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SAMBUTAN REKTOR ITB 

 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

Kita menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu 

jalur untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, sehingga 

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi seharusnya dapat 

diakses oleh seluruh generasi muda yang menginginkannya. 

Adanya beasiswa Bidik Misi dari pemerintah membuka akses 

pendidikan tinggi bagi siswa cerdas dari keluarga yang kurang 

beruntung secara ekonomi. Institut Teknologi Bandung 

menyambut upaya ini dan memberikan dukungan sebaik-baiknya 

kepada para mahasiswa penerima beasiswa bidik misi agar dapat 

meluaskan wawasannya, memperoleh pengalaman, ilmu dan 

sikap yang baik sehingga dapat lulus dengan gemilang dan siap 

masuk dunia kerja untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan 

keluarga, dilanjutkan dengan kesejahteraan lingkungannya. 

Cerita Inspiratif kali ini, melanjutkan yang pernah 

diterbitkan sebelumnya, memuat pengalaman para penerima 

beasiswa Bidik Misi ITB dalam menempuh pendidikan dan 

perjuangannya meraih mimpi. Diceritakan dengan gaya masing-

masing penutur sehingga terasa segar dan penuh dinamika. Rasa 

syukur para penerima beasiswa Bidik Misi juga akan 

menginspirasi kita semua 

Buku ini seperti juga buku terdahulu, diharapkan dapat 

menyemangati mahasiswa dan siswa yang berada dalam 

keterbatasan untuk terus percaya diri dan berusaha mendapatkan 

pendidikan sebaik-baiknya guna meraih mimpinya. Selalu 

percaya Allah SWT akan memberikan jalan bagi niat baik yang 

diupayakan bersungguh-sungguh. Jika satu pintu tertutup, akan 
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ada pintu-pintu lain yang dapat diketuk dan akan terbuka.  Bagi 

para mahasiswa lain yang saat ini berada dalam keadaan yang 

lebih beruntung, diharapkan buku ini akan dapat melecut 

semangat mereka untuk belajar dan berusaha lebih baik lagi dan 

terus mensyukuri kemudahan yang diperoleh. Pada langkah 

berikutnya semoga buku ini juga mengingatkan para pembacanya 

untuk siap berbagi dan membantu anak negeri yang ingin 

mencapai pendidikan tinggi.  

Selamat kepada para mahasiswa yang tulisannya telah 

terpilih untuk diterbitkan dalam buku Cerita Inspiratif tahun ini, 

semoga buku ini akan menjadi pengingat untuk membantu adik-

adik setelah anda semua mandiri. Selamat dan terimakasih kepada 

Lembaga Kemahasiswaan yang telah menghimpun cerita 

inspiratif para mahasiswa dan menerbitkannya. Selamat 

menikmati bagi para pembaca, semoga menjadi inspirasi indah. 

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 
Bandung, Maret 2019 

 
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
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KATA PENGANTAR 

  
Pendidikan itu untuk semua. Seluruh rakyat Indonesia 

seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa 

mendapatkan pendidikan yang layak, terjangkau dan berkualitas. 

Namun demikian, berbagai hal seringkali menjadi ganjalan bagi 

anak negeri untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi, 

diantaranya adalah faktor biaya. Memang, tak bisa dipungkiri 

bahwa biaya kuliah dan biaya hidup untuk menempuh 

Pendidikan tinggi cukup mahal bagi sebagian kalangan. Seringkali 

dengan alasan ini, banyak bibit-bibit terbaik negeri terpaksa 

memupuskan mimpinya untuk dapat berkuliah dan memilih 

aktivitas lain yang dapat langsung menghasilkan uang secara 

rutin. Namun pernahkah kita merenungkan pepatah “Man jadda 

wa jadda”? barangsiapa bersungguh-sungguh, maka akan ada 

jalan (keberhasilan) baginya. Ternyata tidak sedikit kita temui 

contoh-contoh nyata di sekitar kita orang-orang ini telah menjalani 

pepatah tersebut. Dengan berbagai hambatan dan keterbatasan, 

orang-orang yang tetap gigih berusaha untuk mencapai 

mimpinya. Pada akhirnya nasib pun berpihak padanya dan 

cahaya penerang jalan pun hadir. 

 Cahaya penerang itu bernama Bidikmisi, program 

beasiswa dari pemerintahan yang didukung oleh seluruh 

perguruan tinggi negeri. Program Bidikmisi memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang berlatar belakang 

ekonomi kurang mampu, namun berprestasi, untuk dapat 

mengenyam pendidikan tinggi terbaik. Apakah quotanya sedikit? 

Tidak, quotanya cukup banyak, bahkan saat ini sekitar 1 dari 7 

mahasiswa ITB adalah penerima Bidikmisi. Bagi penerima 

beasiswa ini, selain mendapatkan uang saku bulanan dan gratis 

biaya pendidikan, mereka juga mendapatakan rangkaian program 
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pembinaan dan pengembangan diri sehingga diharapkan dapat 

bermanfaat khususnya bagi pembentukan karakter mahasiswa 

yang utuh yang sesuai dengan amanah undang- undang. 

 Lewat buku ini kami ingin berbagai kisah perjuangan 

sebagian dari mahasiswa kami dalam meraih mimpi besar mereka 

dengan Bidikmisi. Supaya asa tetap dapat tumbuh bagi seluruh 

anak negeri, dan supaya mereka tidak takut untuk bermimpi 

untuk meraih cita tertinggi. 

 

 
Dr. Eng. Sandro Mihradi 

Ketua Lembaga Kemahasiswaan ITB 
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Cerita Pilihan 
Terbaik 1 

 

 

Aku 

Oleh : Wanto Herwanto 

 
 

Bismillah, kuawali lembaran orientasi dengan cerita, aku dan 2 
diri yang terpatri dalam hati. 

Aku dan ayah 
Aku lahir tahun 1998 tepatnya tanggal 26 Juli, tetapi itu 

dusta. Karena kenyataanya, tidak ada yang tahu kapan kulahir, 
ayah? Tidak, ibu? Tidak, begitu pun aku. Terhapus oleh lupa 
kedua orang tua, ketika konflik mereka merajalela. Faktor pertama 
yang menyebabkan aku lahir adalah tatkala ibuku berkata iya 
ketika dilamar oleh ayahku. Perkataan itu tarlontar karena yang 
nampak pada ayahku menjadi daya tarik hati ibu. Daya tarik 
tersebut seperti rajin dalam bertani, kerja keras dalam berkerja, 
dan suaranya indah ketika mengumandangkan azan. Sedangkan 
apa yang tersembunyi adalah malapetaka.  

Aku lahir ke dunia beriringan dengan ayah yang mengiringi 
keluarga layaknya penjaga neraka. Pada mulanya keluarga 
sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diidamkan dalam 
pernikahan, tapi hal tersebut hanyalah angan-angan semata. 
Lemparan ke halaman rumah adalah hadiah pertama yang 
diberikan oleh ayahku pada saat aku masih usia 1 tahun. 
Lemparan itu karena ketidakinginan aku ada di dunia yang hanya 
merengek nangis tanpa sepatah kata dan hanya bisa 
mengeluarkan sebongkah tinja hingga koma 1 tahun lamanya. 
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Namun, itu adalah sebaik-baiknya hal yang aku terima ketika aku 
dan ayah. 

Aku dan ibu 
Aku hidup sangatlah beruntung karena terlahir dari rahim 

seorang ibu yang kuat dan hebat. Pada awal pernikahan dengan 
ayahku, sungguh ibu hanya sebatas janda muda sebelum ditalak 
oleh suami pertama. Akan tetapi, pernikahan antara ibu dan ayah 
tidaklah berjalan lama. 5 tahun lamanya bersama ayahku sebelum 
akhirnya meninggalkan untuk pisah ranjang. Sebelum 
menjatuhkan talak ayahku telah menikah dengan seorang wanita 
muda berparas cantik dan mirip dengan ibu.     Hal ini karena yang 
dinikahi oleh ayahku adalah saudara ibuku. Kekerasan dalam 
rumah tangga adalah hal yang nyata dialami oleh ibu tidak hanya 
guyonan semata.   

Aku hidup seharusnya mapan, tetapi aku dan ibu malah 
numpang. Dulu ibu lahir dari keluarga yang berada sandang, 
pangan, dan papan. Sehingga, warisannya pun berlimpah seperti 
sawah, tanah, dan rumah gedong sudah pastinya. Sawah, tanah, 
dan rumah tersebut menjadi gadaian tak terbayarkan setelah hari 
pernikahan mereka menginjak usia 5 tahun. Hingga akhirnya kami 
sudah tidak memiliki apa-apa. Namun, itu adalah sebaik-baiknya 
hal yang aku terima ketika aku dan ibu.  Alhamdulillah, kuakhiri 
lembaran orientasi dengan ibrah, tabah adalah kunci kuat dari 
musibah. 

Bismillah, kuawali lembaran komplikasi dengan cerita, aku 
dan setengah perjalanan. Hari demi hari, terlewati minggu demi 
minggu, terlalui bulan demi bulan, perjalanan hingga menemukan 
tahun. Berjalan sedemikian cepat hingga beranjak pada saat yang 
sudah tepat. Masa sekarang, masa untuk menatap masa depan 
yang gemerlap, mengambil ibrah dari masa lalu yang sangat 
pekat, dan tetap kuat menjalani hidup agar tidak terlelap dalam 
gelap. Hingga pada setengah perjalanan menuju kesuksesan, 18 
Maret 2019 Tuhan berkata, “Wanto Herwanto, mahasiswa Institut 
Teknologi Bandung,” dan di sinilah aku sekarang. 
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Aku, pembantu 
Aku berusia 20 tahun, sekarang. Pendidikan sekolah 

dasarku ditempuh dalam rentang waktu hampir 8 tahun, 
sedangan masa menengah pertama dan atas kutempuh dalam 
masa 6 tahun. Konflik dalam keluarga adalah penyebab utama 
masa sekolah dasarku melebihi dari anak-anak biasa. Namun, hal 
tersebut tidak menjadi alasan untuk aku tidak mengenyam 
pendidikan. Sekolah dasar pertamaku ditempuh di SDN 
Panghegar. Akan tetapi, tidak lama setelah itu aku berpindah 
karena ibuku sudah kembali dari masa kerja, walau terpaksa yaitu 
menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Berselang beberapa 
saat dari kepulangan ibu, aku pun mulai menginjak sekolah dasar 
baru yaitu SDN Cikalong 1. Di sekolah ini aku menempuh 
pendidikan hanya 3 bulan di kelas I hingga akhirnya aku pun 
kembali dialihkan ke sekolah dasar lain. SDN Cicalengka adalah 
sekolah dasar yang ke-3 dalam hidupku, tetapi aku masih 
mensyukuri karena dalam 2 tahun aku masih dididik dalam ranah 
pendidikan formal. 

Sekitar tahun 2008 aku berhenti untuk mengenyam 
pendidikan sekolah formal karena harus mengikuti jejak ibu. 
Kehidupanku selanjutnya menjadi seorang pembantu bersama ibu 
di Jakarta Selatan. Majikan kami berasal dari keluarga tentara 
terdiri atas majikan laki-laki bernama Bapak Azis dan istrinya 
bernama Ibu Fitri. Pada saat itu aku tidak tahu-menahu, laki-laki 
berusia 9 tahun sudah tersapu oleh kerasnya arus hidup di dunia. 
Di tempat ini aku tidak merasakan pendidikan formal, putus 1 
tahun lamanya. Akan tetapi, karena adanya perpindahan kantor 
kemiliteran kami pun ikut berpindah ke Kabupaten Karawang. Di 
Kabupaten Karawang, ibu terpaksa berbicara kepada majikan 
kami agar aku bisa melanjutkan sekolah. Karena izin Allah, aku 
pun bisa bersekolah dasar di SDN Sinar Baya 1. Ada pelajaran 
berharga dari semua hidup ini, walaupun pada dasarnya jalan 
belum terhenti. Pelajaran tersebut adalah sehina apa pun diri, 
warisan terbaik yang diturunkan dari orang tua adalah 
pendidikan. Namun, itu adalah sebaik-baiknya hal yang aku 
terima ketika aku, menjadi pembantu. 

Aku, guru 
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Aku sakit hati ketika kubuka lembaran-lembaran merah, 
buku laporan sekolah dasar. Dalam laporan merah itu tercatat jelas 
bahwa 5 sekolah dasar yang kuarungi dalam hidup ini. Namun, 
ibuku lebih sakit hati karena anaknya, ialah aku, difitnah hanya 
karena hal sepele oleh majikan kami. Fitnah tersebut dilakukan 
hanya demi membela anaknya yang enggan mengakui. Setelah 
kejadian itu aku pun menyudahi masa yang harusnya tidak aku 
lewati, tetapi saat itu tidaklah bisa untukku menghindari. Tahun 
2012 aku dapat menyelesikan masa pendidikan di SDN Mulya 
Bakti dalam waktu 3 tahun dengan predikat terbaik. Dengan 
perjuangan yang berat hingga akhirnya pada tahun 2012 aku pun 
dinyatakan sah menjadi salah satu siswa di SMP Negeri 1 
Cimaung. Pada akhir tahun hasil capaian pertamaku menyatakan 
aku peringkat pertama di kelas VII. 

