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Jakarta, 1/10/2014 (Kominfonewscenter) – Penyanyi muda kelahiran Surabaya Faika Putri (23)
mengaku niatnya terjun ke dunia entertain hanya ingin berkarya bukan sebagai profesi mencari
uang, ia lebih senang menyebutnya sebagai side job.

“Memang kalo ada kesempatan side jobnya disini, kalo diterima masyarakat dan bisa
menghasilkan materi ya Alhamdulillah, bukan satu-satunya yang diandalkan untuk profesi saya,
bukan”, kata Faika Putri yang akrab dipanggil Putri kepada wartawan di Jakarta, Selasa malam
(30/9).

Putri yang minggu lalu di wisuda Indonesian School of Management dan menyandang gelar SE
mengemukakan, ingin terus berkarya di dunia entertain tanpa meninggalkan dunia pendidikan.
“Tentu pendidikan juga wajib, wajib dilanjutkan lagi untuk S2 nya, entah tahun depan atau
tahun depan lagi, yang jelas harus dilanjutkan”, katanya.

Menjawab pertanyaan apakah bidang studi manajemen merupakan keinginan sendiri atau
orang tua, Putri yang juga mahasiswa semester dua Arsitektur Universitas swasta di Jakarta itu
menyatakan dari orang tua. “Karena memang orang tua punya home industry yang mungkin
nantinya akan saya yang terusin”, kata Putri yang berhasil meraih IP masuk the best 20.

Ia mengakui untuk mengambil dua jurusan, memang ada salah satu yang drop tidak akan bisa
dua-duanya naik, untuk sementara ini karena kemaren fokus pada S1 dulu, arsiteknya agak
drop. “Apalagi dengan tugas-tugasnya yang membuat setiap mahasiswa itu bergadang”, ujar
Putri.
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Ia menggambarkan bila ekonomi mungkin dapat share dengan teman-teman yang lain, arsitek
bila harus menciptakan suatu bangunan tata kota harus mikir sendiri tidak bisa untuk kerjasama
atau nyontek, melainkan harus kreasi sendiri.

Anak pertama dari dua bersaudara kandung yang lulus SMA tahun 2009 ini merasa lega
setelah di wisuda. “Tahap awal sudah, sekarang masih aktif di arsitektur juga yang baru
semester dua, itu yang masih perjuangan sekali”, tambah Putri.

Putri mengatakan telah ada beberapa pihak yang menawarkan untuk bekerja di kantor karena
telah diminta untuk magang. “Tapi sayanya yang belum siap pengen di dunia entertain dulu”
kata Putri yang baru saja mengikuti fashion di Paris. (mm)
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