya naluri kau sebab benda 
cuma boleh jadi dua kemungkinan, 
keputusan kau betul dan calon tu bawa 
nilai tambah dekat syarikat atau kau 
silap buat keputusan. Sebab tu aku kata, 
nak jadi lead ni bukan benda senang. 
Fitrahnya dah semulajadi susah, sebelum 
tak ada apa-apa, zero pun susah dan lepas 
benda tu dah jadi pun rupanya lagi susah 
kalau kau kena buat keputusan baru atas 
keputusan salah tadi.

* * *

Dengan kekuatan Creative sekarang dah 
seramai 14 orang dan dijangka untuk 
terus berkembang subur di penghujung 
tahun 2021 nanti bukanlah satu perkara 
yang aku boleh buat benda tu berjalan 
seperti biasa (work as usual). Sebab itu 
antara yang penting untuk aku buat ialah 
letakkan Creative atas landasan yang 
betul dan salah satu yang paling utama 
ialah cara fikir (mindset) sebagai seorang 
creative. Kau boleh rancang dan putuskan 
untuk buat macam-macam perkara, tapi 
kalau cara fikir tak diletakkan betul dari 
awal, proses berikutnya semua akan 
jadi susah dan hampir mustahil untuk 
berhasil macam yang kau nak, tak kiralah 
sempurna macamana sekalipun kau 
punya perancangan tu.

Dekat INVOKE ada satu program tahunan 
yang dinamakan BREW─akronim 
untuk Business Review Weekend. BREW 
ni lebih kurang macam business retreat 
yang melibatkan semua team members 
dalam INVOKE. Dekat sini semua benda 
berkaitan syarikat dibincang secara 
telus. Semua orang perlu tahu dekat 
mana syarikat berada dan dekat mana 
syarikat mahu pergi. Matlamatnya ialah 
untuk semua orang faham kerja masing-
masing dan tidak ada satu kerja pun 
yang dianggap kecil atau satu kerja lain 
dianggap lebih penting dari yang lain. 
Semua sama penting. Kalau kau tarik 
keluar satu bahagian kecil, stukturnya 

akan tak stabil dan akhirnya boleh 
menemui jalan kegagalan. Dan yang 
paling penting dekat BREW-lah CEO 
menerang dan menerapkan nilai dan 
budaya yang syarikat mahu amalkan 
sampai kiamat (bila-bila). Benda yang 
dah banyak syarikat-syarikat baru (baca: 
start-up)  sudah amalkan pun sekarang. 

Cara yang sama juga aku cuba untuk 
buat dengan Creative dan satu kau kena 
faham ialah benda tu adalah proses yang 
berterusan, tak ada jalan mudah cakap 
sekali terus berhasil.

Tipikal dan klisenya seorang creative 
ialah mereka senang untuk hanyut 
dan terbawa-bawa dengan emosi. Aku 
mengaku, itu memang benda paling klise 
dan hampir lumrah semulajadi seorang 
creative, designer mahupun sesiapa yang 
bekerja dalam industri ni. Kalau kau ada 
kenal seorang creative, mungkin mereka 
taknak mengaku tapi kalau kau pernah 
berurusan dengan seorang, kau mungkin 
akan faham apa maksud aku.

Tipikal dan klise creative ni bermula 
dengan perasaaan yang  orang tak 
faham kerja mereka. Dah cuba terangkan 
banyak kali pun, orang masih tak 
faham-faham. Dan disebabkan benda 
ni, creative mula terbawa-bawa melayan 
perasaan tu dan bila sampai ke fasa emo, 
mereka pun mula kongsikan pesanan 
yang bersifat trolling di media sosial. 
Banyaklah contoh troll yang aku boleh 
bagi, tapi satu yang menjadi kebiasaan 
ialah perkara seperti membandingkan 
kerja creative ni susah, orang lain tak 
faham, nak ubah satu benda walaupun 
kecil dalam design ni bukan senang sebut 
saja terus siap─kau nak kena cari file tu 
balik sebab pengurusan atau penamaan 
fail-fail kerja kau macam celaka dan bila 
dah jumpa, itupun kalau jumpa, orang 
tak guna Adobe tak tahu bila nak kena 
buka Illustrator, spesifikasinya sekarang 
tinggi, nak buka sahaja pun dah berjam-
jam. Lepas tu yang lain-lain, lagilah!

You guys don’t understand us the creative 
at all. Sedih tahu tak. ─rengek creative 
dengan penuh beremosi.

Cerita ni berdasarkan pengalaman 
peribadi aku sendiri, sebab satu masa 
dulu aku pun pernah berada di tempat 
yang sama. Dalam buku Cerita Budak 
Design, aku ada tulis cerita-cerita pasal 
pertembungan aku dengan klien atau 
dengan orang yang bukan designer 
yang tak tahu macamana dunia creative 
ni berfungsi. Eh, orang pernah cakap 
dekat muka aku yang kerja aku tak perlu 
guna otak pun. Apa saja benda yang 
kau dah hadap aku tak pernah hadap? 
Yalah mungkin dialognya tak sama, tapi 
pedihnya dalam hati tu, fuhh memang 
kena merajuk pergi Perhentian 7 hari 7 
malamlah jawapnya. 

