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Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, maupun ras.
Terbentang dari ujung barat sampai ujung timur membuat Indonesia sangat kaya akan
keberagaman.
Hidup sebagai kaum minoritas di tengah kemajemukan bangsa menjadi tantangan
tersendiri bagi beberapa orang. Mereka takut untuk menunjukkan karya karena merasa
diri tidak akan dianggap oleh masyarakat umum. Padahal tanpa mereka sadari ada
orang-orang dari "kaum minoritas" yang berhasil mengangkat nama Indonesia di pentas
dunia.
Siapa saja mereka?
1. Joe Taslim
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Sumber gambar: instagram.com/joe_taslim
Awal karir ayah tiga anak ini dimulai dari dunia beladiri. Menjadi atlet Judo profesional
membuat Joe berhasil menyambet banyak penghargaan termasuk di antaranya medali
perak yang dipersembahkannya untuk Indonesia pada ajang Sea Games tahun 2007
silam.
Joe mulai aktif di layar lebar di tahun 2008 saat dia berperan dalam film bergenre
horror berjudul "Karma". Sayang sekali film itu kurang diminati masyarakat. Tidak kapok,
Joe masih terus wara-wiri ikut casting sepanjang tahun 2008-2012.
Tahun 2012 menjadi tahun yang ditunggu-tunggu Joe untuk mendulang hasil usahanya.
Berperan sebagai Sersan Jaka di film fenomenal "The Raid", Joe meraih pujian dari
berbagai pihak. Joe akhirnya melebarkan sayapnya dalam dunia perfilman internasional
setelah dia diajak untuk berakting dalam beberapa film terkenal. Fast Furious 6 (2013),
Star Trek Beyond (2016), dan film yang akan dirilis nanti, Swordsman (2018) adalah
beberapa judul film yang membuat pria keturunan Tiongkok ini mengharumkan nama
Indonesia.
2. Brian Imanuel
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Sumber gambar: instagram.com/brianimanuel
Anak muda siapa di Indonesia yang tidak kenal dengan Rich Chigga? Pria berusia 18 tahun
ini namanya melejit naik kala single-nya yang berjudul "Dat $tick" viral di YouTube
bahkan diberikan reaksi positif oleh rapper-rapper dunia seperti Ghostface Killah,
Desiigner, 21 Savage, dan Tory Lanez.
Tidak puas sampai di situ, Brian terus merilis beberapa single lagi. Dengan beat yang
enak didengar, lirik yang cukup tajam, dan aksen khas orang-orang Amerika yang kental
membuat lagu-lagunya yang berjudul Seventeen, Who Dat Be, Glow Like Dat dan Chaos
diterima netizen dengan baik.
Seakan belum puas, lelaki kelahiran Jakarta 21 September 1999 silam ini berkolaborasi
dengan berbagai musisi dunia. Sebut saja Skrillex, Diplo, Young Thug, Rich The Kid, dan
Ghostface Killah. Yang uniknya, setiap kali ditanya dia berasal dari mana, lelaki ini dengan
bangga mengatakan "I'm from Jakarta, Indonesia."
3. Agnes Monica
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Sumber gambar: instagram.com/agnezmo
Wanita cantik bernama asli Agnes Monica Muljoto ini sudah terjun di dunia
entertainment sejak berusia masih belia dengan menjadi penyanyi cilik dan menjadi
presenter. Album-albumnya seperti Si Meong, Yess! dan Bala Bala lumayan digandrungi
anak-anak pada masa itu. Bahkan album keduanya, Yess! meraih penghargaan sebagai
Album Anak-anak Terbaik pada tahun 1999.
Beranjak remaja, Agnes mulai menekuni seni peran. Beberapa judul sinetron yang
dilakoninya selalu mendulang sukses besar. Selain itu, Agnes juga merilis beberapa album
lagu yang meninggalkan kesan anak-anak pada dirinya karena lagu-lagunya kebanyakan
bercerita tentang percintaan.
Tak ingin berhenti, karir Agnes semakin melambung tinggi. Kekasih mantan pemain
basket Indonesia, Wijaya Saputra ini dengan berani merilis single internasional dengan
menggaet musisi kenamaan, Timbaland dan T.I serta mengubah nama panggungnya
menjadi Agnez Mo. Walaupun mendapat banyak respon negatif dari masyarakat
Indonesia, Agnes masih tetap berkarya dan meluncurkan beberapa single internasional
lagi. Dua single yang paling terbaru dan mendapat respon positif dari dalam negeri
maupun internasional, Long As I Get Paid dan Damn I Love You semakin memperkokoh
karir Agnes di kancah internasional.
Sumber:
http://www.wowkeren.com/seleb/joe_taslim/bio.html
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https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170515181828-227-215016/lima-fakta-richchigga-rapper-indonesia-yang-dikenal-dunia/
http://duniabaca.com/biografi-agnes-monica-perjalanan-hidup-dan-karir-agnes-monica.
html
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