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@sweetdonath 

 
Malam ini aku sedang berada di ruang tunggu Bandara 
Soekarno-Hatta, siap berangkat liburan ke Barcelona 
bersama keluarga. Tas sudah masuk bagasi. 
Waktu boarding masih beberapa menit lagi. Aku 
mengecek paspor untuk melihat dokumen imigrasi.  

"Ini, Bun," Jav menghampiri dan membawakan 
hot chocolate untukku.  

"Makasih, sayang," aku langsung menyeruput 
minuman yang dibawakan anak sulungku. 
 
"Ayah sama Rayya kemana?" tanyanya. 

"Lagi cari bacaan. Tuh!" aku menunjuk suami 
dan anak bungsuku yang berjalan ke arah kami. 

"Bun, lihat nih.... Rayya nemu majalah 
yang cover-nya Bunda," katanya. 

"Mana?" Jav mengambil majalahnya. Aku ingat 
salah seorang reporter majalah ini mewawancaraiku 
beberapa minggu yang lalu.  



 

"Yuk, baca bareng!" Jav mengajakku. 

Nathalia: Ibu Rumah Tangga yang Sukses di 
Segala Bidang 

Sebagian besar dari kita pasti tahu Beautiful Me, 
label busana muslim terkenal di Indonesia. Atau Fit Me, 
studio senam dan tari yang cabangnya sudah tersebar di 
seluruh kota besar Indonesia. Tapi tidak banyak yang 
tahu bahwa pemiliknya adalah orang yang sama dengan 
penulis beberapa judul buku baik fiksi maupun non fiksi. 
Cinta Untukmu adalah buku terbarunya yang terbit 
beberapa waktu lalu. Pengusaha sekaligus penulis ini 
adalah Nathalia Diana Pitaloka. Kali ini Redaksi Sahabat 
Wanita berhasil melakukan wawancara singkat 
dengannya. Berikut hasilnya. 

Sahabat Wanita: Buku Anda yang baru terbit, 
Cinta Untukmu ini termasuk non fiksi ya. Temanya 
mengenai cinta dilihat dari berbagai perspektif. Apa yang 
melatarbelakangi penulisan buku tersebut? 

 

Nathalia: Buku itu diambil dari kisah nyata yang biasa 
ditemui di kehidupan sehari-hari. Melalui buku tersebut, 



 

saya ingin menyampaikan bahwa cinta itu ada dimana-
mana, dari siapa saja, untuk siapa saja, dan  mempunyai 
caranya masing-masing. 

Sahabat Wanita: Setelah buku ini, apa Anda akan 
menulis lagi? 

Nathalia: Saat ini saya sedang menyelesaikan 
buku terakhir untuk trilogi Bintang. Rencananya akan 
terbit awal tahun depan. 

Sahabat Wanita: Bagaimana proses kreatif Anda 
dalam menulis buku-buku itu? 

Nathalia: Prosesnya spontan. Kapan dan di mana 
pun ide muncul, saya akan langsung menuliskannya. 

Sahabat Wanita: Lalu, mengenai usaha Anda 
sebagai pemilik Beautiful Me dan Fit Me. Bagaimana 
awal mulanya? 

Nathalia: Beautiful Me berawal dari sulitnya saya 
mendapatkan busana dan hijab yang serasi cukup hanya 
dengan mengunjungi satu tempat. Jadi, tujuan 
menciptakan Beautiful Me yaitu mempermudah para 
muslimah untuk mendapatkan busana dan hijab, serta 



 

tas dan sepatu yang serasi. Sedangkan Fit Me berawal 
dari hobi sekaligus olah raga favorit saya yaitu menari. 
Idenya sederhana, tapi dengan membuka usaha ini, saya 
berharap tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan saya 
pribadi, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. 

… 

 


