
Hal yang Bikin Kamu 
Mikir tentang Standardmu

KENAPA KITA 
NGAMBIL 
STANDARD 
DARI LAYAR?

Powered by:



Apa yang kita pikirkan 
jika ditanya tentang 
standard ideal anak 
muda?

GANTENG

PUTIH

CANTIK

1000K

KAYA RAYA

Unch...
pengen deh
jadi mereka

Biasanya, apapun 
yang kamu lihat di 
Tv atau media sosial 
gak jarang dijadikan 
standard ideal



Padahal...
sebenernya standard ideal itu 
banyak loh, seperti prestasi, 
karya, cita-cita, keterampilan, 
dan kreatifitas.
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Oprah 
Winfrey

Siapa yang gak kenal dengan 
Oprah? Host dengan kekayaan 2,6 
miliar dollar ini ternyata beberapa 
kali mendapatkan kekerasan seksu-
al waktu kecil. Pengalaman ini 
gak bikin dia minder, bahkan 
sekarang dia punya seko-
lah Oprah W Leader-
ship Academy dan 
membuat chanel Tv 
sendiri bernama 
perusahaan sendiri 
dibawah OWN. 
Keren bukan?*

*Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180110181928-33-1160/
kisah-hidup-oprah-winfrey-pesohor-paling-dipuja-di-amerika 



Lihat juga Muhammed Zulfikar Rakhmat, 
sejak lahir dia mengalami gangguan 
syaraf motorik, sehingga kedua tangann-
ya sulit bergerak dan membuatnya gagap, 
tak lancar bicara. Namun, itu semua tidak 
membuatnya minder, pemuda 
Semarang ini mempu menyele-
saikan studinya di jurusan 
Hubungan Internasional Uni-
versitas Qatar, dengan IPK 
3,93. Luar Biasa!*

Muhammed
Zulfikar

Rakhmat

*Sumber: https://news.detik.com/tokoh/d-2611734/
disabilitas-tak-halangi-m-zulfikar-rakhmat-
raih-cum-laude-di-kampus-qatar



Apakah kamu pernah mendengar 
Lizzie Velasquez?, ketika dia lahir, 
dokter memperkirakan dia tidak dapat 
berbicara, berjalan, merangkak, atau 
melakukan apapun dengan dirinya. 
Namun itu semua tidak mem-
buat dirinya menyerah 
untuk hidup, sekarang 
dia seorang penulis 
yang melahirkan 
banyak karya, dan 
membantu banyak 
orang yang 
mendapatkan per-
lakuan tidak adil.*

Lizzie
Velasquez

*Sumber: https://www.femina.co.id/
true-story/kisah-lizzie-velasquez-bangkit-dari-julukan-wanita-terburuk-di-dunia



Taukah kamu siapa sosok 
ini? Ya, Raeni namanya, 

lahir dari seorang ayah 
pengayuh becak, tidak 

membuat Raeni berhenti 
bermimpi. Sekarang 

ia tengah melan-
jutkan pendidikan 
S3 di Birmingham 

University Inggris.*

*Sumber: https://regional.kompas.com/read/2018/03/04/14392481/
raeni-anak-pengayuh-becak-yang-jadi-wisudawati-terbaik-itu-akan-s-3-di?page=all



Daripada kamu minder karena 
membandingkan dirimu dengan 
standard yang nggak jelas, 
mending kamu bikin standard 
kamu sendiri. 
Jadilah versi terbaik dari diri 
kamu!
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