Aku tidak hanya bersekolah formal, tetapi aku pun 
mengenyam pendidikan keagamaan di Madrasah Al-Barokah. 
Mengingat ketika menempuh pendidikan di madrasah tersebut 
aku mendapatkan hasil yang terbaik. Pada tanggal 13 Maret 2013 
aku diangkat menjadi pengajar di Madrasah Al-Barokah. Pak 
Dede Suherman, komite yang merekomendasikan aku menjadi 
pengajar. Aku berpikir bagi anak seusiaku bergulat dalam ranah 
kepengajaran dan mendapatkan upah 100 ribu per bulan sangat 
sulit. Akan tetapi, kesulitan ini terbantu dengan minat dan 
bakatku dalam ilmu agama dan pengajaran seperti piqih, sejarah 
Islam, Quran serta bimbingan hafalan. Mata pelajaran tersebut 
adalah pelajaran yang aku ajarkan. Namun, tidak hanya 
pengetahuan yang diberikan, tapi karakter dan kedisiplinan tidak 
lekang untuk ditanamkan. Sekalipun harus didatangi orang tua 
siswa karena tidak terima rambut anaknya dipotong dalam rangka 
menegakkan kedisiplinan. Akan tetapi, tidak hanya orang tua 
yang kurang sadar bahkan murid pun ada yang masih tidak sadar 
terhadap kedisiplinan. Ketidaksadaran tersebut dibuktikan 
dengan menodongkan sebilah alat tajam di depan aku sebagai 
pengajar. 

Dunia pengajaran adalah hal yang aku geluti sekalipun raga 
masih belia, tetapi pemikiran telah didewasakan oleh kerasnya 
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arus kehidupan. Melirik keadaan pemuda yang salah jalan, aku di 
bawah koordinasi Ketua DKM Mesjid Fathul Huda, Bapak Ujang 
Supriatna mendirikan lembaga pendidikan nonformal yang 
bernama Sifatul Islam. Lembaga tersebut ditujukan bagi anak-anak 
prasekolah dan pemuda pascamadrasah. Ilmu keagamaan adalah 
hal yang utama dalam pengajaran, tetapi motivasi dan 
pengokohan jati diri tak terlewati untuk diselipi. Meskipun 
banyak rintangan yang menerpa seperti caci-maki, dan iri dengki 
hingga diusir oleh segelintir masyarakat yang kurang mengerti 
sudah dilalui. Namun, itu adalah sebaik-baiknya hal yang aku 
terima ketika aku, menjadi guru. Alhamdulillah, kuakhiri lembaran 
komplikasi dengan ibrah, kemulian tidak melihat siapa kita, tetapi 
seberapa besar kebermanfaatan kita bagi umat manusia. 

Bismillah¸ kuawali lembaran resolusi dengan cerita, aku dan 
perjalanan zona nyaman. 

Aku di 2016 
Surat pernyataan yang aku pegang saat penerimaan siswa 

baru menyatakan aku diterima. Asrama Bina Siswa SMA Plus 
Cisarua, tempat saat jiwa dan raga dikekang dalam kawah 
candradimuka. Di sini aku menerima beasiswa 100% dari Provinsi 
Jawa Barat. Aku di sini hanya bermodal tekad dan kemauan kuat 
untuk selalu belajar hingga kesuksesan berada dalam genggaman. 
Pakaian, peralatan pendidikan, minum dan makan bahkan uang 
jajan pun ditanggung oleh pemerintahan. Melalui asrama ini aku 
dapat mengenyam pendidikann di SMA Negeri 1 Cisarua, 
Kabupaten Bandung Barat. Segala yang aku terima adalah hutang 
kewajiban, maka untuk membayar semua ini aku mengeksploitasi 
dan mengeksplorasi softskill dan hardskil untuk menjadi bayaran. 
Tahun pertama SMA kulalui dengan pelbagai kisah nyata. Dalam 
akademik aku pernah meminta diturunkan nilai karena 
intervalnya terlalu tinggi dengan rata-rata siswa lainnya, 
sedangkan dalam nonakademik aku perintis program sekolah 
adiwiyata SMA. 

Aku di 2017 
1 tahun berlalu, aku pun mulai menyalurkan minat dan 

bakatku yaitu membaca dan menulis. Tahun kedua SMA pun 
kulalui dengan berbagai kisah nyata. Dalam akademik aku 
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menjadi asisten pengajar PKN dan sosiologi. Pada tanggal 26 Juli 
aku menerbitkan sebuah buku dengan judul Photograph. Hasil dari 
penjualan buku ini pun ditujukan dalam program kemanusian. 
Maka, dengan terbitnya buku tersebut 2017 aku pun dinobatkan 
sebagai Duta Baca Jawa Barat dalam program West Java Leader 
Reading Challange dan berkesempatan untuk mendapatkan gelar 
Duta Baca Australia Selatan di tahun depan. Dalam nonakademik 
aku perintis program Duta Pelajar Islam SMA. 

Aku di 2018 
Tahun 2018 pada program Premier’s Reading Challange aku 

dinobatkan sebagai Duta Baca oleh Perdana Menteri Australia 
Selatan. Walaupun menjadi titik kulminasi dari zona nyaman yang 
kulalui dalam 3 tahun ini. Hingga akhirnya, aku melirik sebuah 
catatan harapan. Catatan yang masih dibingkai dalam perjuangan 
yang belum terbayar dengan sebuah kesuksesan. Institut 
Teknologi Bandung, frasa dalam catatan mimpi yang masih 
diperjuangkan di tahun 2018. Hingga pada setengah perjalanan 
menuju kesuksesan, 17 April 2018 Tuhan berkata, “Wanto 
Herwanto, mahasiswa Institut Teknologi Bandung,” dan inilah aku 
sekarang. Alhamdulillah¸ kuakhiri lembaran resolusi dengan ibrah, 
cita-cita akan tetap sebatas frasa tanpa ada kemauan untuk 
mewujudkannya. 

Koda, latar belakang keluarga bukan motivasi utama 
suksesnya kita, meskipun ayah dulu dipenjara dan ibu sekarang 
hanya pembantu rumah tangga. Akan tetapi, usaha berbingkai doa 
adalah segala. Aku, Wanto Herwanto sebagai bukti nyata. 

 
***** 
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Cerita Pilihan 
Terbaik 2 

 

 

Mencari Guru 

Oleh : Triah Bulkiah 

 
 

Perjalananku sangat indah dan semoga hingga seterusnya. Setiap 
cerita hidupku selalu bisa terekam tanpa dipaksa, terutama 
ceritaku sejak SMA. Ini bukanlah perjuanganku, melainkan 
perjuangan orangtuaku. Aku seorang siswa SMA yang setiap hari 
membawa kue Ibu untuk dijual dan dimakan. Mungkin lebih 
banyak kue untuk dimakan karena sisa kue yang dibawa kembali 
bisa menambah berat tasku yang sudah berisi buku. Kue dengan 
rasa terenak yang kurasakan. Dengan kue itu aku bisa berangkat 
dan pulang setiap hari, menabung uang kertas dan koin setiap 
hari, membayar kas sekolah, fotokopi soal-soal, membeli kaos 
kaki, dan masih banyak lagi. Kue itu pula yang mungkin menjadi 
perantara aku sekarang kuliah di Institut Teknologi Bandung. Aku 
teringat saat aku mengemas sisa kue saat itu, masih ada guru 
biologi di sana dan aku dipanggil ke depan kelas. Sedikit panik 
karena mungkin aku salah karena tidak biasanya berkemas 
sebelum guru meninggalkan kelas. Aku beranjak ke depan kelas, 
dan berbalik menghadap teman satu kelas yang sunyi menatapku 
saat itu. “Cita-cita kamu apa Triah?” pertanyaan yang tidak 
kuduga sama sekali terlontar dari Bu Puspita, Guru Biologi SMAN 
25 Bandung-ku. Aku tidak lama berpikir, sontak ku menjawab, 
“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bu”. Tidak lama dari 
itu, aku langsung menangis saat mendengar Ibu dan semua 
temanku mengaminkan apa yang kuucapkan itu. 
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Sekarang, aku duduk di Institut Teknologi Bandung 
tepatnya di Jurusan Rekayasa Kehutanan. Menjadi salah satu dari 
lima ratusan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi tahun 2015 
di ITB adalah suatu kebanggaan tersendiri yang selalu menjadi 
motivasiku setiap saat hingga hari ini. Decak kagum, haru, dan 
bahagia yang tidak terkira selalu kurasakan setiap kali 
mennyanyikan lagu Indonesia Raya pada acara Pembinaan 
Terpusat beswan Bidikmisi. Melihat teman-teman seperjuangan 
yang membawa latar belakang unik masing-masing yang, 
mendengar cerita mereka yang sangat menginspirasi, melihat 
beswan yang lebih dulu menerima penghargaan sebagai 
mahasiswa berprestasi, dan banyak lagi. Setiap kali pulang ke 
rumah, kesenangan itulah yang selalu kuceritakan. 

Tingkat pertama, mungkin seperti kebanyakan mahasiswa 
ITB lainnya, masih terkesan mahasiswa yang kurang 
bersosialisasi, ambis kuliah, kuliah pulang alias ‘ku-pu ku-pu”, 
tidak banyak kenal dengan teman, bahkan pada teman satu 
fakultas. Namun, memang inilah yang kuinginkan pertama kali, 
yaitu menjadi mahasiswa yang menikmati mata kuliah setiap 
harinya. Aku tidak merasa bersalah dengan itu, aku senang karena 
aku sudah cukup pulang dan rutin melihat keadaan keluarga di 
Bandung Selatan. Terdengar cukup dekat, rumah-ku memang 
hanya ditempuh 1.5-2 jam dengan angkutan umum dari Dago. 
Itulah kepuasan hatiku, batinku tenang saat berkumpul dengan 
orang tua, 3 kakak, dan 3 adikku. 

Di tingkat dua, aku ingin sedikit berbeda, merasakan 
organisasi, mencari kesibukan lain selain belajar. Meskipun 
sebenarnya tidak sibuk dengan belajar karena aku bukanlah tipe 
yang belajar dengan buku. Bagiku mendengar dan berbicara 
adalah belajar yang paling ampuh. Alhamdulillah di jenjang ini 
aku mencoba menjadi trainer untuk salah satu kegiatan tahunan 
ITB, yaitu Strategi Sukses di Kampus dan Co-Fasilitator di Strategi 
Mencapai Pribadi Efektif. Berkecimpung di Lembaga TPB menjadi 
suatu kesempatan yang sangat berpengaruh bagiku hingga 
sekarang, dalam hal apapun itu. Bahkan dengan aku masuk dalam 
LTPB, aku berkesempatan menjadi konselor untuk adik tingkat 
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mengenai kuliahnya, mendengar curhatan mereka, mendengar 
progress akademik mereka, dan sebagainya. Hal yang dahulu aku 
inginkan saat duduk di TPB. Dari sana, aku mulai mengenal 
beberapa orang baru, dan lebih banyak lagi dari yang kukira. Saat 
itu aku juga mulai masuk kedalam kepanitiaan untuk monitoring 
dan evaluasi PKM dari Barudak ITB Juara ITB, hingga pada 
akhirnya aku menjadi ketua Baritra ITB untuk Kampus Jatinangor. 
Semua berawal dari keinginanku untuk berorganisasi dan 
mendapatkan relasi demi membangun tali silaturahmi selebar-
lebarnya (yang sebenarnya aku lewatkan ketika di TPB). Ternyata 
dengan menyibukkan diri, nilai-nilai ku justru meningkat dan 
merasa lebih bersyukur dengan keseharianku yang mungkin lebih 
berarti daripada sebelumnya. Tibalah saatnya ku mulai masuk 
kegiatan himpunan yang menurut beberapa temanku ‘cukup 
menyeramkan’. Bahkan sempat tersirat dalam benak agar aku 
tidak mengikuti kegiatan himpunan di jurusanku. Kembali lagi 
pada tujuanku, tali silaturahmi dan pengalaman adalah guru yang 
paling hebat. Saat pulang, Ibu kerap menanyakan padaku tentang 
jurusan kehutanan dan bisa menjadi apa lulusannya. Apa yang 
akan kuketahui, kubayangkan, dan kudapatkan jika tidak masuk 
ke dalam sistem itu? Teringat hal itu, aku memberanikan masuk 
dalam himpunan jurusanku seperti teman angkatan lainnya. 
Tidak ragu lagi, aku pun ikut membujuk teman yang menolak 
masuk ke himpunan hingga akhirnya teman angkatan 2015 semua 
berhimpun seperti yang disuratkan dalam 7 budaya Kampus ITB. 
Tibalah kepengurusan 2015 masuk ke dalam badan pengurus, dan 
Alhamdulillah diberi kesempatan menjadi seorang kepala 
departemen yang bergerak di bidang keprofesian dan 
kemasyarakatan. Kegiatan yang belum pernah terbayangkan 
sebelumnya, hingga hampir setiap hari aku menangis terharu 
mengucap syukur. Dengan terjun di dunia yang menurutku baru, 
aku harus lebih bisa menguasai apa itu manajemen waktu, 
prioritas, dan manajemen emosi dengan jadwal himpunan yang 
kerapkali bentrok dengan jadwal yang sudah kubuat terkait 
akademik. 
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Aku berpikir jauh, tingkat tiga ini sebaiknya aku mencari 
pengalaman baru agar aku tidak kehabisan cerita apabila adik 
paling kecilku selalu bertanya di rumah. Di tingkat ini aku 
menyibukkan diri dengan kegiatan asisten praktikum di 2 mata 
kuliah dan salah satunya menjadi koordinator. Tingkat ini pula 
aku berkesempatan untuk mempresentasikan tentang SDG’s 2030 
di depan kepala prodi fakultasku dan mendapat predikat 
mahasiswa berprestasi jurusan tahun 2018. Sungguh kenangan 
yang sangat indah dan tidak terlupakan. Mencoba melontarkan 
gagasan yang selama ini kupendam dan kutulis, kunikmati sendiri 
di atas kertas putih, dan ku berdoa akan itu. Pada tahun yang sama 
itu, aku dan dua sahabatku mengikuti lomba nasional di bidang 
kehutanan tantang gagasan sistem budidaya terpadu di IPB dalam 
National Environomic and Social Talk 2018 dan mendapat juara 2. 
Banyak sekali cerita yang menjadi pengingat dan motivasi bagiku 
yang dapat kuselipkan disela-sela kelelahan dan tekanan saat 
mengerjakan tugas. Bukan tekanan yang berat, namun biasanya 
terlalu berlarut-larut hingga terkadang aku melamun dan 
mengeluh. 

