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KUPU - KUPU

Seseorang menemukan sebuah kepompong kupu-kupu.
Pada suatu hari sebuah lubang keel! muneul

la duduk dan mengamati kupu - kupu yang berjuang

dengan memaksakan dirinya melewati lubang itu.

Nampaknya, kupu - kupu itu telah berusaha semampunya dan tidak dapat berbuat lebih jauh lagi
Akhimya orang terse but memutuskan untuk membantunya

Diambilnya sebuah gunting, dan dipotongnya sisa kekangan dari kepompong tersebut
Maka, keluarlah kupu-kupu tersebut dengan mudahnya

Namun ia mempunyai tubuh yang gembung dan kedl dengan sayap yang mengkerut
Orang tersebut terus mengamati sambil berharap bahwa sayap-sayap itu akan mekar dan melebar,

sehingga mampu menopang tubuh sang kupu-kupu seiring dengan berjalannya waktu
Tetapi semuanya itu tidak pemah terjadi, kenyataannya, kupu-kupu tersebut

menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh gembung, sayap mengkerut,
dan tidak pemah bisa terbang.

Yang tidak dimengerti dari kebaikan dan ketergesaan orang tersebut adalah bahwa
kepompong yang menghambat serta perjuangan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu dalam melewati

lubang kecil itu

adalah jalan Tuhan untuk memaksa cairan tubuhnya mengalir ke dalam sayap-sayapnya,
sedemikian sehingga ia mampu terbang begitu ia memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut.

Kadang - kadang, perjuangan adalah sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita
Jika Tuhan membiarkan hidup kita tanpa hambatan, itu mungkin akan melumpuhkan kita

Kita mung kin tidak sekuat yang semestinya kita mampu
Kita mungkin tidak akan pemah mampu terbang

Saya memohon kekuatan dan Tuhan memberi saya kesulitan yang membuat saya kuat
Saya memohon kebijakan...dan Tuhan memberi saya persoalan untuk diselesaikan

Saya memohon kemakmuran...dan Tuhan memberi saya akal dan tenaga untuk bekerja
Saya memohon cinta...dan Tuhan memberi saya orang - orang untuk ditolong

Saya memohon kemurahan hati...dan Tuhan memberi saya kesempatan-kesempatan
Saya tidak selalu memperoleh apa yang says inginkan

Saya memperoleh segal a yang saya butuhkan

I dedteate it witli af{ my lieart,

'Witli af{ my {aw,

tS(,witli a[[ my t(zanlifu( to :

:Myparents, myfamify, ami my 6e{awa one
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KA TA PENGANT AR

Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas berkat dan anugerah yang

sudah dilimpahkan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka rnemenuhi persyaratan akademik untuk

rnencapai gelar Sarjana Kedokteran ( S.Ked) di FK - UKM.

Adanya keterbatasan waktu, materi, pengalaman, serta pengetahuan yang

ada menyebabkan banyaknya ditemui halangan dan rintangan dalam penyusunan

skripsi ini. Namun demikian, halangan-halangan tersebut dapat dilewati berkat

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini

kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besamya kepada :. DR. Iwan Budiman, dr., MS., AIF., selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

. Pinandojo Djojosoewarno, dr., drs., AIF., dan Sugiarto Puradisastra, dr.,

yang telah ikut membantu membimbing.. Radio Maestro 92.5 FM Bandung, yang telah meminjamkan ruangan

studio beserta fasilitasnya untuk pelaksanaan penelitian ini.

. Yogie Sulaiman, rekan sekerja, terima kasih untuk masukan-masukan dan

kerja samanya.. Haneke Dewi, rekan seperjuangan, terima kasih untuk saran, masukan,

dan kekompakan selama penyusunan skripsi ini.

. Silvia Yuanita, terima kasih untuk doa dan dukungan yang sudah

diberikan.

. Ternan-teman yang telah ikut mendukung penelitian ini, Whili, Yohanes

S., Freddy Harsono, Gideon, Kristian, Doni, Hengki, Heddy, Riyadi,

Lizaldi.. Freddy Hartanto, terirna kasih untuk do a, dukungan, kesabaran, dan kasih

sayang yang senantiasa diberikan.
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. Keluarga yang terkasih, papi A. Budiono, mami Mitzi, dan koko Stephen,

atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan.

. Semua pihak yang telah ikut membantu penelitian ini, yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

memerlukan.

Tuhan memberkati.

Bandung,Juni2002

Shirley Vania
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