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Ketika mengetahui teman ayahku seorang pengu-
saha distro, saya jadi tertarik dan mempunyai keinginan 
sebagai seorang pengusaha distro. Caranya adalah, belajar 
menabung sejak kecil. Menjadi pengusaha haruslah 
mempunyai modal agar bisa membeli barang-barang atau 
membuat produk sendiri yang akan dijual dan membuat 
suatu tempat yang akan dipakai untuk menjual barang-
barang distro tersebut. Eemm, susah juga yaaa? Tapi, 
dari kecil kita juga harus banyak belajar tentang bisnis, 
matematika, dan lain-lain.

Karena untuk menjadi seorang pengusaha, selain 
dengan modal pengetahuan juga membutuhkan kreativitas 
yang tinggi agar dapat membuat distronya lebih menarik 
dan banyak diminati oleh banyak orang. Jadi, dari kecil kita 
sudah harus giat belajar dan berusaha agar cita-cita dapat 
tercapai.

(Nanda Dianeka Utami, Kelas 7 SMP YPPSB)

Saya ingin menjadi sutradara karena sutradara 
menghasilkan banyak film.

(Bumi Naraputri, Kelas 2 Makkah SDIT Daarussalaam)

Hai, namaku Philia! Cita-citaku ada empat, yaitu 
DPD dan D (dokter, profesor, doktor, dan desainer). Kuberi 
tahu ya perbedaan dokter (dr) dan doktor (Dr). Mereka 
berbeda tulisan. Bila dokter (dr) berhuruf kecil semua, tapi 
jika doktor (Dr) D-nya berhuruf besar.

Sebenarnya aku tidak ingin menjadi desainer, tetapi 
aku berpikir baju dokter kok modelnya itu-itu saja, jadi 
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aku mau mendesain bajuku sendiri dan dokter yang lain. 
Tahu nggak kenapa aku ingin menjadi cita-cita itu semua? 
Karena mereka hebat dan itu pelajaran yang aku suka. 
Sains, biologi, geografi, dan lain-lain deh yang berhubungan 
tentang alam. 

Aku juga sering menonton Magic School Bus karena 
itu ada sainsnya dan aku lebih duluan paham, sehingga jika 
ada pelajaran sains di sekolahku, saat ustadzahku bertanya, 
aku bisa menjawabnya. Tapi sayang, sekarang acara itu 
sudah tidak ada lagi.

(F. Philia D.K, Kelas 5 Marwah SDIT Daarussalaam)

Saya ingin menjadi chef, karena saya ingin 
menciptakan makanan yang enak, tetapi juga menyehatkan 
dan menarik. Chef juga bisa keliling dunia dan bisa 
menciptakan makanan yang sangat lezat juga sehat yang 
mengandung sayur dan buah.

(Agnes P., Kelas 6 A SD YPPSB 3)

Cita-cita saya adalah ingin jadi penulis, karena 
saya ingin menghasilkan sebuah buku. Semoga saat saya 
mengikuti FLP, dapat berlatih terus untuk menjadi penulis.

(Desna T.P, Kelas 5B SD YPPSB 3)

Jika aku besar nanti, aku ingin menjadi penulis 
internasional dan terkenal. Aku juga senang membaca. 
Dengan membaca aku tahu cara-cara menulis dan cara 
membuatnya. Aku ingin jadi penulis!

(Ayliefia R. Naudy, Kelas 4D SD YPPSB 1)
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Aku ingin menjadi koki karena aku ingin mengikuti 
Master Chef Junior agar aku bisa berlatih memasak yang 
enak dan bagus. Dulu, cita-citaku banyak, tetapi setelah 
menonton acara Master Chef Junior cita-citaku berubah, 
aku melihat masakannya enak sekali makanya aku ingin 
menjadi koki. Jika aku besar nanti, aku ingin memasak 
makanan yang enak untuk keluargaku yang jauh dari 
kotaku. Aku juga ingin memberikan makananku kepada 
tetanggaku. Kalau aku ulang tahun, aku ingin membuat 
kuenya sendiri, aku ingin membuat kue warna pink dan 
di dalamnya ada isi selai blueberry, di atasnya ada lilin 
bergambar angka umurku dan aku pun ingin memberi 
hadiah untuk orang tuaku dan adikku. Hobiku menulis, 
aku senang sekali menulis makanya aku mengikuti FLP 
Kids.

(Hanun, SD YPPSB 3)

Saya ingin menjadi pengusaha. Saya ingin memiliki 
hotel, mal, bank, dan lain-lain.

(Olin) 

Saya ingin menjadi pramugari. Saya bisa naik 
pesawat dan pergi ke mana-mana mengantar penumpang. 
Saya harus pintar bahasa Inggris, tinggi, dan berkulit putih.

(Helga, Kelas 4A SD YPPSB 1)

Saya ingin menjadi pilot karena saya ingin mengantar 
orang tua saya pulang kampung. Tapi kalau tidak tercapai, 
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saya ingin jadi pembalap seperti Lorenzo. Lorenzo adalah 
pembalap terbaik dan saya ingin menjadi seperti dia.

(Gerin)

Ini cita-citaku. Aku ingin menjadi pemilik hotel 
karena aku suka sekali dengan hotel.

(Samudra Naraputra, Kelas 2                                           
Muzdalifah SDIT Daarussalaam)

Kalau besar nanti, aku ingin menjadi pengusaha 
yang sukses. Karena jika sukses, aku akan menghidupi 
keluargaku dengan cukup.

(Salsa)

Aku ingin menjadi dokter. Kalau tidak ada dokter 
pasti orang kesusahan. Kalau aku menjadi dokter aku akan 
membangun rumah sakit sendiri, aku juga ingin menjadi 
dokter yang ramah menerima pasien dengan baik.

(Annisa Ana Sabilla, Kelas 4                                                         
Jabal Uhud SDIT Daarussalaam)

Jika besar nanti, aku ingin menjadi dokter karena 
dokter bisa menolong dan mengobati orang sakit. Jika 
orang tuaku sakit bisa kuobati dan tidak perlu membayar.

(Nesvi, Kelas 2A SD YPPSB 1)