Tapi itu cerita 7-8 tahun yang lepaslah.

Aku faham yang dunia masih belum 
berubah sepenuhnya. Masih ada orang 
yang memang tak faham atau buat-buat 
tak faham atau memang selamanya tak 
mahu faham. Dah memang macam tu 
cara dunia ni berfungsi; cara manusia 
berfungsi. Memang ada orang yang 
secara psikologi atau biologinya sel-sel 
otak mereka tak berapa nak berhubung 
dan kerjanya memang suka nak 
menyusahkan hidup orang lain. Selagi tak 
ada orang susah disebabkan dia, harinya 
serba tak lengkap. Tapi tak mengapa. 
Yang pentingnya bukan mereka, tapi diri 
sendiri. Dalam situasi begini, ada dua 
cara untuk kau hadap─pertama, kau 
lari. Berhenti kerja, batalkan kontrak, 
lari dan jangan pandang belakang. Atau 
kedua, kau hadaplah. Ibaratkan hidup 
kerjaya kau macam laluan berhalangan 
dan manusia yang sel-sel otaknya 
tidak berhubung ni cuma lagi satu 
halangan sahaja. Memang penat tapi di 
penghujungnya, bila kau dah habiskan 
laluan berhalangan tu, hidup masih perlu 
diteruskan.

Aku faham, cakap memang senang. Buat 
dulu baru tahu langit tinggi rendah. Tapi 
kalau orang macam aku yang biasa-
biasa ni pun boleh buat, kenapa kau 
yang mungkin jauh lagi berbakat dan 
berkemahiran dari aku, tak boleh buat? 
Apa alasan kau? Kalau alasannya susah, 
menyampah dan penat nak menghadap 

Trust your 
instinct

benda-benda macam ni, aku dah bagi 
jalan penyelesaian dan kedua-dua 
jalan yang aku bagi tu, aku sendiri dah 
buat. Aku pernah lari; berhenti kerja, 
batalkan kontrak, putuskan untuk tak 
tandatangan kontrak dan aku juga 
pernah hadapkan sahaja. Kata kuncinya 
ialah untuk terus bergerak dengan apa 
yang kau ada sekarang.  Sebab dalam 
kedua-dua jalan yang aku bagi tadi, jalan 
yang kena redah dan hadap adalah jalan 
yang paling banyak aku guna. Waktu 
aku kerja dekat pusat konvensyen 2016 
dulu, setiap hari selama empat bulan aku 
hadap berat kaki bangun pagi sebelum 
akhirnya aku pilih untuk keluar. Aku 
faham bukan senang putuskan untuk 
keluar, banyak faktor luar yang perlu 
diambil kira. Kalau rasa tak boleh nak lari 
lagi, hadaplah dulu. Kau saja yang tahu 
kemampuan diri sendiri.

Tapi kerja yang aku buat, yang kau buat, 
bidang creative ni bagi aku adalah satu 
bidang yang bukan sangat bergantung 
dekat kemahiran, tapi lebih banyak 
bergantung dekat keghairahan minat 
kau terhadap benda tu. Kalau kau dah 
mula rasa mahu mengaku kalah terus 
dan tak lagi mahu duduk dalam dunia 
ni, pada aku, keghairahan kau dah 
pudar dan menghilang. Bukan salah 
kau sepenuhnyalah, lebih salah dunia 
sekeliling kau pastinya. Tapi─

* * *

Aku dah faham sekarang yang hari-hari 
kehidupan sebenarnya adalah proses 
belajar yang berterusan. Tak kiralah 
berapa lama aku sudah bekerjaya, 
berapa banyak projek yang aku dah buat, 
kemahiran apa yang aku dah mahirkan, 
akan sentiasa ada benda baru yang aku 
boleh belajar esoknya. Itu dah memang 
realiti kehidupan. Walaupun kau boleh 
nampak penghujung jalan kau, bila 
kau sampai dekat penghujung tu nanti 
kau akan nampak yang itu sebenarnya 
bukanlah penghujung sangat tapi 
permulaan jalan baru. Soalnya sekarang, 
kau nak faham ke tidak dan dah nak 
berhenti atau diteruskan lagi?
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Falsafahsamp━

Sekitar hujung tahun 2018 merupakan 
waktu yang Creative khususnya dan 
seluruh INVOKE memulakan fasa baru 
dalam proses pengambilan pekerja. 
Mereka yang menyertai Creative seawal 
Februari 2019 adalah generasi pertama 
selepas INVOKE menutup buku sebagai 
organisasi politik dan memulakan buku 
baru sebagai sebuah entiti komersial. 
Generasi pertama Creative pasca-politik 
adalah seramai tiga orang. Rancangan 
awalnya cuma dua orang. Tapi bila aku 
senaraikan tiga yang terbaik, ketiga-
tiganya diterima masuk.

Pada waktu yang sama jugalah aku 
memulakan sesuatu yang aku namakan 
sebagai Reka Untuk Jiwa (RUJ) dan hanya 
beberapa bulan selepas RUJ bermula 
baru aku sedar yang ia adalah mafhum 
yang hampir sama untuk terjemahan 
tagline Studio HDJ, Design for People. 

