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'Seorang insan, suka bermimpi,
bersemangat da/am keJja,
berdedikasi kepada ke/uarga dan •
menci{)tai Tasha Shi/a's Team.'

Fouziah Gous
Pelakon

Tasha ShilIa
Pelakon

Madhuri Dixit
Penyanyi

'Merindui kamu ada/ah hobi saya.
Menjaga kamu ada/ah tugas saya.
Membahagiakan kamu adalah
tanggungjawab saya. Mencintai
kamu ada/ah kehidupan saya.'

'Akhirnya saya ada akaun
Twitter dan saya me/ompat'--

,iI'

Dafi,
Penyanyi

1'1'

Kadang-kadang orang selalu fikir

dunia ortis ini glamor don indah

indah soja, jadi kadangkala dapat

meluahkan perasaan mengenai
sesuatu situasi melalui Twitter

adalah bogus"

Prof Madya Dr Rumaya Juhari,
Ketua labatan Pembangunan Manusia
Pengajian Ke/uarga, UPM

1'1'

Keinginan mencapai kepuasan peribadi,

mahukan perhatian, kekal popular; dipuja

walau ado masanya dikeji, bersaing
selain mahu meluahkan rasa antara

dorongan psikologikal menjadi faktor ortis

meluahkan rasa di alam maya"

MaherZain
Penyanyi

'Da/am studio rakaman.'

'Individu yang
paling gembira
tidak bero/eh segala
yang terbaik.'

Bruno Mars,
Penyanyi

'Warga negara
dunia, darling!'

Mariah Carey,
Penyanyi

ArizJ

Anggota Forteen

1''-

Berkongsi perasoon itu tidak

salah, tetapi janganlah sampai
mengaibkan mana-mana

pihak. Soya menggunakan

Twitter sebagai tempat

berkongsi perkembangan

terbaru soya don Forteen"
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Gaya hidup baru
Kecenderungan menggunakan
media barn ufltuk melepaskan
geram~ tidak puas hati, berkongsi
kisah cinta atau bergaduh sesama
sendiri dilihat suatu elemen gaya
hidup masa kini yang turut melan
da artis.

Ketua Jabatan Pembangunan
Manusia Pengajian Keluarga, Uni
versiti Putra Malaysia (UPM),Prof
Madya Dr Rumaya Juhari berka
ta, amalan seumpama itu boleh
meraih perhatian peminat dengan
lebih mudah.

"Umumnya, laman sosialmem
bolehkan individu mencipta satu
'profil diri milik awak' berinteraksi
dengan ternan yang dikenali dan
tidak dikenali berasas k'epada
minatsama.

"Dalam hal ini, artis dan pengi
kut hanya 'memeriahkan' acara itu
saja," katanya.

akan menjadi perhatian umum
terutama peminat yang mungkin
akan menjadikan isu terbabit lebih
sensasi," katanya kepada SkopHiP.

Md lzuddin berkata, artis perlu
memberi pertimbangan sewa
jarnya sebelum berkongsiperasaan
dalam Twitter atau laman sosial
lain.

"Jangan gun a emosi, takut
mengguris hati pihak lain hingga
wujud kes saman-menyaman
pula," katanya sambil menambah
kebebasan menggunakan media
barn untuk meluahkan perasaan
dianggap hak peribadi artis yang
tidak boleh dihalang.

Penyanyi Shila Amzah yang
pernah terpalit dalilm isu luahan
cinta antaranya dengan Sharnaaz
yang dikatakan disampaikan
bersahaja dalam Twitter berkata,
kemudahan itu dianggap medium
terbaik untuk berkomunikasi
dengan peminat.

"Soal tweet saya bersama Shar
naaz, ada yang suka dan yang tidak
suka. Saya tak hiraukan perkara
remeh begitu.

"Jika ada yang tidak berpuas
hati, saya akan jawab secara

sin is. Jika ada yang
tidak menggemari

tweet saya, and a
ada hak untuk
tidak memba·
canya,"katanya
yang mengelak
meluahkan pe
rasaan da
lam Twitter ji
ka emosinya ter

ganggu bagi me
ngelak kesan nega

tif.

Trend artis
zaman siber

Oleh Nor Hatina Shuib dan Fatin
Farhana Ariffin
bhhibur@bharian.com.my

» Guna Twitter,
Facebook luah

rasa, cetus polemik
dalam industri
hiburan

EVOIUSi teknolog-i maklu
mat dan komunikasi (lCT)
menyaksikan karyawan seni

memanfaatkan media baru seba
gai medium merapatkan hubu
ngan dengan peminat.

Artis kini cenderung menggu
nakan aplikasi terkini seperti Face
book dan Twitter termasuk Myspace

dan Friendster yang cukup popular
suatuketika dulu, bagi meluahkan
perasaan. Melaluinya, artis bebas
meluahkan apa yang terbu-
ku dalam hati, sarna .
ada membabitkan ~-

kisah peribadi atau ;.,J5 ckerjaya dengan '.lJ~··
meraih reaksi . ~~-
spontan pemi- ~r--
nat. ~ r

Senario artis r~t:
me I u a h k a n .~<
pandangan dan
berkongsi emosi
dalam Twitter,
mencetus persoa
Ian menarik untuk
diperdebatkan terutama
dalam konteks baik buruknya
amalari itu.

Sebelum ini, beberapa artis di
Malaysia 'hangat' dengan luahan
Twitter seperti yang dilaporkan
berlaku kepada pasangan penya
nyi, Shila Amzah dan pelakon,
Sharnaaz Ahmad. Tidak terkecu
ali, adegan merajuk Remy Ishak
dengan Tiz Zaqyah yang didakwa
melayannya seperti sampah serta
tidak memberi perhatian ketika
dia sakit.

Pakar motivasi, Prof Madya Md
Izuddin Ali, berkata laman sosial
kini menjadi 'diari maya' bagi artis
berkongsi perasaan dengan pemi
nat.

"Artisjuga manusia biasa, tetapi
jika terlalu mudah meluahkan
maklumat, perlu bijak menghadapi
kesannya.

"Ini kerana setiap apa yang
diluahkan melalui medium itu

SkopHIP
I