Dari semua yang telah kualami, aku menyimpulkan bahwa 
dengan memiliki banyak teman, berani mencari pengalaman, dan 
selalu tersenyum adalah tiga hal yang membuatku berdiri menjadi 
seorang Triah yang sekarang. Seseorang yang sedikit terbuka dari 
sebelumnya, sudah dapat menceritakan apa yang ditulis, dan 
mengemukakan apa yang dipendam. Selain itu, di tahun yang 
sama aku mencoba mencari penghasilan lain dari kegiatan yang 
juga kusukai, yaitu mengajar. Mulai Bulan Maret, aku menjadi 
pengajar sebuah bimbingan belajar dan privat di salah satu 
lembaga swasta dekat kampus Jatinangor. Bertemu dengan orang 
baru lagi dan berbicara lagi semakin menambah percaya diriku 
yang biasanya sulit keluar. Untuk mengasah lagi kemampuan 
berbicara, aku mencoba ikut sebuah acara yang bertajuk Future 
Leader Summit di Semarang. Ya, bersama dengan sahabatku, Susi 
Handayani. Aku banyak sekali belajar mengenai apa dan 
bagaimana menjadi seorang pemimpin, pemutus kebijakan, 
pembicara, dan pendengar. Di sana kami berlomba dan bersikap 
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hingga kami sukses menyabet penghargaan “The Most 
Outstanding Ministry” dan aku menuliskan pada secarik kertas 
bertandatangan mengenai gagasan yang kami diskusikan untuk 
diajukan pada Pak Menteri Pertanian Indonesia. Sungguh 
pengalaman luar biasa yang terekam hingga aku duduk disini, 
tingkat empat ITB. Jenjang yang kuawali bersama timku untuk 
mengikuti suatu lomba Zero Carbon ITB. Ya, 10 besar dalam 
kompetisi ini sudah sangat berarti bagi kami. Semoga hal ini 
menjadi titik ikat yang mendorong kemanapun base line bergerak. 
Ke manapun kompas menunjukkan, semoga jarum tidak akan 
salah mengarah. 

Setiap hari ku mencari guru, setiap waktu menjadi 
pembelajaran bagiku, apapun itu. Tentang asmara misalnya? 
Bagaimana? Hihihi ya, termasuk itu. Aku banyak belajar dengan 
mendengar cerita tawa dan gundah dari teman-temanku. 
Pembelajaran yang setiap hari datang dan sekarang kusadari 
bahwa itulah yang aku butuhkan. Belajar dengan lingkungan, 
belajar dengan mata hati, belajar dengan perasaan, belajar bersama 
kedamaian, belajar menikmati perjuangan, semua aktivitasku 
adalah belajar. Terkadang aku heran ketika beberapa orang 
berkata pada yang lainnya, “udah, ga usah belajar mulu”, karena 
setiap hari bagiku, setiap temuan, setiap langkah, dan setiap hal 
yang masuk ke dalam pikiran dan hatiku adalah pembelajaran. 
Seseorang akan bisa berhenti belajar hanya saat dia menemui akhir 
hayatnya. Semuanya adalah guru, bergantung anggapan 
penerimanya bagaimana. Bergantung padaku, guru yang seperti 
apa yang kuinginkan? Guru yang seperti apa yang kuteladani? 
Kini hingga nanti, semoga aku bisa selalu bertemu dengan guru-
guru kehidupan selanjutnya. 

 
***** 
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Cerita Pilihan 
Terbaik 3 

 

 

Teatrikal Kehidupan Si Pengidap  

Myastenia Gravis 

Oleh : Izhar Syafawi 

 
 

Matahari yang matang telah tumbang di kaki langit, cahaya 
lembutnya membasuh hamparan benua, menyisakan siluet nan 
indah yang sebentar lagi hilang ditelan malam. Aku melihat 
banyak kendaraan hilir-mudik memperparah kemacetan sore itu. 
Riuhan anak jalanan dan gadis belia menjual lembaran korannya, 
para pedagang dari kaula muda hingga usia senja mulai 
menjunjung nampan berisikan makanan. Kemacetan yang 
merajalela dan berlangsung lama semakin memperparah neraka 
dunia sore itu. Jam menunjukkan pukul 17.52 WIB. Namun 
kondisi yang menyebalkan ini tidak juga lengkang dari pikiran 
tiap manusia termasuk aku. Izhar Syafawi.  

Aku anak ke lima dari enam bersaudara atas pasangan 
Aisyah Sitorus dan Legimin. Tanggal 16 maret 1998 aku diterima 
bumi untuk merajut takdir. Aku berasal dari keluarga yang 
dulunya berkecukupan, ibu dan bapakku mempunyai harta 
warisan dalam bentuk tanah yang luas, sehingga semua yang 
anak–anaknya inginkan akan terwujud seperti, sepeda motor, 
telepon seluler, komputer, kamera, dan barang–barang tersier 
pada masanya. Saat ini, sinyalemen di atas hanyalah sebuah 
histori, tidak lebih baik dari dongeng populer di tahun 2019. Sedari 
aku duduk dibangku kelas VIII perlahan kantong ekonomi 
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keluargaku merosot drastis, tidak meninggalkan sisa sama sekali. 
Kami menjual setapak rumah dan bermigrasi pada sebuah desa 
berkembang di Sei Dadap. Sulit untuk beradaptasi, pasalnya 
kegelisahan saat panas matahari berdifraksi ke dalam rumah, saat 
hujan harus sedia beberapa ember untuk menanggulangi 
kebocoran sebab gemericik air menerobos atap, merajelela masuk 
tanpa izin penghuni rumah. Ditambah halaman rumah layaknya 
kebun binatang saat musim hujan tiba, banyak katak, ular kecil, 
nyamuk, laron, ayam dan bebek tetangga, juga sapi turut 
membentuk formasi tidak menyenangkan untuk dipandang dari 
jendela kamar.  

Aku memutuskan untuk bekerja sebagai guru ngaji, sejak 
pulang sekolah sampai pukul sembilan malam. Akupun mendapat 
gaji. Inilah madu kehidupanku yang terasa manis saat awal bulan 
tiba. Uang untuk membeli secuil kerupuk pengganjal rasa lapar 
saat pulang sore hari dan membeli setetes minuman segar saat 
panas mencekik leherku. Begitu pula biaya membuat tugas 
sekolahku. Pernah terbesit dibenakku untuk mencuri, karena iri 
rasanya terhadap mereka yang bisa datang–pergi dengan 
menggunakan mobil, ponsel dengan kamera bagus, sepatu 
mengilap dan baru, serta alat belajar yang lengkap. Sungguh, ingin 
berterik kencang hingga terdengar seantero dunia. Namun, aku 
sadar. Aku hanya seekor cacing kecil yang menyelinap di dalam 
usus tungau, sekencang apapun aku berteriak, tidak akan 
terdengar sama sekali oleh siapapun. 

Aku memiliki empat orang kakak dan hanya dua yang 
bergelar sarjana. Awalnya aku tidak direstui oleh kedua 
orangtuaku untuk kuliah dengan alasan finansial dan kesehatan. 
Bagaimana tidak, jangankan untuk menyekolahkan anak – 
anaknya, untuk makan pun harus berpikir seratus kali. Itulah 
sebabnya sekolah adikku terancam sebab ia tidak mendapatkan 
beasiswa, berbeda dari aku yang sedari SLTP hingga kuliah saat 
ini mendapatkan beasiswa.  

Beginilah pedihnya hidup yang ku jalani hingga di SLTA 
dan berlanjut di dunia perkuliahan. Menyayat sungguh. Dua 
puluh lebih prestasi akademik ku sumbangkan untuk almamater 
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sekolah, dari tingkat kabupaten hingga nasional. Astaghfirullah, 
aku lupa menceritakan sebuah partisi hidupku. Aku penyandang 
Myasthenia Gravis. Adalah penyakit autoimun kronis yang 
menyebabkan gangguan neuromuskular, merupakan penyakit 
yang terjadi karena terputusnya komunikasi antara saraf dan otot. 
Setelah aku beraktivitas yang berlebihan maka penyakit ini akan 
mengambil perannya, sudah dapat di pastikan aku akan kejang-
kejang, pingsan atau lumpuh temporal lebih tepatnya. Aku tidak 
bisa menggerakkan anggota tubuhku. Apalagi menoleh, pun 
berbicara tidak kuasa. Sekujur tubuh di balut oleh rasa nyeri 
temporal. Tidak akan dapat merasakan apa- apa, walau ditusuk 
jarum, bahkan dibakar sekalipun. Kalimat defenitif yang tepat 
mendeskripsikan diriku adalah bangkai yang bernyawa. Empat 
sampai lima kali frekuensiku untuk menjadi bangkai bernyawa 
disetiap siklus mingguan, ditambah acara fisik kaderasi himpunan 
mahasiswa yang tergolong keras. Tidak dapat diungkapkan lagi 
dengan kata–kata, hampir saja aku menjadi bangkai jenazah. 
Bahkan rumah sakit sudah bosan kiranya menyambut 
kehadiranku yang dibopong mengggunakan tandu berwarna 
hijau dalam kendaraan kotak putih yang memiliki sirine merdu 
sepanjang zaman.  

Lima hari sebelum tanggal 31 Mei 2016 adalah registrasi 
mahasiswa baru secara langsung ke kampus, kejadian yang maha 
dahsyat terjadi. Ibuku, untuk yang kedua kalinya kecelakaan di 
jalan raya. Darah yang mengucur ditangan dan kakinya, patah 
tulang yang dideritanya. Kami tak mampu membawanya ke 
rumah sakit. Luka itu masih ada hingga sekarang, ia tiada kuasa 
untuk beraktivitas dan duduk terlalu lama, sebab back bone nya 
mengalami fraktura. Ditambah lagi kondisi ayahku, bronkitisnya 
semakin menjadi–jadi. Seandainya kalian bisa melihatnya dengan 
jelas, penyakit itu menggrogoti badannya, sehingga tampak kian 
mengurus, rasa sesak tiap harinya yang tak dapat kami atasi. 
Bagaimana mungkin aku sebagai seorang anak lelaki paling besar 
meninggalkan mereka demi impianku ingin kuliah? Aku 
memutuskan, aku harus menjadi TKI agar dapat mengobatkan 
mereka. Seharian aku mengurus berkas untuk kelengkapan 
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passpor dan permit. Ketika akan berangkat ke kantor 
ketenagakerjaan, mereka melarangnya. “Pinjamlah uang ke bank 
dan gadaikanlah rumah ini sebagai jaminan” ujar ibuku. Air 
mataku mengucur deras tak tertampung. Tidak ada proses 
kondensasi dipelupuk mataku. Mengalir dengan debit yang tak 
terhitung kecepatannya. Aku tidak mengetahui apakah ini rasa 
kesal mereka terhadap impian konyol yang ingin ku raih. 
Bayangkan saja, akan tinggal dimana keluargaku? Jangan 
tanyakan hal demikian, pasti mereka akan sengsara sementara aku 
mengejar hedonisme dilingkungan akademik. 

Singkat cerita aku berupaya dengan keras agar dapat 
berkuliah dengan bekerja sebagai buruh harian lepas, menggarap 
ladang milik tetangga, bekerja di rental komputer dan mengajar 
pada malam harinya. Setiap malam ku pandangi tubuhku yang 
semakin gelap legam, banyak noktah-noktah luka akibat sayatan 
pisau, babat, cangkul, maupun reranting tanaman yang tidak 
bersahabat. Mata kananku juga pernah tertusuk sapu lidi hingga 
satu minggu tidak dapat melihat. Belum selesai, di dunia 
perkuliahan ternyata lebih kejam dari apa yang kubayangkan. 
Aku terhambat di masa Tahap Persiapan Bersama (TPB), sebab 
ITERA adalah salah satu kampus binaan langsung dari ITB. Tak 
heran jika semua regulasinya terkesan sama dengan ITB. Poin 41 
dan 39 adalah nilai perdana UTS-ku dimata kuliah Fisika dan 
Kimia Dasar, untuk menyeimbangkan nilai di UAS aku lebih 
tekun belajar dengan sering seat in dikelas regular lain. Malam 
harinya mengulang materi hingga larut malam dan bangun dini 
hari untuk kembali mengulangnya. Dinginnya pagi hari dikosan 
membuat Hipotermiaku beberapa kali kambuh. Inilah rutinitas 
yang kujalani hingga masa TPB berakhir dan akhirnya aku 
mendapat prediket lulus TPB terbaik peringkat kedua dan diberi 
penghargaan Ofyar Z. Tamim. Semasa TPB aku memberanikan diri 
untuk mengikuti kegiatan perlombaan menulis seperti essay dan 
karya tulis ilmiah. Beberapa momen aku berhasil seperti menjadi 
duta pendidikan anti korupsi nasional peringkat 12 di Makassar, 
menjadi finalis mahasiswa berprestasi di Unpab Medan, peserta 
LMD ITB 86, menjadi delegasi MTQMN yang di Jawa Timur, 
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delegasi ON MIPA Biologi tingkat kopertis wilayah II. Tahun 
berikutnya, Juara I Nasional Lomba Inovasi di Pekan Baru, finalis 
Lomba Debat Pancasila di Bandar Lampung, dan beberapa 
kompetisi lainnya sehingga menghantarkanku seperti sekarang 
ini. Saat ini aku menyandang gelar mahasiswa berprestasi utama 
peringkat I Institut Teknologi Sumatera dengan IPK 3.72.  