Jadinya, idea asal RUJ ialah sesi 
perkongsian dalaman untuk Creative. 
Aku tidak mahu menyamakan RUJ 
dengan apa-apa acara lain, tapi untuk 
buatkan kau mendapat gambaran yang 

tepat, ianya lebih kurang seakan-akan 
Creative Mornings atau yang lebih 
popular, Ted Talk. Dalam Reka Untuk 
Jiwa, tak kira apa pun topiknya dengan 
mengikut giliran masing-masing setiap 
dua minggu pada hari Jumaat selepas 
solat, kau kena kongsikan sesuatu. Sebab 
kenapa aku buat RUJ ada banyak. Salah 
satunya sebab aku nak jadikan Creative 
sebagai tempat yang dinamik dan tidak 
rigid, bukan semata-mata tempat untuk 
kau masuk kerja, buat kerja dan balik. 
Kemudian proses tersebut berulang 
untuk lima hari semiggu. Antara lain 
tujuan aku memulakan RUJ ialah faktor 
kelemahan aku sebagai individu yang 
terlalu gugup untuk bercakap di hadapan 
khalayak ramai. 

Aku pernah terbaca satu artikel yang 
menyebutkan bahawa seorang designer 
kalau nak jadi yang terbaik,  kena tahu  
untuk menulis. Walaupun aku rasa 
terjemahan write yang dimaksudkan 
penulis artikel tersebut ialah artikelnya 
ditujukan kepada designer yang berada 
dalam dunia tech-startup iaitu writing as 
in programming codes.

Dalam artikel yang berbeza dari penulis 
yang berbeza aku juga pernah terbaca 
yang katanya kalau nak jadi lebih baik, 
kau kena mengajar. If you want to be better, 
teach. Jadi cikgu, pensyarah dan balik 
semua ke institusi pembelajaran atau 
pendidikan dengan mengajar mereka 
yang tak tahu apa-apa pasal bidang kau 
supaya mereka tahu dan berminat untuk 
terjun ke bidang tersebut.  

Berdasarkan kepada dua artikel yang aku 
pernah baca inilah yang mendorong aku 
untuk dipraktikkan dalam kehidupan 
seharian dan memulakan Reka Untuk 
Jiwa. Dalam platform RUJ ini jugalah 
banyak kali dijadikan sebagai tempat 
untuk aku tanam dan terapkan falsafah 
creative yang aku fikirkan perlu untuk 
ada dalam membawa perubahan kepada 
cara fikir dan pandang dunia dengan sisi 
yang berbeza. Sekurang-kurangnya cara 
fikir begitu yang menjadikan aku seorang 
creative sebagaimana aku sekarang.

Apa yang aku nak katakan seterusnya 
mungkin tidak akan dipersetujui ramai. 
Tapi tak mengapa, zine Rekajiwa adalah 

tempat untuk meraikan perbezaan 
idea dan pendapat. Aku bahawasanya 
tidak pernah bersetuju dengan idea 
yang majikan perlu menyediakan 
semua kelengkapan peralatan yang 
berkaitan dengan kerja-kerja creative, 
ini termasuklah semua dari peralatan 
komputer, laptop sehinggalah peralatan-
peralatan yang berkaitan fotografi dah 
video. Kau tahu macamana sekarang 
semua orang sibuk bercakap tentang 
norma baharu, dunia dah berubah, 
cara fikir lama dah tak laku zaman 
sekarang, semua orang dah kena pandai 
menyesuaikan diri dengan keadaan 
semasa dan sebagainya. 

Tapi masih dengan cara fikir konvensional 
seperti majikan kena sediakan laptop.

Ya, aku tahu topik ni memang berat. 
Waktu aku sedang tulis isi-isi topik ni, 
aku semacam dapat membayangkan 
raut muka wajah kau yang tak bersetuju 
dengan aku. Kalau kau seorang majikan, 
kau mungkin tak boleh tahan untuk 
senyum lebar tanda bersetuju dengan 
aku. Beginilah, aku tidak memihak 

kepada mana-mana secara total. Suatu 
masa dulu aku pernah duduk dalam 
posisi pekerja biasa, tidak bermajikan, 
bekerja sendiri dan sekarang di INVOKE, 
posisi aku lebih kurang ibarat sebelah 
kaki sebagai pekerja biasa dan sebelah 
kaki lagi sebagai majikan. 

Sebagai majikan, aku boleh faham 
perasaan berat untuk membelanjakan 
sejumlah yang agak besar untuk 
kelengkapan peralatan tanpa justifikasi 
yang barang-barang tersebut akan ada 
nilai tambah seiring dengan kosnya. Juga 
dalam masa yang sama sebagai pekerja 
biasa, aku juga faham bahawa tanpa 
peralatan-peralatan tersebut, susah 
untuk kerja berjalan dengan lancar. 
Kedua-dua idea kasar ini, secara amnya 
aku tidak ada masalah. 

