
 

Bahan CG Online/Arsip JOY 

How do you want to be Remembered?  

da banyak cara yang ditawarkan untuk membuat perencanaan hidup. Satu hal yang 

menarik di salah satu cara untuk membuat perencanaan hidup adalah dengan 

memikirkan tentang apa yang kita harapkan orang mengingat kita atau mengenang 

kita ketika kita meninggal. 
Ada beberapa contoh tokoh dunia menyebutkan bagaimana mereka ingin diingat. 

Iker Casillas, seorang penjaga gawang terkenal dari Spanyol. Ia meraih penghargaan sarung tangan emas 

pada piala dunia 2010. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau diingat sebagai penjaga gawang, ia mau diingat 

sebagai orang yang hebat. 

J.K. Rowling penulis novel Harry Potter, mengatakan bahwa ia ingin diingat sebagai orang yang melakukan 

yang terbaik yang bisa seseorang lakukan dengan bakat yang dia miliki. 

Penelope Cruz, seorang artis hollywood mengatakan bahwa ia ingin sebagai seorang yang mencoba 

menghormati integritasnya sebagai seorang seniman dan sebagai seorang pribadi. 

Ada sebuah lagu yang  dinyanyikan oleh Magic dengan judul How do you want to be rembember salah 

satu bait liriknya berbunyi seperti ini 

How do you want to be remembered? 

As a sinner or a saint, as a hero or a villain? 

Think about the steps you take 

How do you want to be remembered 

When they're standing at your grave? 

On your tombstone, what is written? 

Think about the steps you take 

Terjemahan bebasnya seperti ini; 

Bagaimana kamu ingin diingat? 

Sebagai orang berdosa atau orang suci, sebagai seorang pahlawan atau seorang penjahat? 

Pikirkan tentang langkah-langkah yang kamu ambil 

Bagaimana kamu ingin diingat? 

Ketika orang-orang berdiri di kuburmu?   

Di batu nisanmu, apa yang tertulis? Catatan: dalam budaya barat, batu nisan sering kali diberi tulisan 

untuk menggambarkan diri orang yang dikubur. Misalnya:  Thomas, seorang yang penuh dengan kasih 

Pikirkan tentang langkah-langkah yang kamu ambil  

Coba renungkan hal-hal berikut:  

 Bayangkan jika kamu hadir di pemakamanmu sendiri. Di situ ada keluargamu, temanmu, rekan 

kerja, tetangga, dll 

 Apa yang orang katakan tentang kamu dihari pemakamanmu? Apa yang mereka pikirkan dan 

refleksikan dalam relasi denganmu dan dampakmu bagi kehidupan mereka? 

 Sharingkan hasil perenunganmu dan juga tentang bagaimana kamu ingin diingat atau dikenang 

oleh orang-orang yang mengenalmu. Apakah hal itu mempengaruhimu menjalani hidup ini. 