Aku bukanlah tipikal orang yang menjual kelemahan dan 
kemiskinan agar orang bersimpati, bukan pula berupaya sombong 
atas capaian hedonisme, namun aku berusaha menunjukkan dan 
meyakinkan kepada mereka bahwa seorang penyandang 
Myastenia Gravis memiliki teatrikal kehidupan tersendiri. Akhir–
akhir ini aku disibukkan dengan proyek pembuatan Pembangkit 
Listrik Tenaga Gempa Bumi (PLTGB) dan instrumen rontgen 
geofisika untuk menemukan bahan tambang dan mineral tanpa 
harus eksplorasi mahal. Satu hal yang ingin aku sampaikan 
kepada diri sendiri dan pembaca khususnya: 

 “Tangguh bukanlah berarti bisa menaklukkan segalanya. Namun 
untuk berdiri tegak walau tubuh ini memberi sinyal untuk menyerah, lalu 
kita tetap gigih bertahan itulah yang dinamakan tangguh. Tangguh 
adalah sikap jujur dalam menjalani hidup, Memaksimalkan fungsi 
dirinya. Berani mengambil resiko dalam melaksanakan hal –hal besar 
dalam hidup. Berhenti mengeluh dan mengasihani diri”. 

 
***** 
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Allah Menggenggam Mimpiku 

Oleh : Moh. Wahyu Syafi'ul M. 

 
 

Aku punya mimpi. Suatu saat nanti aku dapat melihat langit yang 
lain, membawa perubahan melalui tulisan, dan merasakan sensasi 
terbang menyentuh awan. Kurang lebih seperti itu apa yang 
kuucapkan enam tahun yang lalu, di bawah langit malam desa 
Sendangagung. Sebuah desa kecil di pesisir pantai utara Jawa, titik 
di mana aku memulai kehidupan sekaligus sebagai sebaik-baik 
tempat untuk berpulang. Aku bersyukur terlahir di keluarga kecil 
nan sederhana. Almarhum Bapak adalah seorang yang bekerja 
untuk memperbaiki perkakas yang rusak, sementara Ibu adalah 
buruh batik. Mereka berdua sepertinya tidak lulus Sekolah Dasar, 
tapi aku bangga memiliki mereka. Karena dari beliau berdua, aku 
belajar arti tulus dalam mencintai dan kekayaan dalam 
kesederhanaan. 

Barangkali aku patut berterima kasih kepada Pemerintah. 
Berkat program-programnya, aku bisa merasakan pendidikan. 
Mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kudapat dari 
Madrasah Ibtidaiyah atau SD sederajat hingga Madrasah Aliyah 
atau SMA sederajat, sampai Bidikmisi ketika di perguruan tinggi. 
Di desa kami, kuliah adalah barang yang begitu mahal, apalagi 
untuk bisa duduk di perguruan tinggi butuh biaya yang tidak 
sedikit. Hadirnya Bidikmisi memberikan harapan untuk 
melanjutkan mimpi anak-anak desa yang terbatas biaya, sampai 
memutus mata rantai kemiskinan. Demikianlah kata Muhammad 
Nuh, penggagas Bidikmisi bagi pendidikan tinggi di Indonesia. 

Singkat cerita, melalui cerita yang panjang, Allah 
mengizinkanku untuk menjadi penerima Bidikmisi. Sungguh 
anugerah yang luar biasa, orang tuaku bahkan menangis tidak 
percaya melihat limpahan nikmat Allah kepada anaknya. Apalagi 
aku diterima di salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia, 
Universitas Airlangga tanpa tes, tanpa mengeluarkan sepeserpun 
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biaya. Namun, guruku sempat menyayangkan, mengapa aku 
tidak memilih ITB sebagai pilihan utama. Aku sendiri sepaham 
dengan mereka, hanya saja orang tuaku, walaupun tidak paham 
dengan dunia perkuliahan, mereka berkenan agar tidak terlalu 
jauh dari kampung halaman. Demikianlah kawan, engkau boleh 
memiliki mimpi yang tinggi, tapi pastikan di setiap tarikan 
usahanya engkau melibatkan ridho orang tua. Dengan demikian, 
engkau lebih mudah dalam menaklukkan mimpi-mimpi besarmu. 

Tiga tahun yang lalu, aku resmi menjadi mahasiswa baru 
Universitas Airlangga. Orang tuaku tidak ikut melepasku ke tanah 
perantauan, Surabaya. Mereka hanya berpesan di depan pintu 
rumah sederhana kami, ketika aku meminta izin untuk menimba 
ilmu. “Nak, dimanapun engkau berada, jangan pernah lupa untuk 
salat, senantiasa membantu orang lain, dan berkata jujur.” Aku 
mengangguk pelan sembari memeluk mereka berdua. Cukup iri 
dengan teman-temanku yang lain, yang diantar oleh keluarga 
mereka. Aku mencoba beradaptasi dengan hal itu, karena seorang 
petarung pasti akan sendiri melawan musuh-musuhnya di medan 
perang. 

Masa awal kuliah bisa dibilang sebagai masa orientasi yang 
panjang. Beberapa teman mengeluh tentang tugas yang banyak, 
ospek yang tidak berkesudahan, senior yang tidak menyenangkan, 
sampai dosen yang suka semena-mena. Tentu, adaptasi dari dunia 
sekolah ke dunia kampus adalah poin penting untuk tetap bisa 
bertahan. Aku kemudian teringat dengan pesan seorang 
pembicara pada pembekalan mahasiswa penerima Bidikmisi. 
Beliau adalah seseorang dengan segudang prestasi yang juga 
berasal dari kalangan tidak mampu. Beliau berpesan untuk 
menjadi mahasiswa yang tidak biasa dan tidak seperti kebanyakan 
mahasiswa. Karena di dalam darah kami para penerima Bidikmisi, 
mengalir harapan dari masyarakat. Sehingga wajib bagi kami 
untuk berbuat lebih untuk menempa diri ke arah yang lebih baik. 
Karena kampus adalah sebaik-baik tempat untuk terbentur, 
terbentur, terbentur, dan kemudian terbentuk menjadi pribadi 
yang tidak biasa. 



19 
 

Aku mencoba untuk aktif di beberapa organisasi. Tercatat, 
ketika maba aku terlibat dalam tujuh organisasi, mayoritas adalah 
Unit Kegiatan Mahasiswa. Beberapa teman menganggapku gila, 
karena terlampau banyak untuk ukuran mahasiswa. Memang 
pilihan itu cukup berisiko, tapi tidak ada pilihan lain untuk 
mengenali potensi diri selain terjun di segala bidang. 
Alhamdulillah, walaupun banyak organisasi yang aku tekuni, 
Allah tetap mengizinkan Indeks Prestasiku mendekati area 
cumlaude. Ikhtiar yang panjang itu kemudian membawaku 
bertemu dengan literasi sebagai passion utama. Dari sana, aku 
terus mengasah diri, belajar dari banyak orang, dan terus mencoba 
untuk menebarkan kebaikan melalui tulisan. Aku pun tidak 
menyangka beberapa mimpi besarku dapat diraih melalui jalan 
literasi. Hingga detik ini, aku telah terlibat dalam 50 proyek buku 
antologi dan menulis 7 buku individu mulai dari motivasi islam 
sampai novel islami. 

Ingat mimpiku tentang terbang menyentuh awan? Aku 
meraihnya melalui literasi. Beberapa kota di Indonesia seperti 
Medan, Palembang, Makassar, Denpasar, sampai Lombok berhasil 
aku pijak dengan gratis dalam rangka lomba karya tulis maupun 
esai. Tidak berhenti disitu, Allah pun memberikan nikmat lain 
berupa keberhasilan untuk membanggakan nama kampus sebagai 
sang juara di sana. Ketika pandanganku dari balik jendela pesawat 
membentur gumpalan awan putih, aku terus teringat bahwa aku 
hanyalah mahasiswa bidikmisi dari desa yang kini dapat 
membuktikan mimpi-mimpi atas izin-Nya. 

Cerita pun terus berlanjut. Aku menjadi mahasiswa 
berprestasi fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga 
dua tahun berturut-turut, 2017 dan 2018, lengkap dengan prediket 
Student of The Year tahun 2018. Bahkan aku termasuk dalam 
kandidat Mahasiswa Berprestasi Universitas Airlangga tahun 
2018. Banyak mahasiswa menganggapku adalah anak orang kaya 
yang segalanya tercukupi, atau lulusan SMA bergengsi di kota-
kota besar, atau bahkan anak seorang dosen maupun pejabat 
pemerintah. Aku hanya tersenyum simpul. Awalnya mereka tidak 
percaya dengan penjelasanku, namun melihat sifatku yang 
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senantiasa jujur, akhirnya mereka mempercayainya. Memang sulit 
untuk dipercaya, tapi yakinlah bersama Allah, segala sesuatu yang 
mustahil dapat diraih. 

Mungkin engkau bertanya kepadaku, apakah aku pernah 
gagal? Pernah menuai rintangan? Atau pernah berada di titik 
paling bawah? Aku menjawab sering. Engkau tahu kawan, tokoh-
tokoh besar di dunia ini dibesarkan melalui beragam kegagalan, 
beragam rintangan, dan beragam kesedihan. Karena sejatinya apa 
yang engkau sebut sukses bukanlah sebuah tujuan, melainkan 
sebuah proses. Mari kuceritakan, bagaimana Allah benar-benar 
mengujiku. Ketika itu, akhir Oktober 2017 pasca pemilihan 
mahasiswa berprestasi fakultas. Aku mendapat sebuah 
kesempatan untuk melakukan short exchange ke Malaysia gratis 
sebagai hadiah mawapres. Kembali aku tidak percaya, 
mungkinkah ini jawaban atas mimpiku untuk melihat langit 
negara lain? Seperti di atas awan, namun tiba-tiba saja aku jatuh 
tersungkur di lubang yang paling dalam. Kesempatan itu 
melayang begitu saja lantaran aku tidak memiliki paspor. 
Barangkali ini menjadi pelajaran bagi engkau kawan, jangan 
pernah bermimpi ke luar negeri bila belum memiliki paspor. 
Segeralah menggenggamnya, karena kita tidak akan tahu di detik 
ke berapa dalam hidup, kita mendapatkan kesempatan itu. 

Saat itu, aku merasa begitu sedih bahkan sempat menuduh 
Allah mencabut mimpiku. Tapi aku terus berusaha percaya, 
bahwa ketika Allah menutup satu jalan, Allah akan menghadirkan 
jalan lain yang tidak akan pernah kita duga. Dan itu terjadi 
kepadaku. Lepas kesempatan ke Malaysia, Allah memberiku 
kesempatan untuk melihat kota terpenting dalam sejarah 
peradaban dunia, Istanbul, Turki. Berkat paperku yang lolos 
Simposium Internasional PPI Turki dan menjadi juara pertama di 
sana. Aku menangis sejadi-jadinya, ketika dapat melihat langit 
Istanbul, dan menyentuh salju untuk yang pertama kalinya. Benar-
benar seperti mimpi. Di tengah hujan salju, mataku basah melihat 
telapak kakiku. Siapa sangka, kaki yang terbiasa bergelut dengan 
lumpur desa, dapat menginjak salju di tanah orang nun jauh di 
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sana, melintasi batas-batas benua. Maka nikmat Tuhanmu 
manalagi yang engkau dustakan?  

Maka, teruslah menyalakan mimpi-mimpi besar, membuat 
pengharapan di luar nalar manusia yang diiringi dengan kerja 
keras. Pastikan Allah menggenggam mimpi-mimpi besarmu. 
Karena bila engkau berjuang sendiri, engkau hanya akan lebih 
banyak terbentur dengan tembok-tembok besar. Lain cerita bila 
engkau melibatkan Allah, menjalin hubungan baik dengan-Nya 
melalui ritual ibadah, insyaallah Allah akan membukakan jalan 
untukmu dan menjadikan segala yang tidak mungkin menjadi 
mungkin. Bila engkau bertanya, apa yang harus dilakukan oleh 
seorang mahasiswa bidikmisi untuk melakukan perubahan? 
Jawabannya sederhana. Yakni berangkat dari diri sendiri, menjadi 
mahasiswa yang tidak biasa. Untuk menjadi bukti sejarah, bahwa 
seorang anak desa juga dapat bersinar dan menyalakan harapan, 
untuk memicu orang lain berani bermimpi besar. 

 
***** 
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Sinergitas Bidikmisi dan Literasi 

Oleh : Muthia Nur Ipmasyari 

 
 

Masa depan, adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan. 
Setidaknya itulah yang aku pikirkan saat kehidupan menuntutku 
untuk bisa menjadi lebih mandiri. Sejak duduk di bangku Sekolah 
Menengah Pertama, aku harus terbiasa hidup dengan manajemen 
diri dan hidup yang baik. Bagaimana tidak? Aku menjadi salah 
satu anak yang merasakan menjadi bagian dari keluarga broken 
home kala itu, ditambah ibuku mengidap penyakit tumor otak 
yang cukup ganas sehingga aku dituntut untuk selalu bisa berpikir 
cepat, mencari solusi dari berbagai masalah yang terjadi dalam 
hidup. Dan 3 tahun kemudian, aku kehilangan ibu untuk selama – 
lamanya. 