Sebelas tahun aku bekerjaya sebagai 
seorang creative, pegangan aku terhadap 
kelengkapan peralatan adalah seperti 
berikut: bagi aku cukup untuk ada yang 
paling asas, laptop, kamera, sistem 
suara dan lain-lainnya yang berada di 
dalam kategori sederhana. Sederhana ni 

maksudnya tidak terlalu rendah dan tidak 
pula berada pada tahap paling tertinggi 
setinggi kayangan. Menggunakan apa-
apa sumber yang ada dalam capaian 
tangan. Dan sebagai majikan, kalau inilah 
justifikasinya maka tentunya tidak akan 
ada masalah untuk berbelanja.

Masalahnya ialah bila sebagai seorang 
pekerja, segala-galanya seakan serba 
tidak kena. Sebabkan satu benda tidak 
ada maka kerja terus terhenti. Kalau 
betul barang yang tidak ada tersebut 
mendatangkan masalah sampai kerja 
langsung tidak boleh berjalan, fahamlah. 
Isunya ialah bila barang tersebut cuma 
satu benda yang sangat kecil dan 
banyak cara lain yang boleh digunakan. 
Bukannya kerja tak boleh jalan, tapi kerja 
jadi tak senang atau leceh untuk dibuat. 
Setiap kali ada satu projek yang lain 
sedikit dari projek biasa, maka lintas fikir 
yang pertama untuk kerja itu berjalan 
ialah kena beli itu dan ini. Katakan 
pembelian diluluskan, guna sekali 
kemudian diletakkan di rak mengumpul 
habuk untuk digunakan semula lima ke 
enam bulan akan datang.

Dinding antara rumah parents aku dan jiran dekat Bandar Enstek.
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Pada aku, bila kau pegang dan bawa 
nama creative dalam jawatan kerjaya kau, 
yang terpenting bagi aku ialah cara fikir 
dan idea yang kau boleh curahkan. Ini 
yang pertama, perlu didahulukan. Kalau 
ini tidak ada, dekat situ akan timbul 
masalah. Bagi aku, creative cari jalan, 
bukannya beralasan.

* * *

Aku pasti suatu masa sewaktu zaman 
persekolahan dulu, kau pun mesti pernah 
dihidangkan dengan cerita Khalifah 
Umar Abdul Aziz yang melayan tetamu 
yang datang ke pejabatnya dengan 
bergelap hanya disebabkan tetamu 
tersebut ialah ahli keluarganya dan 
lampu yang diguna untuk pejabatnya itu 
adalah harta milik kerajaan.

Aku tak adalah nak kata yang dalam kau 
buat kerja untuk syarikat tempat kau 
kerja sekarang, kau kena sampai tahap 
macam tu. Tapi aku rasa pengajaran yang 
kau boleh ambil ialah keberkatan dalam 
bekerja tu. Berapa ramai yang boleh 
yakin kata 100% kau boleh bahagi dan 
bezakan antara hal-hal kerja dan hal-
hal peribadi? Macam apa yang Khalifah 
Umar Abdul Aziz tadi buat? Aku tak 
yakin aku boleh buat macam tu. Bila 
aku bawa balik rumah, aku takkan guna 
laptop kerja tu untuk tengok Netflix atau 
buat kerja-kerja design peribadi pula.

Sebab tu aku selesa untuk guna laptop 
sendiri. (Gaji tinggi bolehlah nak beli 
laptop sendiri!) Betul, kalau dengan gaji 
kau sekarang kau mampu untuk beli 
laptop sendiri Tapi antara benda yang 
majikan boleh buat ialah berikan skim 
pinjaman dekat staf masing-masing. Kau 
sebagai majikan mungkin boleh hulurkan 
duit pendahuluan untuk beli harga laptop 
tu dan tiap-tiap bulan, ikut kemampuan 
staf tu, bayar semula dekat syarikat 
tiap-tiap bulan atau tolak terus dari gaji. 
Tapi majikan kena pastikan atau beri 
kebebasan dekat staf untuk pilih sendiri 
dan tentukan berapa amaun yang dia 
nak bayar tiap-tiap bulan. Staf kau boleh 
guna laptop tu untuk buat kerja dan kau 
sebagai pekerja pula dapat laptop hak 

milik sendiri. Yalah, aku cakap memang 
senang, tapi ada ke majikan yang nak 
buat macam tu. Oh kejap, memang dah 
ada pun. Laptop aku guna untuk kerja 
sekarang ni guna skim yang aku sebut tu.

Tapi betullah, cakap memang senang. Tak 
semua orang sebagai majikan boleh fikir 
macam tu. Kebanyakkannya kapitalis 
bangsat, fikir mengayakan diri sendiri 
dulu yang utama dan yang di bawahan 
semua teruk kena tindas. Jalannya masih 
jauh. Aku dikira agak bernasib baik dapat 
bekerja dekat tempat yang majikannya 
berfikir dengan cara yang berbeza. Dan 
dalam masa yang sama aku juga percaya 
yang benda-benda macam ni adalah 
sejenis benda yang berjangkit. Mungkin 
apa yang majikan tempat kerja aku 
sekarang amalkan akan beri inspirasi bila 
satu hari nanti aku buat keputusan untuk 
teruskan dengan ambil jalan berbeza, 
cara begini akan jadi asas kepada cara 
aku menguruskan bisnes pula. 

Benda macam ni perlukan kerjasama dua 
hala. Pertama sekali, bukan satu pihak 
sahaja yang kena lebih tinggi.  

