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Hidup memang tidak selamanya berjalan 
dengan mulus. Ada masa dimana kita 
merasakan kegagalan. 

Kegagalan yang menyakitkan yang membuat 
kita merasa, 

“Hidup gue kok gini banget sih?” 
“Tuhan nggak adil deh. Kok gue gagal mulu?” 

Gagal lagi, gagal 
terus, gagal mulu



Oleh karena itu, saya juga pernah 
mengalami kegagalan.

Dari berbagai kegagalan yang terjadi, 
saya menyadari kalau ada banyak hal 
yang perlu disyukuri, dipelajari kembali 
dan selalu ada manfaat yang bisa 
diambil. 



Apa saja yang saya 
dapatkan dari 
kegagalan?



1. Belajar menerima diri sendiri
Saat mengalami kegagalan, saya menjadi sadar 
kalau wajar mendapatkan hasil yang tidak 
sesuai dengan harapan karena saya hanya 
manusia biasa yang tidak sempurna. 

Satu-satunya cara untuk bisa segera bangkit 
dari kegagalan adalah dengan belajar menerima 
diri dan bukan menyalahkan diri ini. 

Menerima diri sendiri yang dimaksud disini 
adalah menerima kenyataan kalau memang 
saat ini saya belum menang dan masih memiliki 
kekurangan walaupun saya sudah melakukan 
yang terbaik. 



2. Membuat saya sadar kalau 
saya adalah manusia yang kuat
Selain belajar menerima diri, setelah berhasil 
menerima kegagalan yang dialami, saya juga 
jadi menyadari kalau saya adalah manusia yang 
kuat. 

Dari banyaknya tekanan, kesedihan, ujian, dan 
saat kehilangan harapan, ternyata saya berhasil 
melewati ini semua dan bangkit kembali. 



3. Menjadi lebih bersyukur
Setelah melakukan evaluasi diri, saya sadar 
kalau apa yang saya inginkan pada saat itu 
belum tentu mendatangkan hal baik seperti 
yang saya kira. 

Oleh karena itu, melalui kegagalan ini saya 
merasa bersyukur karena selalu ada alasan dan 
hikmah yang bisa diambil dari kegagalan yang 
terjadi. 



4. Belajar untuk fokus pada apa 
yang bisa saya raih
Melalui sakitnya kegagalan saya juga belajar 
untuk fokus pada apa yang bisa saya lakukan 
dan yang bisa saya raih.

Daripada berlarut-larut merasa sedih, saya 
memilih untuk lebih mengenal diri sendiri dan 
mengembangkan potensi yang saya miliki. 
It’s always nice to focus on learning and 
achieving anything I can, even the lesson itself.



‘You do not fail, you 
just have try once 
more. A winner is just 
a loser who tried one 
more time.’
 
-A. Gandhi H.P
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