Masa depan yang telah kurencanakan sebelumnya adalah 
aku harus masuk sekolah kejuruan yang mungkin saja bisa 
membantuku mendapat pekerjaan dengan mudah. Setelah lulus 
sekolah nanti, aku harus langsung bekerja untuk membantu 
perekonomian keluarga, dimana mendiang ayahku saat itu hanya 
bekerja sebagai seorang wakar (penjaga malam) yang harus 
membiayai aku dan adikku di Sekolah Dasar. Tidak ada bayangan 
lain, tidak ada impian lain yang istimewa seperti ketika aku masih 
kecil dulu, tidak ada perencanaan lain, bahkan tidak ada hal hebat 
lain yang ingin kulakukan karena aku sadar dengan kondisi 
keluargaku. 

Namun nasib berkata lain. Kala itu, menjelang kelulusan di 
Sekolah Menengah Kejuruan, seorang guru memanggilku untuk 
menemuinya. Ia mempertanyakan kenapa setiap kali ada tawaran 
kuliah dari universitas – universitas yang datang ke sekolah aku 
tidak pernah tertarik. Kujelaskan jika tidak mungkin bagiku untuk 
merepotkan ayahku terus menerus dengan membiayai 
perkuliahan yang pastinya akan memakan biaya banyak. 
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“Kamu sudah tahu soal beasiswa Bidikmisi?” tanya guruku 
kala itu. 

“Sudah, Bu. Yah, hanya dengar sekilas kemarin.” Tanpa 
menunggu, guruku langsung menyerahkan selebaran yang berisi 
informasi beasiswa Bidikmisi dan langsung menjelaskan padaku. 

“Jadi, Bidikmisi ini adalah bantuan biaya pendidikan dari 
pemerintah yang diberikan bagi calon mahasiswa tidak mampu 
secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk 
menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi 
unggulan sampai lulus tepat waktu. Ibu harap kamu mau coba 
beasiswa ini dan ikut seleksi masuk perguruan tinggi. Sayang 
kalau nilai raport kamu cuma jadi pajangan akhirnya,” ucap 
guruku. Entah mengapa, saat itu seolah terhipnotis, impianku 
ketika SD untuk bisa berkuliah kembali lagi. Semangatku seolah 
kembali muncul mendengar kata demi kata yang beliau ucapkan. 
Tak bisa dipungkiri, sifat ambisiusku yang senang mencoba 
berbagai hal tidak dapat kubendung kala itu. 

Aku mencoba berbicara dengan ayahku, namun tentu 
beliau menolak dan sangat menentang keinginanku untuk 
mengikuti apapun bentuk tes masuk perguruan tinggi. 
Bermodalkan kepercayaan diri dan tekad yang kuat untuk bisa 
melanjutkan pendidikan, akhirnya aku mengurus segala 
keperluan yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi sendirian. 
Mulai dari persiapan bidikmisi, persiapan SBMPTN (Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Mengurus berbagai 
berkas sendirian, harus rela bolak – balik ‘warnet’ untuk 
mendapatkan username dan lainnya. 

Banyak yang menertawakanku saat itu. Yah, untuk bersaing 
dengan seluruh siswa di Indonesia tentu tidak mudah, apalagi tes 
yang kuambil adalah jenis campuran (Saintek dan Soshum), 
ditambah aku sama sekali tidak punya modal untuk mengikuti les 
di lembaga – lembaga besar atau sekadar membeli buku latihan – 
latihan soal SBMPTN. Belum lagi latar belakang pendidikanku 
yang berasal dari SMK tentu saja tidak mendapatkan pelajaran 
mencakup materi – materi SMA yang akan ada di SBMPTN. 
Bahkan, aku tidak tahu apa itu tes TPA. Sampai – sampai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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mendengar lelucon, “SMK Pasti Bisa! Bisa – bisa nangis lihat soal 
SBMPTN!” sudah menjadi makananku sehari – hari. 

Bermodalkan latihan soal di sosial media yang secara 
percuma dibagikan oleh orang – orang dermawan dan latihan soal 
di buku – buku UN aku mencoba mengejar ketertinggalan 
materiku yang pastinya sudah cukup jauh. Namun itu bukan 
halangan, aku tidak suka menyerah, aku tidak suka menggagalkan 
diri sebelum mencobanya sendiri, aku tidak peduli dengan semua 
yang meragukanku, yang penting aku puas dengan apapun 
hasilnya nanti jika sudah berusaha semaksimal mungkin. 

Singkat cerita, saat itu tanpa pernah kuduga dan dengan 
ketakutan luarbiasa saat membuka website pengumuman, ternyata 
aku dinyatakan lulus pada program studi Perencanaan Wilayah 
dan Kota berstatus penerima beasiswa Bidikmisi. Hingga hari ini, 
aku masih sangat ingat betapa sangat berkontribusinya bantuan 
dari Bidikmisi untuk kugunakan sebagai biaya keberangkatan, 
biaya kost, dan biaya hidup yang kumodalkan menjadi usaha agar 
uang bantuan tersebut terus berputar. 

Selama menjalani perkuliahan, aku semakin paham banyak 
hal. Salah satunya terkait peran fungsi mahasiswa sebagai seorang 
generasi perubahan, generasi pengontrol, generasi penerus, dan 
gerakan moral. Berbekal bagaimana manajemen diri sendiri, 
manajemen waktu, dan manajemen hidup yang dulu pernah 
kulewati saat di bangku sekolah serta pelatihan – pelatihan yang 
kudapatkan selama di kampus membuatku terus berpikir apakah 
aku hanya akan jadi seorang mahasiswa yang menghabiskan 
waktunya hanya untuk kuliah, belajar, lulus, lalu sudah, tidak ada 
pengalaman apa – apa. 

Aku mulai tersadar jika salah besar jika orientasi untuk 
hidup hanya untuk memperkaya diri sendiri. Kaya, adalah ketika 
kita mampu membagikan sesuatu bagi orang lain, contohnya ilmu. 
Lalu, ilmu seperti apa yang mungkin bisa aku bagikan? Kepada 
siapa akan kuberikan? Toh orang – orang yang berada dalam 
lingkupku juga memiliki ilmu yang sama, justru mungkin saja 
lebih tinggi daripada aku. Pertanyaan – pertanyaan itu terus 
menghantui pikiranku. Hingga, suatu ketika aku membaca artikel 
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yang berisi hasil studi dari ‘Most Littered Nation in The World’ 
oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia 
dinyatakan menempati posisi ke 60 dari 61 negara dengan tingkat 
minat membaca yang rendah. Selain itu, ada pula data – data yang 
dihimpun dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan 
Kebudayaan Kemendikbud melalui proyeksi Badan Pusat 
Statistik, masih ada 2,068% (3,474 juta orang) mengalami buta 
aksara. 

Tentu saja hal tersebut merupakan suatu permasalahan 
yang akan berdampak jika dibiarkan. Terlebih lagi, jika generasi 
muda tidak disadarkan sejak awal pentingnya literasi, khususnya 
membaca dan menulis yang menjadi modal bagi setiap pekerjaan 
yang dilakukan. Selain melihat data – data tersebut, aku seringkali 
menyaksikan langsung bagaimana sulitnya mengajak anak – anak 
usia dini untuk tertarik pada literasi baca dan tulis. Maka dari itu, 
melalui ketertarikan pada dunia literasi dan kepedulian pada 
masyarakat yang belum tersentuh literasi, terutama muda – mudi 
sebagai generasi penerus, aku berinisiatif untuk membuat sebuah 
kegiatan bertajuk ‘Selasar Pelita’ di lingkungan kampus, dimana 
sasaran utamanya adalah mahasiswa dan masyarakat umum. 
Pada kesempatan tersebut, agenda yang disampaikan di dalamnya 
yaitu opentalk terkait pentingnya literasi, bedah buku, musikalisasi 
puisi, akustik, dan bazar membaca buku gratis. Kegiatan tersebut 
dibantu oleh organisasi Keluarga Mahasiswa yang kuikuti serta 
diapresiasi dengan baik oleh mahasiswa maupun dosen serta 
komunitas membaca yang terdapat di Kota Balikpapan. 

Namun, saat itu aku merasa jika literasi yang 
kuperjuangkan belum benar – benar mengenai sasarannya dengan 
tepat. Aku memikirkan bagaimana nasib adik – adik yang kurang 
mampu untuk bisa bersekolah di luar sana dan bagaimana caranya 
mereka bisa ‘tersentuh’ langsung oleh literasi. 

Kembali seperti dahulu kala, bermodalkan tekad dan 
keyakinan diri yang kuat, aku kembali mengadakan ‘Selasar 
Pelita’ dengan konsep Diskusi dan Mentoring Online untuk umum 
yang diisi langsung oleh pemateri kompeten di bidangnya masing 
– masing (cerpen, puisi, novel, artikel, membaca efektif, menjadi 
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seorang penulis online) contohnya Editor Hipwee, Wulan Fadi, 
Pricilia Chang yang merupakan Content Coordinator Talent 
Scouts ID dan Wattpad Studios Asia, Editor Jurnal Ilmiah ITRev 
Pingadi Abdi, dan masih banyak lagi. 

Melalui kegiatan ini, semua pegiat literasi diberikan 
kebebasan untuk melakukan sumbangan sukarela untuk bersama 
– sama membuka taman bacaan atau memberikan bantuan bagi 
taman bacaan keliling yang sudah ada berupa buku dan alat – alat 
tulis yang dapat dimanfaatkan oleh adik – adik usia dini. Saat 
acara tersebut berlangsung, Bidikmisi kembali memberikan 
bantuan yang berarti, bantuan beasiswa yang kudapat sebagian 
besar kusisihkan untuk membeli buku – buku bekas layak baca 
sehingga membantu pengembangan taman bacaan di Kota 
Balikpapan. Terimakasih Bidikmisi, atas dikari yang telah 
kupelajari.  

 
***** 
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Pesan Ayah 

Oleh : Nurhayatul Ulfah 

 
 

Setiap peristiwa dalam hidup adalah pelajaran yang dapat 
menjadi makna. Termasuk kisah sang kawan yang coba ku 
uraikan dalam runtutan kata yang terangkai menjadi kalimat. 
Kisah yang diceritakannya padaku dapat mengubah cara 
pandangan hidupku tentang mimpi. Kisah ini menjadi salah satu 
sumber inspirasiku, maka untuk mengabadikannya dan 
menceritakannya pada dunia, aku memilih menggerakkan tangan 
untuk mengetik huruf per huruf dari apa yang pernah 
diceritakannya. Semoga kalian semua akan sama seperti ku, 
terinspirasi. Begini ceritanya! 

Tiba-tiba bel panggilan penumpang pesawat Line Air Banda 
Aceh menuju Jakarta berbunyi. Penumpang diharapkan segera 
naik ke pesawat. Aku dan dua teman ku bersiap-siap. Kami 
berpamitan pada keluarga yang ikut mengantarkan, berpelukan 
dengan sahabat-sahabat, dan mencium kening ayah ibuku. 
Mungkin empat tahun kemudian aku bisa kembali menjejakkan 
kaki di bandara ini. Aku kembali dengan ketuntasan impian ku, 
menyandang gelar sarjana. 

Ayah memukul pundakku dan mendekapku dengan erat, 
dalam dekapannya dia berpesan  

“Kau kuberi nama Hizam Abdullah yang berarti penerang, 
penerang untuk keluargamu, agamamu, dan negerimu. Berjuanglah kau 
seperti kupu-kupu, perlahan, sabar, dan jangan pernah berhenti sebelum 
kau bisa terbang dan menjadi indah untuk menyemai yang lainnya. 
Jangan lupa dengan janji mu pada ayah, bisa bermanfaat bagi sesama. 
Kembalilah dengan solusi untuk negerimu. Karena negara butuh anak 
muda yang kuat dan cerdas untuk merubahnya. Ayah yakin kau lah 
orangnya.” 

Jiwaku bergetar, air mata mengalir deras di pipi. Pesan ayah 
membuatku harus berjuang keras dengan pilihanku. 
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“Aku janji ayah,” jawabku dalam hati. 
Tanganku menghapus air mata, pipiku bergerser ke kiri dan 

ke kanan, terciptalah senyuman sambil menatap ayah dan ibuku. 
Kusalami kedua tangannya, tangan yang sudah berjuang untuk 
hidupku sampai hari ini. Aku mengambil koper dan semua barang 
bawaanku. Aku berjalan menuju tangga pesawat. Kulambaikan 
tangan pada ayah, ibu, keluarga, dan sahabat-sahabatku. Aku siap 
terbang untuk perjuanganku melanjutkan kuliah di Institut 
Pertanian Bogor (IPB). 

Awalnya ayah dan ibu tidak setuju jika aku kuliah di luar 
Aceh. Mereka tidak mampu membiayaiku. Ayah sudah tidak 
bekerja lagi, dan ibu hanya seorang buruh cuci di rumah tetangga. 
Aku mempunyai dua orang adik perempuan yang masih aktif 
bersekolah. Bagaimana mungkin aku bisa kuliah di luar Aceh, di 
Aceh saja tidak ada jaminan untukku bisa kuliah. 

Sejak ayah terserang komplikasi penyakit, dia sudah 
berhenti dari pekerjaannya. Setiap minggu aku rutin 
mengantarkannya ke rumah sakit untuk cuci darah, karena 
penyakitnya itu dia lumpuh total. Kelumpuhan ayah 
melumpuhkan semuanya. Kondisi ini memaksa ku menjadi tulang 
punggung keluarga. Sambil sekolah aku bekerja di salah satu 
percetakan dekat sekolahku. Soft skill memainkan Corel Draw, 
mengotak-atik Photoshop menjadi nilai tambah untukku di dunia 
kerja. Upah yang ditawarkan tidak besar, tapi setidaknya bisa 
meringankan beban ibu untuk bekal adik-adikku ke sekolah. 

