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Berani = Pahlawan
Meremehkan berasal dari kata remeh,yang berarti
sikap seseorang yang merendahkan
kemampuan orang lain yang hanya bisa
mematahkan tanpa mendukung.
Apakah keberanian bisa dimiliki semua orang?
Tentu tidak, karena hal tersebut hanya di memiliki 
seseorang yang tanpa rasa takut dan pendirian tegak 
maupun percaya diri yang tinggi dalam melakukan 
berbagai tindakan.

   Pahlawan saja bisa menghargai tanpa 
mematahkan,kenapa dirimu tidak bisa seperti 

pahlawan?  



Pengalaman Pribadi

1. Guru SD bilang ''Pinternya kamu hanya karena buku, 
hingga detik ujian nilaimu tidak bagus , berani 
mencoba SMP negeri juga?".

2. Guru SMP bilang "Kamu dengannya prestasi bagusan 
dia,kenapa dia tidak  masuk ke negeri tetapi kamu 
bisa,apakah kamu menggunakan orang dalam?".

3. Saudara bilang "Kecilnya kamu serba telat mulai 
jalan, berbicara, dan lain-lain mungkin kedepannya 
sekolah juga nyusahin".

4. Pelatih paskibra bilang ''Badan lemah dan gak bergizi 
mending jangan masuk eskul paskib dong".



Ini saya,seseorang yang telah 
diremehkan banyak orang sejak 
kecil, dengan berbagai kata yang 
tajam tanpa memikirkan 
perasaan,hingga saat ini saya 
menanggapi mereka hanya diam, 
tetapi saya bertindak dan buktikan 
bahwa sebenarnya saya tidak 
seperti yang mereka pikirkan.Saya 
bukan seseorang pendendam tetapi 
saya seseorang yang susah 
melupakan kata-kata orang yang 
ingin menjatuhkan mental saya agar 
mundur tanpa maju.   



Diusia dini hingga SD saya dijaga dan dididik oleh 
alm.wawak saya sebab orang tua sibuk dengan 

pekerjaannya dan alm.pernah bilang:
 ''Jangan pernah mundur sedikitpun sebelum 
memulai,jangan beri peluang dirimu kepada 

orang lain,latih dirimu dengan banyak 
berbicara didepan orang banyak agar menjadi 

kebiasaanmu tanpa sosok anak pemalu. 
Jangan biarkan dirimu diinjak terus menerus. 

Jadilah orang terdepan dari ribuan antrean 
meskipun diantara mereka memandangmu 

hanya sebelah mata." 



I will still reprimand him 
when I meet him, even 

though I have been dropped.  
I am grateful for his words, I 

can test myself to what 
extent

Saya akan tetap menegurnya ketika saya bertemu 
dengannya, meskipun saya telah dijatuhkan. 

Saya berterima kasih atas kata-katanya, saya bisa menguji 
diri saya sampai sejauh mana
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