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Ini adalah ceritaku saat berproses menjadi 
seorang pemimpin.

Ini adalah kisah lamaku sewaktu masih duduk di 
bangku sekolah dasar.

Ini adalah sebuah pengalaman berharga yang kini 
menjadi kenangan tak terlupa

…

Saat itu, aku adalah gadis kecil berusia 7 tahun. 
Tumbuh dan besar dengan didikan orang tuaku 
yang memeluk agama Islam membuatku sadar 
akan kewajibanku sebagai seorang muslimah. 

Salah satunya adalah menjaga auratku.
 



Aku adalah gadis kecil yang 
berkerudung 

Padahal seragam SD tempatku bersekolah 
menggunakan potongan baju  berlengan 

pendek dan rok sebatas lutut. 

Hanya di hari tertentu saja sekolah 
mewajibkan muridnya yang beragama 

Islam untuk memakai pakaian yang
 berlengan panjang dan 

menggunakan kerudung.



MENJADI BERBEDA…

Aku menjadi satu-satunya siswi yang 
berkerudung, padahal mayoritas murid SD di 
tempatku adalah pemeluk agama Islam.

Pada masa itulah pertama kali aku mengenal
“BULLYING”

Next



SUPPORT SYSTEM…
Mengalami perlakuan buruk dari teman 
sepelantaran di usia sedini itu sangat 
berpengaruh terhadap kesehatan mentalku.

Dukungan dari keluarga dan orang-orang 
terdekatlah yang membuatku tidak menyerah 
dengan keadaan saat itu. Aku berusaha 
memfokuskan diri untuk belajar dan terus 
mengembangkan diriku. 



BECOME POPULAR…
Semua kerja kerasku tentu saja terbayar lunas. 
Nilai-nilaiku bagus dan aku pun menduduki peringkat 
atas paralel. Guru-guru hingga kepala sekolah pun 
mengenalku. Kemudian aku jadi sering diikutsertakan 
dalam berbagai kegiatan yang mewakili sekolah, 
seperti pelatihan ataupun berbagai kegiatan 
perlombaan.

Teman-temankupun mulai berubah sikap.
Itu terjadi semenjak aku terpilih menjadi pemimpin 
upacara bendera yang rutin diadakan setiap Senin.

Next



PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN…

Tentu saja hal itu menjadi pembicaraan di 
seluruh  penjuru sekolah.

Seorang gadis berkerudung menjadi 
pemimpin upacara bukanlah hal yang biasa 
terjadi.

Aku tidak memikirkan banyak hal saat 
menerima tugas itu. Karena aku percaya 
kesempatan tidak datang dua kali.



RELASI…

Banyak kakak kelas yang mulai 
mencoba mendekatiku. Aku yakin 
itu karena rasa penasaran mereka. 
Tidak terbesit rasa ingin balas 
dendam di hatiku. Aku dengan 
senang hati menjalin pertemanan 
dengan mereka. Aku yakin, 
memiliki banyak relasi itu akan 
bermanfaat bagiku.



PEMIMPIN ITU…
“Ing ngarso sung tuladha
Ing madya mangun karsa

Tut wuri handayani”

Artinya : 
Di depan menjadi teladan, 
di tengah memberi semangat, 
di belakang memberi dorongan
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