Suatu malam ayah pernah bertanya pada ku   
“biaya kuliah mu bagaimana zam? Jika kamu berharap dikirimkan, 

maka itu anggapan yang mustahil anakku!!” Terlihat keraguan di 
wajah ayah. 

“Hizam akan coba tes beasiswa yah, yaitu beasiswa bidikmisi. 
Bidikmisi itu merupakan beasiswa dari pemerintah untuk anak Indonesia 
yang kurang mampu tapi punya keinginan kuat untuk kuliah. Bidikmisi 
akan mensubsidi uang kuliah selama empat tahun, dan pesertanya 
diberikan uang saku sebesar Rp600.000 per bulan. Jadi cukup untuk 
Hizam hidup. Hizam juga akan cari pekerjaan tambahan seperti disini. 
Hizam akan kembangkan Soft skill Hizam disana. Jadi ayah dan ibu tak 
usah memikirkan Hizam lagi. Anggaplah jika Hizam sudah bebas dari 
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tanggungan ayah dan ibu. Hizam akan bantu ibu dari sana yah, sebagian 
uang akan Hizam kirim untuk biaya adik-adik sekolah. Hizam janji sama 
ayah, Hizam akan lulus dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat 
cumlaude. Hizam akan jadi perwakilan mahasiswa angkatan Hizam yang 
bicara di podium saat wisuda nanti yah. Hizam janji tidak akan main-
main kalau Hizam ada disana.”  Sinar meyakinkan terpancar jelas di 
wajahku 

“Oke, ayah pegang janji mu!!, Lantas bagaimana jika kamu 
tidak lulus beasiswa itu nak?” Tanyanya meragukanku 

“Insyaallah lulus ayah.” Tatapku meyakinkannya 
Sekarang aku berada di kampus impianku. Kakiku 

menginjak tanah universitas yang sudah kuimpian sejak dulu. 
Aku menjalani hari-hari ku di kampus. Berkenalan dengan teman-
teman dari seluruh Indonesia, aktif di berbagai kegiatan kampus, 
dan tidak lupa janjiku pada ayah lulus cumlaude selama 3,5 tahun. 
Jadi aku harus mengimbangi urusan akademik dan non 
akademikku, karena mahasiswa istimewa adalah mereka yang 
tidak hanya kaya IPK tapi juga kaya pengalaman. Bukan perkara 
mudah menselaraskan keduanya, tapi itulah yang dikatakan 
perjuangan. 

Hingga suatu hari Allah memberikan kesempatan bagiku 
mengikuti Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM). Aku mengikuti 
PKM KC, merupakan program yang mendasari atas karsa dan 
nalar mahasiswa bersifat konstruktif menghasilkan suatu sistem, 
desaign, model/barang, atau prototipe dan sejenisnya, yang 
memberikan manfaat bagi yang lainnya. Aku teringat dengan 
pesan ayah saat di bandara “jadilah kau penerang untuk keluargamu, 
agamamu, dan negaramu”. Pesan ayah menjadi motivasi awal untuk 
inovasi yang akan kuciptakan. Aku seorang mahasiswa Ilmu 
Komputer, dengan demikian inovasi yang kuhasilkan harus sesuai 
dengan keilmuwanku. Menciptakan aplikasi yang mampu 
mempermudah masyarakat dalam hidupnya. Aku berfikir 
menciptakan aplikasi pembagian harta warisan atau dalam islam 
dikenal dengan Ilmu Faraidh. Aplikasi ini akan mempermudah 
pembagian warisan sesuai ketentuannya, sehingga mengurangi 
percecokan sesama anggota keluarga. Harta merupakan bagian 
yang sangat sensitif, sebuah keluarga yang harmoni bisa hancur 
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hanya persoalan harta. Oleh karena itu, melalui aplikasi ini aku 
berharap semua itu dapat diminimalisirkan. Aku bersama rekan 
kerjaku berjuang keras untuk project ini. Target terbesar kami 
adalah membawa medali emas untuk IPB di ajang PIMNAS dan 
hasil aplikasinya dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat 
Indonesia. Berkat doa dan kerja keras project itu tuntas 
mendapatkan tindak lanjut dari DIKTI. Aplikasi yang kami 
rancang bernama Al Faraidh V1.0. 

“Usaha tak pernah mengkhianati hasil”. Satu kalimat ampuh 
yang selalu membakar semangatku untuk terus berjuang. Jika kita 
bekerja maka Allah akan melihat pekerjaan kita. Aplikasi Al 
Faraidh V1.0 hasil karyaku dan teman-taman berhasil membawa 
medali emas pada PIMNAS 2018 untuk Institut Pertanian Bogor.  

Dihari itu juga aku menerima kabar jika sang pemberi pesan 
yang menjadi motivasi kuatku untuk menciptakan karya ini 
dipanggil Sang Kuasa. Iya! Ayah meninggal tepat dihari aku 
sedang berjuang untuk membanggakannya. Kemenanganku 
adalah hikmah dibalik musibah yang baru saja menimpaku. Ini 
hadiahku untuk ayah, keberhasilan ini kupersembahkan 
untuknya.  

“Ayah aku tidak berhenti dan terus lanjut meski kerikil-kerikil itu 
terlalu tajam untuk ku. Benar kata ayah, menjadi mata air itu harus 
dengan air mata. Seperti nama yang sudah ayah wariskan pada ku 
“Hizam Abdullah” yang berarti penerang. Hari ini aku sudah menjadi 
penerang untuk keluargaku, negaraku dan agamaku. Semoga aku bisa 
terus memancarkan cahaya-cahaya manfaat lainnya.” Hatiku bersuara.  

Kisah Hizam Abdullah memberikan makna besar pada kita. 
Sekeras apapun musibahnya, kita tetap harus menuntaskan apa 
yang sudah dimulai.  

 
***** 
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Satu Ketuk Mereka Merasakan 

Oleh : Nurul Azizah 

 
 

Senja di ufuk barat perlahan-lahan mulai tenggelam larut menjadi 
mega merah yang menandakan berakhirnya waktu sore, 
mengingatkan diriku pada awal mencoba melangkah maju 
dengan mengikuti hati. Saat itu aku sedang melakukan rutinitas 
mengaji setelah salat ashar, seperti biasanya dengan lantunan 
suaraku membaca al-qur’an mengisi keheningan dalam rumahku, 
dimana saat-saat waktu tersebut Bapak sedang mengajar ngaji 
anak-anak kecil di kampungku yang dilaksanakan di mushola 
dekat rumah. Sedangkan Ibu biasanya sedang belajar membaca al-
qur’an di mushola juga dengan ibu-ibu lainnya, Ibu memang 
bukan lulusan pesantren, namun tekad untuk belajar sangatlah 
besar, Ibu juga tidak sungkan bertanya kepadaku mengenai 
bacaan al-qur’annya. Yang terakhir adik sulungku yang sekarang 
kelas empat SD, juga ikut mengaji di mushola. 

Namaku Nurul Azizah gadis remaja yang sekarang 
berumur 20 tahun, Mak Ijah atau Azizah merupakan sapaan akrab 
dari orang-orang disekitarku. Aku memiliki lima saudara, satu 
kakak dan tiga adik karena aku anak yang ke dua. Sekarang ini 
aku sedang menempuh kuliah S1 dan masih semester genap. Kata 
orang tuaku, aku itu bagaikan “Ndoro Kasih”, maksudnya jika 
orang lain berada didekatku, aku selalu membawa ketenangan 
dan disenangi karena ramah. Begitulah diskripsi yang bisa 
kugambarkan dari diriku ini. 

Saat ini posisiku berada dikamar 301, kamar yang 
disediakan oleh Ma’had Al-Jami’ah IAIN Tulungagung, sedang 
menikmati senja yang kubilang diawal tadi. Hingga aku teringat 
sesuatu yang sudah lama ingin kuwujudkan, Dulu setelah masa 
sekolah MA/SMA dan bertepatan saat aku sudah keluar pondok 
pesantren, kegiatanku dirumah hanya mengaji dan muroja’ah al-
qur’an. Hal tersebut kulakukan untuk mengisi waktu kosong 
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sambil menunggu masuknya perkuliahan di kampus yang 
sekarang kutempati untuk menuntut ilmu. Suatu hari setelah salat 
ashar aku disuruh oleh Bapak untuk ikut mengajar ngaji di 
mushola, awalnya aku menolak, namun aku terus dipaksa oleh 
Bapak dan akhirnya aku ikut saja, Sebenarnya ini bukan 
pengalaman pertamaku dalam mengajari orang lain, namun 
biasanya saat di pondok dulu aku hanya mengajari adik-adik kelas 
dengan seputar pelajaran mereka bukan mengajari mengaji, 
Karena ini merupakan suatu pengalaman yang berbeda, maka ada 
rasa ragu dalam diriku, Apakah aku bisa?, pertanyaan itulah yang 
selalu ada dibenakku. 

Dengan semangat yang naik turun aku ikut Bapak ke 
mushola, setelah sampai Bapak mengenalkanku kepada anak-
anak, mungkin sebagian dari mereka sudah ada yang kenal 
denganku. Bapak membuka majlis dengan salam dan anak-anak  
menjawab sambil dilanjutkan do’a sebelum belajar. Aku juga 
berusaha mengikuti mereka, saat itu Bapak mempercayakan 
kepadaku untuk mengajari anak-anak yang masih belajar turutan 
(buku/kitab untuk mengaji yang tersusun rapi untuk belajar 
membaca al-qur’an bagi pemula). Sedangkan Bapak mengajari 
anak-anak yang sudah mengaji al-qur’an. Anak-anak sangat 
semangat dalam mengaji, hingga hari pertama bagiku itu terlewati 
dengan mudah dan rasa raguku mulai hilang. 

Dihari berikutnya aku sudah mulai terbiasa dan tidak 
canggung lagi kepada anak-anak, bahkan saat Bapak tidak ikut 
mengajar, semua anak aku yang mengajarinya. Sebenarnya 
mengajari anak-anak mengaji itu menyenangkan, Namun ada 
kebiasaan yang kurang baik pada mereka yaitu mereka tidak mau 
menderes ulang/muroja’ah ngajinya sebelum disemak olehku. 
Dengan inisiatif sendiri aku bilang kepada anak-anak, “Nanti 
kalau mau menderes dulu ngajinya sampai 3 kali sebelum pulang 
tak kasih cerita loh, ayo dideres dulu”. Seketika anak-anak itu 
tambah semangat, mau tidak mau aku juga mempersiapkan cerita 
islami untuk mereka. Setelah semuanya selesai mengaji, anak-anak 
mendengarkan ceritaku, waktu itu aku bercerita tentang Nabi Isa 
as., kadang-kadang mereka bertanya ini itu kepadaku, karena 
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ceritaku tak kuselesaikan, hal ini kulakukan dengan sengaja agar 
mereka penasaran dan semangat mengaji. Akhirnya cerita akan 
kulanjutan besoknya dan kututup majlis mengajinnya dengan 
do’a bersama. 

Dari beberapa kali aku mengajari anak-anak mengaji, aku 
melihat sisi lain dari mereka. Anak-anak tersebut terbagi dua 
kelompok yaitu anak kampung asli dan anak perumahan elit, 
dimana ada perbedaan yang mencolok pada mereka saat mengaji. 
Rata-rata anak perumahan elit mengaji dengan menggunakan 
metode úmmi (salah satu metode dalam membaca al-qur’an, 
metode lainnya seperti an-nahdliyah, tilawati, ad-dzikru, dll), 
Namun nada dari mereka banyak yang masih kurang tepat, karena 
aku juga pernah mempelajari metode tersebut dahulu waktu di 
pondok. Aku melihat anak-anak sekarang mengajinya kurang 
lebih teratur karena perbedaan dialek membacanya. Keluhanku 
tersebut kusampaikan kepada Bapak, “Alah gak popo, wong iki neng 
ndeso wae (Alah tidak papa, lagipula ini kan di desa)”, kata Bapak. 
Jawaban Bapak belum bisa membuat terjawabnya keluhanku. Aku 
menginginkan desaku maju karena sekarang ini adalah zaman 
milenial, maksudku adalah aku ingin membawa perubahan 
sedikit pada desaku. 

Suatu hari, saat aku akan mengajari anak-anak mengaji lagi 
aku bertekat semampuku untuk merubah kegiatan ngaji. 
Sebelumnya aku bilang dahulu kepada Bapak terkait keinginanku, 
Bapak setuju saja karena sekarang minim sekali remaja sebayaku 
yang mau berpikir lebih maju. Mula-mula kegiatan dimulai seperti 
bianya dengan do’a, lalu aku menyampaikan maksudku kepada 
anak-anak dengan perlahan-lahan. Setelah mereka sedikit 
mengerti aku mempraktikan langsung saat itu, saat itu aku 
menginginkan anak-anak dalam mengaji menyeragamkan 
bacaannya, aku memilih metode an-nahdliyah, karena metode 
tersebut mudah sambil dilagukan menggunakan ketukan. Anak-
anak sempat terheran karena baru pertama kalinya menderang 
metode seperti itu, tapi mereka tetap semangat. Aku senang 
keinginanku direspon baik oleh mereka. 
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Selain penyeragaman bacaan, aku juga mengembangkan 
kegiatan islami lainnya seperti, belajar menulis pegon (menulis 
arab untuk memaknai kitab dalam bahasa jawa), tambahan praktik 
salat(sering disebut fasholatan), mengahafal kitab-kitab awal 
seperti, kitab ala-ala, ‘aqidatul awam, dll. Semua kegiatan yang 
satu-persatu kujalankan kepada mereka ternyata berjalan dengan 
baik, bahkan orangtua anak-anak tersebut senang karena ada 
kemajuan dalam kemampuan ilmu agama anak mereka. 