* * *

Dunia dah berubah. Apa yang aku 
nampak sekarang cara kerja-kerja 
creative pun dah banyak berubah. Ini 
bukan lagi zaman yang mana menjadi 
satu kebanggaan bila hasil-hasil kerja 
kau terpampang besar dekat papan iklan 
skrin LED di tengah-tengah bandar 
besar. Masa untuk benda-benda macam 
tu dah terlepas lama. Katalah kau dapat 
peluang untuk kerja dalam agensi-agensi 
creative yang besar, terlibat dengan 
projek-projek nama klien yang besar, 
bagi aku kepuasannya jauh berbeza. 
Dekat INVOKE, kerja-kerja yang aku dan 
Creative buat adalah kerja-kerja yang 
berbeza dengan apa yang orang lain buat. 
Dalam kata lain, bolehlah juga untuk 
aku kata apa yang dibuat adalah sesuatu 
yang baru, sekurang-kurangnya untuk 
pasaran dalam negara sahaja dulu. Dalam 
sudut lain, kalau kena caranya, kerja-
kerja yang aku buat adalah kerja yang 
merubah perjalanan sejarah, merubah 

kefahaman orang tentang benda yang 
orang dah sedia tahu. Sudah tentulah, 
kalau libatkan benda-benda yang agak 
asing macam ni, jalannya tak senang. 
Lagi-lagi duduk dalam pasaran yang 
semacam Malaysia. Tapi kepuasannya 
jauh berbeza. Satu masa dulu, aku pun 
pernah berfikir benda yang sama, mahu 
capai sesuatu melalui benda yang aku dah 
sedia tahu dan sedia faham macamana 
ianya berfungsi. Tak perlu pergi jauhlah, 
seawal suku pertama 2019, waktu Raf 
umumkan pelan baru untuk syarikat 
dan hal yang melibatkan Creative 
khususnya, aku tak bersetuju. Sebabnya 
pelan-pelan tersebut tak seiring dengan 
perkara-perkara yang aku tahu. Fikir 
aku, cara Raf takkan berhasil sebab itu 
bukannya cara creative berfungsi selama 
ni. Seribu tahunlah takkan menjadi. Tapi 
dipenghujung cerita ketidakpersetujuan 
aku tu, aku mengalah juga.

Kenapa mengalah? Sebab aku mula 
nampak gambaran yang lebih besar dan 
apa yang aku ada cuma satu bahagian 
kecil sahaja. Fikir aku lagi, bila lagi nak 
cuba benda baru kalau bukan sekarang? 
Peluang tak dapat selalu.

Kalau 
bukan 

sekarang, 
bila lagi? 

Dan kalau 
bukan aku, 

siapa?
Terjemahan dari kata-kata asal

yang tidak dapat dikenalpasti.

bukan Mac 1989

Gambar separuh anak aku Suff. Aku rasa kedai terbuat silap 
waktu proses cuci filem. Entahlah, aku pun tak tahu.
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Seimbang & tahi-tahinya
Kalau kau percaya dengan mantra work-
life balance, maka kau adalah salah 
seorang mangsa penipuan terbesar dalam 
sejarah kehidupan. Kau dah kena tipu 
dengan penipu besar ni. Tak percaya? 
Mari aku jelaskan.

Pertamanya, marilah difahamkan dulu 
apakah yang dimaksudkan dengan 
work-life balance dalam zine ni? Work-
life yang aku maksudkan ialah adanya 
pembahagian ketara di antara kerja dan 
kehidupan peribadi. Kau masuk kerja 
tepat jam lapan pagi dan balik jam lima 
petang. Kalau kerja lebih masa, itu dikira 
kau dah merosakkan work-life balance 
kau. Aku dah kerja penat lima hari, dua 
hari baki hujung minggu yang ada ni, 
sila berambus dari hidup aku dan jangan 
kacau aku pasal kerja. Aku pasti waktu 
awal-awal konsep ini diperkenalkan oleh 
sesiapa pun masa tu, idea dan tujuannya 
baik. With the best intentions, katanya 
(tapi orang pun kata yang benda buruk 
semua pun bermula dengan niat yang 
terpaling baik). Mungkin sesuai  pada 
zaman tu. Dengan peredaran masa dan 
walau dengan segala perubahan yang 
berlaku dekat dunia, bagi aku konsep 
tu masih kekal sama tanpa ada berlaku 
apa-apa perubahan. Sampaikan aku rasa, 
ianya sudah basi. 

Punca kenapa aku merasa begitu adalah 
mungkin kerana sepanjang sebelas tahun 
yang lepas, aku tak pernah duduk selesa 
dalam satu fasa yang ada pembahagian 
ketara antara kerja dan kehidupan 
harian. Pernahlah juga sekali aku merasa 

fasa tersebut sewaktu aku bekerja dekat 
salah satu pusat konvensyen Shah Alam 
yang ada peraturan ketat kena masuk 
kerja tepat masa, guna imbasan cap jari, 
waktu kerja lapan jam, pemakaian baju 
seragam yang formal dan sebagainya: 
empat bulan yang cukup sengsara.

