Sebelum anda mengenal saya, mungkin anda bisa membaca sedikit tulisan tentang saya.
Saya di lahirkan di keluarga yang biasa dan sederhana, namun pada lingkungan yang luar biasa
dimana toleransi dalam beragama sangat di junjung tinggi. Saya lahir dengan nama trio gempar
surya giri, namun juga di panggil trio,gempar,surya,rio,guteng,endut, dll (masih bisa nambah). Pada
hari senin, 23 maret 2003 saya di lahirkan ke dunia oleh seorang wanita yang sangat hebat yang saya
panggil “mamake” , saya mempunyai 2 kakak , semuanya laki-laki.
Saya di didik oleh orang tua saya agar selalu kreatif dan inovatif layaknya mobil inova atau mobil
super dari suzuki, saya berjiwa pemberontak dimana saya akan melawan jika sesuatu terasa tidak
pas di hati dan menyalahi aturan yang ada. Menurut teman saya orangnya humoris padahal lawakan
saya sering gak lucu, beneran, iya beneran gak lucu.
Saya orangnya sederhana namun rumit, serumit batu yang terletak di depan rumah. Saya juga
orangnya rumit namun sederhana seperti syahrini, mantap kan ? hah ? biasa aja ? ya udah...
Saya lebih berpikir logis namun berperasaan, banyak kaum adam berpikir dengan logikanya namun
melupakan perasaannya, jadinya ya terkesan gitu deh. Eh, tapi juga saya pernah kayak gitu... hehehe
Selain keterangan di atas, saya juga suka memasak, main boneka dan menanak nasi layaknya koki
handal yang dapat memperbaiki mesin motor dengan cepat dan tepat, sehingga hobi saya adalah

menulis, eh bukan menulis, maksudnya mengetik. Karena tulisan saya jelek saya tidak suka menulis,
gak percaya tulisan saya jelek ? tanya teman satu kelas saya, ini serius dan ini fakta !
Saya juga seorang hacker yang handal, terbukti saya bisa tahu password akun facebook ini tanpa
memegang perangkat komputer untuk meretasnya, memanipulasi data KPU sehingga pasangan
nomor urut 3 menang dalam pemilu presiden 2014. Serta banyak prestasi yang saya lakukan, namun
saya tidak akan sombong karena saya lemah lembut seperti kulit kacang.
Membosankan memang membaca bio saya yang terkesan tidak serius, iya memang ! namun jika
anda menilai saya orang yang tidak bisa serius... cukup ! sampai di sini saja membaca bio saya dan
ulangi membaca dari awal jika anda tidak mengerti dengan apa yang saya tulis dan saya maksud.
Saya memang mengemas keseriusan saya dalam sebuah percakapan yang hangat, gurih, dan manis.
bukankah lebih menyenangkan jika pembicaraan tidak terlalu tegang ? atau anda lebih suka yang
tegang-tegang ? beneran suka yang tegang ? ihhhh, suka yang tegang... mantap !
Baiklah saya teruskan, saya sangat suka berolahraga sehingga mengantarkan saya pada kemenangan
di setiap perlombaan, seperti lomba main kelereng, jalan kaki, tidur tanpa melek, dan menjuarai
piala dunia di PS. Bukankah itu prestasi yang bisa saya banggakan ?
Kutipan
“Pernahkah kau merasa bahwa kau sedikit berbeda ? Misalnya kau punya sesuatu yang unik yang
kau tawarkan ke dunia. Andai saja kau bisa membuat orang lain melihatnya, maka kau tahu betul
bagaimana rasanya menjadi orang sepertiku.” - Flint Lockwood
“Menyalin dari satu sumber disebut plagiat, menyalin dari berbagai sumber disebut penelitian.” –
A.R.T
“No great dicovery was ever made without a bold guess, tidak ada penemuan hebat tercipta tanpa
pertanyaan besar sebelumnya. ” - Isac Newton
“Dalam sebuah revolusi, bapak makan anak itu adalah hal lumrah.” – Ir. Soekarno
“Saya tidak suka dengan perkelahian, bila saya memiliki musuh. Saya akan memaafkannya dan
mengajaknya ketempat yang tenang, baru saya menghabisinya disana.” - Mark Twain
“Saya di sebut presiden termiskin di dunia, tetapi saya tidak merasa miskin. Orang miskin adalah
mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidup mewahnya dan selalu menginginkan lebih.” –
Jose Mujica (Urugay President)
“Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak bertempur sama sekali.” – Arthur Hugh Clough

Itu sedikit penggambaran dari saya, untuk info lebih lanjut silahkan tanya sendiri aja !
semoga kita dapat menjalin pertemanan yang baik dan harmonis layaknya keluarga yang sakinah
wamadah warohmah, sekian dari saya.