Jika dipikir-pikir, dulu aku sangat ingin sekali 
mengutarakan semua ide-ide yang ada dipikiranku, betapa 
susahnya mengajari mereka, dengan telaten dan sabar, itulah yang 
kurasakan. Kunci dari mengahadapi anak-anak itu adalah mampu 
mengambil hati mereka dengan terbuka dan perhatian. Kulakukan 
kegiatan belajar tersebut dengan rasa senang, dan penuh percaya 
diri agar mampu diterima dengan baik oleh anak-anak. Dari 
adanya kegiatan-kegiatan tersebut, menjadikan hidup kembali 
dengan warna baru di mushola kampungku. 

Sekarang ini, mulai banyak anak-anak dari desa lain yang 
datang untuk belajar tentang ilmu agama di mushola kampungku. 
Karena aku mulai melanjutkan pendidikan kuliah, anak-anak 
diajari oleh remaja-remaja yang tergabung dalam REMAS (Remaja 
Masjid) yang dulunya pernah tidak ada agenda kegiatan dan 
sekarang menjadi ustadzustadzah. Dari adanya kebangkitan 
REMAS, mulailah di kampungku ada peringatan hari besar islam 
(seperti Maulud Nabi, Rajaban, Pengajian Akbar, dll). Aku senang 
bisa sedikit membantu berkontribusi di kampungku, meskipun itu 
dari perubahan sedikit saja hingga saat ini dapat berkembang lebih 
baik dalam hal pendidikan agama dan kegiatan agama lainnya. 

Perubahan sekecil apapun tidak akan terwujud jika tak ada 
tekad kemauan dari sesorang dan bantuan dorongan kerjasama 
dari semua aspek masyarakat dan pendukungnya. Aku tau bukan 
apa-apa, aku tau bukan siapa-siapa, aku tau bukan yang terbaik, 
Maka dari itu aku membutuhkan juga tangan dari orang lain. 

*****  
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Peribahasa Seribu Kali Gagal 

Oleh : Rizky Erliyandi 

 
 

Namaku Rizky, anak pertama dari tiga bersaudara. Dua adikku 
masih kecil, terpaut sepuluh dan empat belas tahun denganku. 
Aku hidup ditengah keluarga yang bahagia, namun secara 
ekonomi terkadang kami masih kekurangan. Ayahku hanya 
seorang buruh harian lepas dan ibuku hanya seorang ibu rumah 
tangga.  

Kegiatanku ketika bersekolah layaknya pelajar-pelajar pada 
umumnya, pergi ke sekolah duduk di kelas dan mengikuti proses 
belajar dengan sebaik-baiknya. Tiga tahun lamanya, aku 
menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu di sekolah yang tidak 
aku bayangkan dan tidak aku impikan sama sekali.  Sekolah itu 
adalah Madrasah Aliyah pilihan dari kedua orang tuaku. 
Meskipun bukan pilihanku, namun aku mencoba untuk tetap 
menerima dengan hati yang lapang dan menjadi yang terbaik 
hingga akhirnya aku memperoleh beasiswa pendidikan penuh 
selama tiga tahun ditambah dengan biaya bimbingan belajar 
selama satu tahun ketika kelas dua belas karena aku sempat juara 
olimpiade geografi tingkat kabupaten. 

Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, ketika itu aku sudah 
memasuki kelas dua belas artinya dalam hitungan hari aku akan 
lulus. Beragam ujian telah aku lalui, dan sebentar lagi aku akan 
menghadapi ujian akhir yakni Ujian Nasional. Tiba saatnya aku 
menyatakan mimpiku kepada orang tuaku untuk berkuliah. 
Berbekal keyakinan dan motivasi dari guru-guruku, maka aku 
pun berhasil mengutarakannya pada suatu malam ketika kami 
sekeluarga berkumpul. 

“saya ingin kuliah”. Tidak ada jawaban, yang ada 
hanya rasa bingung yang tergambar dari air wajah ibu dan 
bapakku. 
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“Saya akan usahakan untuk mendapatkan beasiswa penuh agar 
tidak memberatkan bapak dan ibu”. Tambahku untuk myakinkan 
mereka. 

Lalu, ibuku mulai berkomentar 
“Bukannya kami tidak memikirkan hal ini, bahkan sejak jauh-jauh 

hari kami sangat mengerti keinginanmu, namun kamu pun tahu keadaan 
kita, kondisi ibu dan bapakmu ini. Ibu dan bapak tidak akan menghalangi 
mimpimu, kalau kamu memang bersungguh-sungguh silahkan berkuliah 
dan berusahalah berdiri diatas kakimu sendiri, carilah beasiswa dan 
belajarlah dengan keras. Kalau kamu mengandalkan kedua orang tuamu 
ini, sungguh bapak dan ibu tidak sanggup untuk menguliahkanmu...”. 

Ucapan ibu itu membuatku lega sekaligus khawatir juga 
tertantang. Bagiku, kesempatan ini merupakan kesempatan emas 
dan harus aku pergunakan dengan sebaik-baiknya.  

Tiba saatnya pendaftaran SNMPTN dilaksanakan dan aku 
sudah mantap untuk memilih PTN serta jurusan yang aku 
impikan. Dan ketika itu aku resmi tercatat sebagai pendaftar 
SNMPTN jalur bidikmisi. 

Hari pengecekan pengumuman pun tiba, dan ternyata aku 
tidak lulus SNMPTN 2017 kala itu. Aku merasa sangat sedih dan 
frustasi karena merasa kecewa pada keadaan dan itu berlangsung 
lebih dari sebulan lamanya. Tidak ada komentar dari orang tuaku, 
dan mereka membiarkanku untuk berusaha membenahi diriku 
secara mandiri, tapi aku tahu sebenarnya mereka menguatkanku 
melalui do’a-do’a mereka. Selain itu, aku ikut juga jalur PMDK-PN 
yakni jalur seleksi untuk Pliteknik Negeri namun aku tidak lulus 
juga. 

Semangatku perlahan-lahan dikikis oleh kenyataan, namun 
belum habis. Aku masih ingin tetap berjuang. Dan memutuskan 
untuk mendaftar di sekolah kedinasan, hal tersebut disambut baik 
oleh kedua orang tuaku. Tiba saatnya tes tertulis dilaksanakan, test 
tersebut dilaksanakan di kota Bandung, kota yang belum aku 
kunjungi sebelumnya. Untuk mengikuti tes ini orang tuaku 
sampai meminjam uang kepada tetangga untuk bekal dan 
ongkosku pergi ke Bandung. Dengan modal nekat dan uang 
secukupnya akhirnya aku pergi. Tes kompetensi akademik dan 
wawasan kebangsaan pun aku ikuti, ternyata aku bisa melampaui 
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nilai minimum untuk ke tahap selanjutnya. Tapi kelulusan 
resminya belum diumumkan. 

Selang beberapa minggu, pengumuman itu pun sudah 
tersedia. Ternyata aku dinyatakan tidak lolos dalam seleksi itu 
karena nilai diurutkan berdasarkan rangking se-Provinsi. 
Sungguh rasanya kecewa sekali pada saat itu, juga malu yang aku 
rasakan karena telah mengecewakan kedua orang tuaku yang 
telah bersusah payah untuk membiayai kepergianku. Akupun 
meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Namun sebenarnya 
akupun sulit untuk memaafkan diriku sendiri. 

Kegagalan demi kegagalan aku rasakan pada saat itu, 
hingga tiba pada suatu saat aku melakukan evaluasi terhadap 
diriku sendiri. Banyak pertanyaan yang menyelimuti hatiku dan 
akupun berusaha mencari resolusi atas permasalahan tersebut. 

 “Aku sudah berusaha banyak, berkorban ini dan itu.. tapi kok 
gagal terus ya?” 

Pertanyaan semacam itu terus menggelayuti pikiranku, aku 
berpikir keras dan mendalam, mencoba memasuki dan mengenal 
diriku sendiri, berbincang dengan hatiku dan setelahnya maka aku 
menemukan banyak sekali kesalahan pada diriku. Mulai dari 
niatku, tujuanku serta peran Allah dalam hidupku yang tidak 
banyak aku perhatikan.  

Hari terus berlanjut, tak terasa sudah sampai pada 
pelaksanaan jadwal jalur SBMPTN. Jalur ini merupakan jalur 
terakhir yang akan aku ikuti, entah lulus ataupun tidak yang 
terpenting aku sudah berjuang. Aku mengikuti jalur SBMPTN ini 
sebagai pelamar bidikmisi pula, jadi pendaftaran SBMPTN ku 
gratis. Namun kala itu, aku tidak berani menceritakan pendaftaran 
SBMPTN ini kepada kedua orang tuaku, aku takut mereka kecewa 
untuk kesekian kalinya. Sampailah aku pada saat itu aku 
mengikuti test tertulis serta memohon yang terbaik kepada Allah. 

Sekitar seminggu sebelum pengumuman SBMPTN di 
sebuah sore yang sejuk, kedua orang tuaku mengajakku untuk 
berdiskusi terkait masa depanku. 

“Bapak sudah carikan kerja untuk kamu...” 
Tiba-tiba sore itu menjadi sore yang lebih muram dari sore-

sore sebelumnya, bukan karena senja tidak mau menampakan 
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keindahannya lagi kepadaku, namun jauh didalam sana, di dalam 
lubuk hatiku ada kekecewaan.. kekecewaan yang sudah aku 
prediksi sebelumnya, dan akhirnya terjadi. 

Aku tidak bergeming sama sekali, bingung terkait respon 
apa yang harus aku berikan atas pernyataan bapakku. Namun aku 
tak ingin bermaksud untuk tidak menerima i’tikad baik dari kedua 
orang tuaku, akhirnya aku ucapkan “Insyaalah” untuk antisipasi 
kemungkinan terburuk bagiku. 

Hari-hari yang ku tunggu akhirnya tiba, dan ternyata aku 
dinyatakan lolos SBMPTN 2017. Betapa bahagianya aku kala itu, 
sekaligus bingung yang aku rasakan terkait usaha orang tuaku 
yang sudah mencarikan pekerjaan untukku. Namun aku mencoba 
untuk mengkomunikasikan kepada keduanya. 

“Bu, bapak saya diterima kuliah” 
Orang tuaku seketika bingung namun menunjukan ekspresi 

bahagia atas kelulusanku.  
“Alhamdulillah ibu dan bapak bangga sama kamu, namun kami 

tidak sanggup untuk menguliahkanmu nak..” ujar ibuku sambil 
berkaca-kaca. 

“Tenang saja bu, Insyaallah seluruh pembiayaan kegiatan 
belajarku dibiayai oleh pemerintah.. jadi bapak sama ibu tidak usah 
khawatir” ucapku berusaha untuk mengurangi kecemasan kedua 
orang tua ku saat itu. 

Tanggal masuk kuliah sekitar seminggu lagi ketika itu, 
namun aku bingung karena belum memiliki tempat tinggal selama 
berkuliah, sementara orang tuaku tidak memiliki biaya untuk 
membayar kost untukku. Akhirnya berdasarkan rekomendasi dari 
salah satu guruku, maka aku mencari masjid untuk aku tinggali, 
Masjid demi masjid aku datangi, begitu perih dan melelahkannya 
perjuanganku saat itu, namun hatiku aku coba pautkan kepada 
Allah yang maha kaya, sampai akhirnya aku menemukan sebuah 
masjid yang mau menerimaku untuk menjadi takmir di masjid 
tersebut dan akupun akhirnya bertempat tinggal disana serta 
memiliki tugas untuk menjadi pengajar mengaji bagi anak-anak 
serta muadzim. Dan aku bahagia sekali. 

Kini, Allah telah menunjukan jalannya kepadaku. 
Meskipun jalan yang aku lalui begitu terjal dan bergelombang. 
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Namun sebuah hal yang indah aku temui. Terima kasih ya 
Allah..“Satu kali gagal bukanlah sebuah masalah,  seratus kali gagal 
bukanlah sebuah masalah, seribu kali gagal bukanlah sebuah masalah. 
Yang menjadi masalah adalah ketika kamu gagal, lalu kamu menyerah”. 

 
***** 
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Pleiades 

Oleh : Rita Puspitasari 

 
 

“Jika kau memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka 
alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya”, begitulah 
kata Ir. Soekarno. Kalimat singkat yang selalu membuatku yakin, 
hingga aku berada disini. 

Rita Puspitasari, namaku. Nama pemberian dari dua 
malaikat yang dikirim Allah ke kehidupanku. Aku tinggal di 
sebuah kampung yang cukup jauh dari pusat Kota Bandung, dua 
jam perjalanan menggunakan kendaraan umum. Di sebuah rumah 
sederhana bersama kedua orangtuaku, dan dua kakak 
perempuanku yang sudah berkeluarga. Abah adalah panggilanku 
untuk ayah. Sosok pria paling tampan, paling bijaksana dan paling 
hebat. Umurnya memang sudah tidak muda lagi, 60 tahun. 
Ketegasannya yang mendidikku menjadi pribadi yang taat dan 
super disiplin. Abah selalu mengajarkanku agar menjadi orang 
yang tidak menyusahkan oranglain. Meskipun hanya tamatan 
sekolah dasar, abah adalah ahli matematika bagiku. Cara beliau 
menghitung luas tanah pesawahan milik orang, menghitung 
berapa karung padi yang menjadi upah, untuk menghidupi kami. 
Tidak akan selesai kisah menarik dari hidup beliau jika aku 
bukukan. 