Tapi satulah soalan aku: cuba difikirkan 
balik dengan apa yang aku sebutkan di 
perenggan awal tadi, kau betul ke tak 
nampak yang work-life balance ni direka 
oleh orang yang zamannya jauh berbeza 
dengan zaman sekarang? Satu benda 
yang paling ketara aku boleh berikan 
sebagai contoh ialah zaman sekarang 
benda bergerak sangat laju.

Secara literalnya kenderaan, LRT, MRT, 
servis penghantaran dan sebagainya 
sangat bergantung pada kelajuan yang 
dijadikan sebagai faktor utama ukuran 
tahap efisien sesuatu servis. Servis kau 
efisien bila kau laju. Kau lambat, kau dah 
tak efisien, begitu. Dekat Malaysia tak 
ada penghantaran Amazon seperti yang 
ada di Amerika tapi aku pernah terbaca 
satu perkongsian yang sebutkan servis 
Amazon ada pilihan untuk kau dapat 
barang yang kau order dalam jam yang 
berikutnya, lebih kurang macam itulah. 
Poin aku ialah kepantasan.

Kalau maksud tak literal pula ialah pantas 
contohnya dari segi cara fikir orang 
sekeliling kau. Dunia sekarang pada aku 
sudah menghampiri kepada tidak akan 
lagi wujudnya benda-benda kerahsiaan. 
Hampir semua kalau tidak semua benda 

pun, dah terlalu transparen. Kalau 
harini kau ada idea untuk buat sesuatu, 
jangan fikir apa-apa dah kau kena terus 
buat. Sebab kalau kau lambat, kau fikir 
nantilah tahun depan baru mula, tahu-
tahu sahaja dua tiga bulan akan datang 
ada orang lain yang buat sesuatu yang 
hampir sama dengan idea yang kau ada 
tadi. Itulah maksud aku dengan betapa 
pantasnya dunia sekarang bergerak.

Sebab itu kalau ada orang cuba nak jual 
dekat kau idea work-life balance, lari laju.

Pembahagian ketara antara kerja dan 
kehidupan peribadi dah tak wujud. 
Bahkan aku rasa yang sebenarnya ialah 
kehidupan kerja itu dah sepatut atau 
sememangnya menjadi sebahagian 
daripada kehidupan peribadi kau. Jadi, 
takrifan yang betul bagi aku ialah seluruh 
kehidupan kau adalah satu kehidupan 
peribadi─apa yang kau lalui tiap-tiap hari 
dari bangun pagi sampailah tidur semula. 
Kemudian dalam seharian kehidupan 
peribadi tu, aku pecahkan pula kepada 
dua; pertama, kehidupan profesional 
(kerja) dan; kedua, kehidupan sosial 
(selain kerja). Makanya untuk kau pecah 
dan perintah dengan ketara dua perkara 
ini bagi aku adalah satu perbuatan yang 
bersifat purba. Lapan jam pertama fokus 
kerja, lapan jam lagi untuk hal-hal sosial 
dan lapan jam kemudiannya untuk rehat, 
tidur atau bersosial. Begitu? Sumpah, gila 
bosan kalau itulah ertinya kehidupan.

Life does not function that way anymore.
Tapi, kalau pun kau masih berkeras untuk 

mahukan kehidupan yang sebegitu, aku 
tak halang kau untuk mencuba tapi pada 
pendapat aku prosesnya takkan senang. 
Kau akan terasa susah dan mungkin 
akhirnya bergelut dengan kehidupan kau 
sendiri ataupun lebih parah bila dunia 
sendiri dah tak boleh terima kau dan 
kau akan perlahan-lahan tak diperlukan. 
Kau berakhir dengan tertinggal jauh dari 
orang-orang lain yang dulu mula sama-
sama dengan kau. 

Idea kau ni idea kapitalislah. Inilah dia 
permulaan kepada penindasan!

Betul, aku setuju. Memang inilah syarikat 
kapitalis nak, dia nak sedut jiwa kau 
sepenuhnya untuk bagi 100% dekat 
bisnes syarikat dia, lepas tu kau tak sedar 
dah kena tindas dan bila kau sedar dah 
terlalu lambat sebab kehidupan kau dah 
terlalu terikat dengan cara tu dan tak 
boleh untuk diubah lagi dah. Kalau kau 
sedar dari awal ini yang sedang berlaku 
dekat tempat kau bekerja, nasihat 
aku─larilah laju selaju-lajunya. Sebab 
idea aku pasal kehidupan peribadi, 
profesional dan sosial awal tadi bukan 
dari atas ke bawah (top-down) malah 
sebaliknya, bawah ke atas (bottom-up).

Kalau dari atas ke bawah, syarikat yang 
menekankan cara macam tu, maka betul 
itulah permulaan kepada penindasan. 
Tapi kalau sebaliknya, syarikat tak 
suruh kau buat apa-apa macam tu, dia 
cuma sebut apa kerja kau kena buat, 
bila dan sebagainya dan yang lain-lain, 
macamana kau nak siapkan kerja tu, apa 
segala tembok, bukit, gunung kau nak 
kena gerakkan, itu bergantung dekat diri 
kau sendiri, janji kerja siap. Kalau begini 
caranya, terbuka untuk dibincangkan. 
Boleh jadi konsep begini akan berfungsi 
dengan sangat baik, boleh jadi tidak 
ataupun boleh jadi pada  permulaannya 
bermula baik tapi lama-kelamaan 
menjadi pintu untuk dipergunakan buat 
kepentingan peribadi.

