
Belajar Relationship dari Sandra 

 Ketika saya harus menulis kolom tentang relationship terkait dengan film maka yang keluar 

pertama kali  di benak saya adalah Sandra Bullock. Saya sangat suka pada film-filmnya, dan mari kita 

bahas beberapa dan ada relationship apa di dalamnya. 

 Speed (1994) adalah film yang membuat Sandra meroket menjadi bintang papan atas. Di film ini 

dia memerankan seorang penumpang bernama Annie Porter yang terpaksa harus terlibat dalam 

penyelamatan sebuah bis kota yang dipasangi bom oleh teroris. Bis akan meledak kalau kecepatannya 

kurang dari 50 mil per jam. Dalam waktu yang singkat Annie harus membangun relationship mendadak 

dengan seorang polisi muda Jack Traven (dimainkan oleh Keanu Reeves) agar mereka bisa secara 

bersama-sama dapat sukses menyelamatkan seluruh penumpang.  

 While You Were Sleeping (1995) adalah film Sandra yang membuat saya menonton beberapa 

kali tanpa sedikitpun merasa bosan. Dia memerankan Lucy Moderatz seorang yang kesepian dan tiba-

tiba hidupnya berubah karena menolong seorang pria ganteng bernama Peter (Peter Gallagher) yang 

disukainya. Dalam situasi Peter tak sadarkan diri Lucy dianggap menjadi bagian keluarga oleh keluarga 

Peter yang hangat dalam ber-relationship. Padahal antara Lucy dan Peter hanya ada relationship semu 

dan membingungkan karena sebenarnya mereka tidak mengenal satu sama lain. Pada akhir film justru 

muncul relationship yang nyata dan membahagiakan antara Lucy dengan Jack (saudara lelaki Peter, 

dimainkan oleh Bill Pullman). 

 The Net (1995) adalah film yang memperkenalkan saya pada konsep dan contoh nyata dari 

virtual organization. Angela Bennet bekerja sebagai software engineer di sebuah perusahaan yang dia 

sendiri tidak memiliki relationship face to face dengan siapapun di perusahaannya. Dia mengerjakan 

pekerjaannya dari rumah, hidupnya praktis hanya ber-relationship dengan computer dan modem. 

Keadaan menjadi kacau ketika data-data pribadi yang dia miliki dirubah oleh sekelompok penjahat 

sehingga dia masuk kategori buronan. Sandra dengan keterbatasan relationship yang dimilikinya harus 

berusaha mengembalikan identitas dirinya, menyelamatkan dirinya  dan sekaligus menyelamatkan 

perusahaannya. 

 Two Weeks Notice (2002) adalah sebuah film komedi dimana Sandra memerankan seorang 

bernama Lucy Kelson. Lucy seorang ahli hukum lulusan Harvard yang brilian dan bekerja di sebuah 

perusahaan real estate ternama. Masalahnya hanya satu yaitu relationshipnya dengan sang boss, 

George Wade (Hugh Grant), yang memperlakukan dirinya seakan sebagai pengasuh dibanding sebagai 

professional. Karena tidak tahan akhirnya Lucy mengajukan pengunduran diri, tetapi boss-nya dengan 

segala cara berusaha mempertahankannya. Dan dari peristiwa two weeks notice tadi relationship 

mereka berubah ke bentuk yang berbeda. 

 The Proposal (2009). Dalam film ini Sandra memerankan seorang editor bernama Margaret Tate 

yang sangat berambisi dan memiliki relationship dengan asistennya Andrew Paxton (Ryan Reynold) 

seakan sebagai nyonya dan budaknya. Ketika Margaret yang warganegara Canada kemudian memiliki 

masalah visa dan akan dideportasi maka dia mengakali dengan seakan-akan dia mengawini asisten-nya 



sehingga dia bisa berpindah warganegara. Yang terjadi kemudian adalah transactional relationship 

karena Andrew bersedia melakukan asalkan Margaret mau melakukan sesuatu buat Andrew sebagai 

balasannya. Dan relationship tersebut kembali berubah bentuknya ketika Margaret ikut Andrew ke 

acara ulang tahun neneknya yang ke 90 di suatu tempat di Alaska.  

 The Blind Side (2009) adalah film terakhir Sandra dimana dia mendapatkan Oscar dan Golden 

Globe Award sebagai the Best Actress. Film ini berdasarkan kisah nyata. Antara Leigh Anne Touhy 

(Sandra Bullock) dan Michael Oher (Quinton Aaron) sebenarnya tidak ada relationship apa-apa. Leigh 

dengan sepenuh hati membantu Mike yang tidak punya rumah, tanpa ayah dan beribu kecanduan 

narkoba, sementara dia berpendidikan dan berketrampilan rendah. Leigh dan Sean (suami Leigh) 

membangun relationship dengan Mike dengan menyediakan rumah yang penuh kasih, membantu 

sekolah Mike, menyediakan pelatih, dan memberikan masukan kepada pelatih bagaimana 

memunculkan ketrampilan Mike yang terbaik, sampai akhirnya Mike berhasil mendapatkan beasiswa 

Divisi I NCAA.  

 Enam film dari sekitar 45 film yang dimainkan Sandra Bullock memberi kita gambaran betapa 

relationship mempunyai banyak bentuk. Relationship tiba-tiba karena adanya peristiwa, relationship 

cinta antara pria dan wanita, relationship terbatas dalam pekerjaan, relationship dalam bentuk 

ketergantungan, relationship yang bersifat memperbudak, relationship yang bersifat transaksional, dan 

juga relationship yang dibangun berlandaskan cinta dan ketulusan. 

 Saya jadi teringat satu kejadian dimana pada suatu hari saya mengajar secara serial di sebuah 

hotel untuk sebuah bank. Di hotel itu pula saya pernah berkantor selama tiga tahun sebelum akhirnya 

saya pindah kerja. Di salah satu coffee break seorang asisten saya memberi tahu kalau ada seorang yang 

mencari. Rupanya dia Iwan bekas office boy kantor lama saya yang sudah saya tinggalkan lima tahun. 

Tetap dengan senyumnya yang ramah Iwan menyapa dan bercerita banyak hal. 

 Keesokan paginya  saat masuk ke ruang saya dikagetkan oleh Iwan yang ada di sana dengan satu 

piring  bubur ayam. Saya terdiam, saya tidak minta tapi Iwan tahu itu bubur ayam favorit saya. Saya 

makan ditunggu oleh Iwan. Selesai makan dia bereskan piring saya dan berpamitan. Saya selipkan 

selembar uang seratus ribu ke kantongnya. Itu sepiring bubur ayam termahal yang pernah saya makan, 

tetapi  itu juga sepiring bubur ayam yang paling nikmat yang saya pernah rasakan karena dibeli dengan 

bermodal relationship yang penuh ketulusan.  

 Relationship ada dimana-mana, relationship bisa ke siapa saja, dan relationship ada demikian 

banyak rupa. Dalam dunia kerja memilih relationship yang tepat dan menjalankannya di waktu yang 

tepat adalah kunci sukses. Membangun relationship yang lebih dari sekedar baik dalam pekerjaan 

kepada rekan sekerja maupun kepada nasabah adalah salah satu langkah awal yang krusial! 
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