Sarat Prestasi, 4 Wanita Inspiratif Indonesia Ini Layak
Diteladani

Sedang mencari sosok inspiratif bagi si Kecil? Ada beberapa tokoh perempuan yang
menggapai sukses di bidangnya masing-masing. Yuk, sama-sama melihat prestasi yang
diukir oleh 4 perempuan teladan Indonesia ini.
Anggun Cipta Sasmi
Memulai karirnya sebagai penyanyi di usia 7 tahun, Anggun C. Sasmi mulai dikenal luas di
masyarakat saat menyanyikan lagu Mimpi, yang masuk dalam 150 Lagu Indonesia
Terbaik Sepanjang Masa versi Rolling Stone. Artis kelahiran 29 April 1974 ini juga menjadi
penyanyi Indonesia termuda yang mendirikan perusahaan rekaman bernama Bali Cipta
Record. Menginjak usia 20 tahun, Anggun meninggalkan segala kesuksesannya di
Indonesia dan memulai karir musiknya dari nol di benua Eropa. Perjuangan kerasnya
terbukti membuahkan hasil dengan menggondol penghargaan Radio France Internationale
2008 dan World Music Awards 2014. Saat ini, Anggun menjadi juri Asia’s Got Talent 2015
bersama David Foster, Melanie C (Spice Girls), dan Vanness Wu (F4).
Anne Avantie
Anna Avantie telah terkenal di skala internasional berkat kebaya hasil rancangannya.
Awalnya, Anne memulai karirnya dari sebuah rumah kontrakan dengan modal 2 mesin
jahit saja. Hingga kini, perempuan kelahiran Solo ini mempunyai 2 butik yang menjual
kebaya dengan harga fantastis, hingga ratusan juta rupiah. Kesuksesan sebagai desainer
terkenal tidak melupakan jiwa sosialnya yang tinggi. Pada tahun 2002, Anne membangun
rumah singgah bernama Wisma Kasih Bunda yang berkolaborasi dengan RS St.

Elizabeth, Semarang yang ditujukan untuk penderita hydrocephalus. Penghargaan yang
pernah didapat Anne Avantie adalah Kartini Award 2004, 2005, dan 2008 atas
kontribusinya mengembangkan industri kecil.
Dian Pelangi
Resah mendengar perempuan berjilbab dicitrakan kuno dan tua, perempuan bernama
lengkap Dian Wahyu Utami ini menggebrak citra busana muslim lewat rancangannya yang
stylish dan trendi, tanpa menerjang pakem syariat Islam. Dilahirkan di tengah keluarga
pengusaha garmen, Dian sudah terbiasa dengan dunia rancang busana. Pada umur 18
tahun, Dian menjadi peserta termuda yang bergabung ke Asosiasi Perancang Pengusaha
Mode Indonesia dan menggelar fashion show di Melbourne, Australia. Hingga kini sudah
banyak koleksi busana yang dihasilkan dan digemari hingga ke luar negeri.
Tri Rismaharini
Perempuan kelahiran 20 November 1961 ini menjadi perempuan pertama yang terpilih
sebagai Walikota Surabaya, yang dijabatnya sejak 28 September 2010. Sikap tegas dan
kerja keras yang tak mengenal lelah membawa Risma sebagai walikota terbaik ketiga di
dunia, atas keberhasilannya mengubah kota Surabaya dari yang penataannya kumuh
hingga menjadi lebih hijau dan tertata rapi.
Tokoh inspiratif mana yang dipilih si Kecil sebagai teladannya?
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