Aku ada satu pengalaman yang bagi aku 
adalah satu pengalaman yang teruk dan 
tidak sepatutnya dilalui oleh sesiapa  pun 
dalam kehidupan seharian mereka, tapi 

Signage OBike. Sistem aplikasi sewa basikal yang pertama dekat Cyberjaya.
Sekitar Lembah Klang sahaja atau ada seluruh Malaysia?
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ianya berlaku pada aku dan aku pasti 
berlaku dekat ramai orang. Pengalaman  
tu tidaklah terus pengalaman aku secara 
peribadi aku tapi secara kebetulan 
aku berada dekat tempat yang sama 
dan terjadi depan mata aku. Tahunnya 
sekitar 2010 dulu, bulan-bulan pertama 
aku mula bekerja. Aku terlibat dengan 
satu projek yang tuan milik projek tu 
jadikan syarikat tempat aku kerja waktu 
tu sebagai sub-kontraktor untuk satu 
kerja spesifik projek tersebut. Waktunya 
sekitar tengahari yang secara amnya 
adalah waktu rehat makan tengahari 
dan aku berada di studio tuan milik 
projek untuk selesaikan beberapa hal 
kertas kerja. Aku berada di tepi satu meja 
sambil menyiapkan kerja design dan bos 
aku waktu tu sedang berurusan dengan 
staf kewangan. Seorang lagi staf syarikat 
tersebut yang uruskan kerja-kerja admin, 
mengunci pintu dalam bilik sebelah. 
Staf kewangan tadi panggil, ketuk pintu 
dengan agak keras dan minta sesuatu dari 
staf yang berkunci tersebut. Beberapa 
ketika kemudian, pintu berkunci tu 
terbuka dan staf yang berada dalam 
tadi meluru ke mejanya, ambil fail dan 
diberikan ke staf kewangan tadi sambil 
berkata, “it’s 1 o’clock and it’s my break 
time. Please do not disturb me at my own 
given rest time after this,” dengan nada 
bengang lalu meluru semula ke bilik tadi 
dan kembali mengunci pintu.

Situasi tersebut memang janggal habis 
dan yang terlintas dalam kepala aku ialah 
itu bukan kehidupan bekerjaya yang aku 
nak. Selamanya takkan berlaku yang 
aku mahu merayu dekat orang untuk 
aku diberikan pada masa-masa tertentu 
supaya jangan langsung dikacau hanya 
kerana aku nak rehat sejam?

Satu benda yang kau kena tahu ialah 
kau bukannya mesin atau robot yang 
perlukan jadual tepat pada waktu tertentu 
untuk berhenti rehat. Ini bukan macam 
zaman sekolah dulu yang semuanya 
ikut jadual dan berulang-ulang hampir 
sama tiap-tiap minggu. Hidup selepas 
zaman persekolahan dan masuk ke dunia 
sebenar adalah kehidupan yang dinamik 
dan penuh dengan benda-benda yang tak 

boleh dikawal. Aku tak kata dalam hidup 
aku tak ada jadual langsung, aku masih 
lagi ada jadual mesyuarat, jumpa dengan 
orang, temujanji dengan doktor gigi dan 
sebagainya. Tapi benda tu tak kekal dan 
tidak berulang tiap-tiap hari. Minggu ni 
lain jadualnya dan minggu depan pada 
hari yang sama, jadualnya sudah berbeza. 
Begitulah dengan hidup kerja seharian 
masuk pejabat. Pada aku, kau akan rasa 
penat bila kau dah penat lepas banyak 
buat kerja. Bukannya kau tengah rancak 
siapkan kerja, masuk sahaja jam 1 petang 
badan kau automatik dah tak rancak buat 
kerja sebab pukul 1 petang kena rasa 
penat.  Kau rehat waktu kau memang 
perlu rehat, waktu yang kau dah betul-
betul penatlah. Aku tak kata salah untuk 
letak waktu rehat pada jam tertentu, 
betul tak ada masalah. Isunya macam 
cerita yang aku ceritakan tadi. Sebabkan 
waktunya tepat pukul satu, maka aku 
haram untuk diganggu. Hidup sebegitu 
pada aku adalah kehidupan yang dijajah.

Tapi, tak semua jenis kerja boleh buat 
macam aku kata ni! ─betul. Sebab tu zine 
ni tak sesuai untuk semua orang. Segala 
idea yang ada dalam zine Rekajiwa ni aku 
tulis dan terbitkan sesuai untuk mereka 
yang samaada berada dalam industri 
sama aku berada atau dalam industri 
yang kerja-kerjanya lebih dinamik dan 
fleksibel. Dan, atau untuk pemilik bisnes.

Pada aku kehidupan kerja dan kehidupan 
sosial adalah dua perkara yang tak boleh 
dipisahkan dan menjadi kebergantungan 
antara satu sama lain. Aku perlukan 

kehidupan kerja untuk aku tanggung 
kehidupan sosial aku─keluarga, isteri 
dan anak. Dan tanpa keperluan sosial, 
hasil dari kehidupan kerja ibaratnya 
tidak ada nilai. Inilah yang sepatutnya 
berlaku dengan dua kehidupan ni. 
Bergabung bukannya terasing bagi aku 
adalah erti kebebasan.

* * *

Fran Lebowitz dalam Pretend It’s a City 
ada berikan satu pendapat tentang 
bahagian dalam kehidupan yang semua 
orang  suka atau ternanti-nantikan 
kedatangannya dalam kalendar tahunan: 
ambil cuti dan pergi melancong. Komen 
Fran, sengsara sangat ke hidup sehari-
hari kau yang kau perlu ambil cuti dua 
tiga minggu untuk pergi melancong ke 
tempat atau negara lain yang kau tak 
pernah pergi sebelum ni? Jadi orang 
tanya macamana dia belanjakan duit 
hasil dari punca pendapatan dia atau 
menghilangkan stress dan menikmati 
kehidupan? Dia jawap dia belanja dekat 
sini (New York, rumah dia) dan dia 
seronok menikmati hari-hari dia dekat 
bandar tempat tinggal dia, tak perlu nak 
pergi melancong.

Siri Pretend It’s a City buatkan aku 
terfikir banyak benda.

Mungkin akan ada orang kata yang dia 
tinggal dekat New York memanglah 
seronok. Kalau layan tengok vlog Casey 
Neistat memang terus berangan nak ada 
kehidupan macam tu dan sebagainya. 
Yalah, New York-kan, greatest city in the 
world katanya. Tapi kau terlepas poin 
yang aku nak sampaikan. Betul memang 
kau rasa seronok tengok hidup orang 
sebab itu dari perspektif kau yang tak 
pernah pergi sana dan sebab kau orang 
luar yang tengok ke dalam kehidupan 
orang. Buang dulu pemikiran macam 
tu dan tengok idea disebalik apa yang 
Fran kata. Ada satu bahagian dalam siri 
Pretend It’s a City tu yang dia jawap 
soalan kawan-kawan dia kenapa dia 
tak pindah keluar dari New York. Dia 
kata memang pernah satu masa dia 
terfikir untuk pindah tapi dia tak pernah 

teruskan dengan idea tu. Sampai satu 
masa dah terlambat untuk dia pindah, 
hidup dia dah kekal dekat New York 
selama-lamanya. Tapi hidup diteruskan. 

Ambil balik work-life balance yang aku 
sebut tadi, masukkan dengan apa yang 
Fran Lebowitz kata dan aku rasa ada 
banyak betulnya. Kau terlalu sibuk fikir 
yang hidup-kerja dan hidup-sosial ni dua 
entiti yang berbeza sampaikan kau dalam 
separa sedar buat pilihan untuk salah 
satunya perlu jadi benda yang sengsara 
dalam hidup kau. Kebiasaannya orang 
takkan pilih untuk ada kehidupan-sosial 
yang sengsara. Sebab tu benda paling 
klise ialah tak apa kerja teruk, tak suka, 
tapi sebabkan gaji boleh tahan sedap, 
nanti boleh belanja buat pergi melancong. 
Habis melancong balik semula dekat 

Teruk 
sangat ke 

hidup kau 
sampai 

kena pergi 
bercuti?

kehidupan kerja, kembali sengsara, 
berterusan sampailah Pak Jamil mampus. 
Ini adalah kitaran kehidupan yang ganas 
perlahan-lahan memakan jiwa dan fizikal 
kau. Cuba tanya kenapa kau tak boleh 
untuk ada kehidupan kerja dan sosial 
suatu kehidupan yang seimbang dan 
seronok untuk dinikmati setiap hari?

Aku pernah sebut dalam buku Cerita 
Budak Design yang tak kisahlah kerja 
kau teruk, negatif atau toksik macamana 
sekalipun, kau kena belajar untuk terima 
realiti kehidupan dan cuba untuk rasa 
kenikmatan segala benda negatif tu. Your 
life sucks now? Enjoy that suckiness while 
it last. Orang selalu kata enjoy while it last 
dekat benda yang seronok sahaja, kenapa 
tidak dekat benda yang kurang seronok 
sekali? Bukankah negatif atau positif dah 

memang lumrah dalam kehidupan? Di 
penghujungnya yang jadi kunci bukanlah 
sifat benda negatif atau positif tu tapi 
sebenarnya macamana kepala otak kau 
pilih untuk terima sifat benda tu.

Jadi, pilihan dalam hidup ni sebenarnya 
ada dalam tangan sendiri.

Untuk rekod, aku tak kata aku tak 
setuju dengan orang yang suka pergi 
melancong. Itu hak kau. Aku cuma tak 
setuju bahagian yang mana kau wajib 
kena pergi melancong untuk buang 
kesengsaraan kehidupan hari-hari biasa 
kau. Setahun ada 365 hari dan apa, cuma 
dua minggu-14 hari merupakan hari 
yang kau betul-betul gembira dengan 
hidup? Takkanlah.

Sunway Lagoon tanpa perlu masuk beli tiket. Boleh cari Canapy Walk, 
jambatan ni sambungkan Sunway Pyramid dengan Sunway University.
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