Umi adalah malaikat penjaga yang sangat menyayangiku. 
Kasih sayangnya tidak kasat mata, air mata dan doanya yang 
menggetarkan Arsy, dan aku tidak akan menjadi apa-apa tanpa 
cintanya. Seperti halnya abah, Umi juga tamatan sekolah dasar. 
Ijazahnya sudah usang dimakan usia, meski bukan sarjana, Umi 
adalah sarjana pertama bagiku. Umi adalah anak dari seorang 
tentara, ya kakekku. Beliau tentara jauh dari Pulau Sulawesi sana. 
Tidak ada penerus, dan berhenti sampai seorang pensiun. Itu yang 
membuatku bersemangat dan gigih menuntut ilmu. Kakek adalah 
orang hebat, seorang pejuang yang ikut melawan para penjajah. 
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Meski namanya tak dikenang, kakek adalah pahlawan Indonesia 
yang paling dekat denganku, bagiku. 

Dua orang penopang cita-citaku, kedua kakak 
perempuanku. Cita-cita mereka tertunda dengan berbagai 
keadaan. Aku terpaut 10 tahun dengan keduanya. Segala upaya 
mereka lakukan, agar aku bisa melanjutkan pendidikan. Meski 
bukan dengan materi, karena mereka sudah memiliki tanggungan 
keluarga yang harus dipenuhi. Dukungan moral, semangat dan 
doa yang tiada henti-hentinya. Ketika aku masih kecil kakak sering 
bernyanyi agar aku lekas tidur. Begini, “Yun ayun ambing, 
diayun-ayun ku samping. Gera gedé gera jangkung, gera sakola ka 
Bandung”. Intinya adalah sebuah doa, agar aku segera dewasa dan 
bisa sekolah ke Bandung. 

Masa kecilku telah berkelana, memandangi langit bertabur 
bintang saat pulang terawih dengan kakakku. Langit yang 
mengajari aku bermimpi, yang mengajari aku bertanya, dan patuh 
pada peritahNya. Senja ku habiskan untuk bermain bersama 
teman masa kecilku di lapangan bola dekat kandang ayam milik 
peternak di desa. Berhantu, katanya. Mataku selalu terpejam, 
memandangi lembayung dan bertanya mengapa senja berwarna. 
Mengapa langit siang berwarna biru, mengapa bintang bertaburan 
di malam hari, mengapa langit begitu jauh dan bagaimana jika aku 
melewati gumpalan awan, ada apa diluar sana? Aku ingat waktu 
itu aku ikut tabligh akbar dengan kedua orangtuaku, dan pulang 
sudah sangat larut. Langit malam yang gelap di sebuah kampung 
dengan jumlah lampu yang dapat dihitung jari. Ketika bintang lain 
berhamburan dan tersebar merata, ada sekelompok bintang yang 
bergerombol di langit. Menakjubkan. Aku suka langit malam, itu 
yang merasuki memori bawah sadarku. 

Saat kelas 2 SD, aku sempat dimarahi oleh abah karena aku 
tidak hafal perkalian. Dan mulai membanding-bandingkan 
dengan anak tetangga yang sudah khatam perkalian satu hingga 
sepuluh. Aku termotivasi, hingga akhirnya aku juga khatam 
perkalian walau masih terbata-bata. Memasuki kelas 6 SD, guruku 
bertanya tentang cita-citaku. Aku menjawab, aku ingin menjadi 
seorang ilmuwan. Padahal aku tidak tahu, apa pekerjaan seorang 
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ilmuwan. Sains adalah mata pelajaran yang sangat aku sukai, saat 
aku membaca buku sains aku menemukan sebuah potret seorang 
astronot. Berdiri tegak di Bulan, dengan helm kaca bulat yang 
menutupi kepalanya. Mulai saat itu cita-citaku berubah, aku ingin 
menjadi seorang astronot. 

Berlanjut ke SMP, aku berkenalan dengan fisika. Fenomena 
alam dapat dijelaskan dengan cara matematis, luar biasa 
menurutku. Aku mulai tidak ragu untuk membaca banyak artikel 
di komputer milik temanku. Dan aku mulai membaca mengenai 
bola langit, aku ingin tahu dimana aku bisa menuntut ilmu 
astronomi sebanyak mungkin. Hingga aku dipercaya mengikuti 
Olimpiade Matematika, Fisika, dan Kimia tingkat SMP se-
Kabupaten Bandung Barat dengan kedua rekanku sebagai satu 
tim. Dan menjadi juara umum. Motivasi baru bagiku, fisika dan 
matematika semakin menggugah hatiku. 

Kebimbangan bermula, Umi dan Abah sudah tidak mampu 
membiayai pendidikanku ke SMA. Pertolongan Allah selalu 
datang disaat yang tepat bagi hamba-Nya yang sabar. Meski 
pemikiranku belum dewasa kala itu, hatiku menjerit dan 
menangis saat keinginanku menuntut ilmu harus dipangkas 
dengan keji hanya karena masalah biaya. Pamanku berbaik hati 
membayar semua biaya masuk SMA. Masalah kembali datang, 
siapa yang akan membayar SPP. Disitu aku bertekad untuk belajar 
dengan sungguh-sungguh. Hingga kelas 1 SMA aku meraih juara 
1 di kelas. Wali kelasku berpesan kepada Umi saat pembagian 
raport, agar aku bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun 
Umi menghela nafas di belakang saat berbincang dengaku, Umi 
menyarankan agar aku bekerja di pabrik saja setelah tamat SMA 
nanti, karena untuk kuliah itu butuh biaya yang tidak sedikit. 
Mimpiku dipangkas lagi. Allah menghiburku, aku mendapat 
beasiswa gratis SPP selama aku bersekolah di SMAN 1 Cililin dari 
alumni. Beliau adalah Mas Yusuf dan sekarang tinggal di 
Australia. Aku belum pernah bertemu dengan beliau, dan atas 
budi baiknya aku bisa bersekolah dengan tenang di SMA. Hingga 
satu mimpi muncul lagi, nanti aku akan ke Australia. Aku ingin 
bertemu beliau, aku ingin berterimakasih. Tapi tidak elegan 
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rasanya kalau aku tidak menjadi hebat, aku ingin datang dengan 
membawa kabar baik dan berterimakasih dengan hal terbaik. 

Di tahun kedua SMA, Abah jatuh sakit, dan tidak dapat 
bekerja. Sekali lagi ingin aku sampaikan, Allah mengirimkan 
malaikat paling lembut dan paling kuat. Umi bekerja 
menggantikan Abah. Dengan upah duapuluh lima ribu per hari 
sebagai asisten rumah tangga di tukang baso yang tidak jauh dari 
kecamatan. Aku menangis dalam diam, haruskah aku 
membenamkan mimpi untuk berkuliah agar aku dapat bekerja 
dan membantu perekonomian keluarga. 

Aku dipercaya untuk menjadi delegasi dari sekolahku di 
acara Astara Ganesha, sebagai peserta Olimpiade Astronomi 
Tingkat SMA se-Jawa Barat. Hari terbaik yang selalu aku nantikan, 
karena aku akan menginjakkan kaki di ITB untuk pertama kalinya. 
Astronomi ITB adalah doa yang selalu aku panjatkan di 
penghujung shalat. Aku tidak punya daya dan upaya, aku hanya 
meminta pada- Nya, agar aku bisa berkuliah. Singkat cerita aku 
duduk di sebuah ruangan bertuliskan ‘Kelas Tata Surya’. Aku 
mendunduk dan bedoa, “Ya Allah, aku ingin duduk di sini lagi 
nanti. Mendengarkan kuliah dari dosen. Aamiin.” Dan aku hanya 
lolos sebagai semifinalis, urutan ketujuh kira-kira. Pulang dengan 
sebuah pengalaman yang akan selalu ku kenang nantinya. 

Tahun ketiga SMA, yang katanya tahun memorial yang 
tidak boleh disia-siakan. Aku mulai mengeratkan ikatan dengan 
teman-temanku, agar nantinya di masa depan kita bisa bertemu 
dengan baik dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak begitu 
bagiku, keluargaku diguncang dengan ujian besar. Yang tak 
pernah memihak mimpiku. Semuanya bermula ketika aku 
melakukan kecerobohan pada saat melaksanakan pendaftaran 
SNMPTN, aku tidak mencentang kolom peserta bidikmisi. Itu 
yang membuatku bingung dan sangat sedih. Singkatnya, aku 
diterima sebagai Mahasiswa FMIPA ITB, satu langkah menuju 
Astronomi. Namun, disaat yang sulit saat aku kelabakan mencari 
cara agar aku tetap berkuliah. Yang aku takutkan bagaimana jika 
aku berkuliah tanpa beasiswa. Dan keadaan ekonomi kakakku 
sedang tidak baik, hal itu juga yang menuntutnya pergi ke Arab 
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Saudi dan bekerja sebagai TKW. Berat sekali, tekananku saat itu 
datang dari mana-mana. Sabar, kala itu kesabaranku dan 
keluargaku diuji, hujatan dan cibiran dari beberapa tetangga 
semakin menguatkan tekadku. Aku harus berhasil. Agar aku bisa 
membuktikan dan bisa bermanfaat di desa, dan dimanapun aku 
tinggal nantinya. Walau kenyataannya aku tidak bisa berbuat apa-
apa, aku hanya berdoa, “Ya Allah jika berkuliah adalah takdir 
untukku, sekuat apapun aku menghindarinya aku akan tetap 
berkuliah. Jika memang bukan takdirku, bantulah aku agar 
masalah ini selesai dan tidak merugikan orang banyak.” 

Allah memberi aku keduanya, menjadikan berkuliah di ITB 
sebagai sebuah takdir dan memperbaiki keadaan. Semuanya 
memang masalah waktu, hanya dengan sabar dan shalat. Aku 
diterima secara terbuka sebagai Mahasiswa FMIPA ITB. Dan 
masalah menjadi seorang beswan bidikmisi, Allah juga 
melancarkan semuanya. Aku memenuhi semua berkas, dan 
menjalani survey rumah. Semua berjalan dengan sangat baik. 
Hingga aku diterima oleh keluarga baruku, Asrama Kanayakan 
ITB. Keluarga baru yang sampai sekarang dan nanti akan menjadi 
keluarga. Dan doa dari kakak melalui nyanyian saat aku terlelap 
tidur, Allah juga kabulkan. Aku bersekolah di Bandung. 

Mengenai akademik di tahun pertama memang tidak terlalu 
baik. Aku pernah mendapat nilai rendah, mengikuti ujian 
perbaikan, dan merasa tidak memiliki teman. Bahkan merasa tidak 
percaya diri melihat teman-teman baruku yang dulunya seorang 
juara nasional bahkan internasional, sedangkan aku tingkat 
kabupaten saja tidak lolos. Namun, bukan itu yang aku cari. Aku 
hanya terlambat belajar, dan harus gigih mengejar. 

Setelah memasuki tingkat dua di ITB, aku diterima di 
jurusan Astronomi. Aku mendapat teman-teman yang luar biasa 
peduli, dan membuatku berkembang menjadi lebih baik. Untuk 
menambah uang saku, aku belajar menjadi seorang pengajar, 
meski tidak seberapa semoga aku bisa menabung untuk 
membayar biaya kosan. Aku ingin berkuliah, dan aku ingin 
mandiri. Aku hanya berdoa semoga aku selalu sehat, agar bisa 
berkuliah dengan lancar dan baik-baik saja. Sesuai yang aku minta 
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dulu, tiga tahun yang lalu di penghujung shalat. Dan aku benar-
benar duduk di ruangan yang sama saat aku pertama kali di ITB, 
sekarang aku duduk dan mendengarkan kuliah dari dosen. Dan 
gerombolan bintang yang dulu aku kagumi adalah Pleiades. 
Gugus bintang berjarak 444 tahun cahaya dari Bumi. Gugus 
bintang paling jelas terlihat di malam hari. Masyarakat awam biasa 
menyebutnya dengan nama Bintang Tujuh, karena tampak tujuh 
bintang paling terang. Pada kenyataannya ada sekitar 3000 
bintang yang kompak dalam satu ikatan gravitasi. Aku baru 
mengetahui itu Pleiades saat aku dilantik menjadi anggota 
Himpunan Mahasiswa Astronomi ITB. Dan pertama kali melihat 
Pleiades dengan teleskop saat menjadi tim hilal di Observatorium 
Bosscha beberapa bulan yang lalu. Diberi kesempatan untuk 
mengamat langit hingga pukul dua dini hari adalah satu langkah 
nyata menjadi seorang peneliti, atau bahkan ilmuwan. Aamiin. 
Sekarang keadaan sudah mulai membaik, dan bersiap untuk 
berbagai tantangan di depan. Sejatinya saat kita memilih untuk 
mewujudkan mimpi yang besar, harus siap pula dengan resiko 
yang besar. Tidak mengapa, terkadang Allah mendewasakan 
seseorang dengan masalah. Akhirnya selalu ada jalan keluarnya. 
Itu yang aku yakini, Allah selalu menyertakan jalan keluar. 
Terakhir terimakasih ya Allah, firman Mu benar. “Dan Tuhanmu 
berfirman: ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan 
bagimu’..”(Q.S Ghaafir : 60). Tidak ada keraguan apapun lagi, 
apalah aku tanpa Mu Ya Allah. Dan semoga Allah selalu menjaga 
Umi dan Abah, dan mengijinkanku untuk membawa mereka 
melihatku di wisuda nanti. Aamiin.  

 
***** 
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Mimpi dan Syukur 

Oleh : Imam Mustafa Yusuf 

 
 

Halo teman-teman, perkenalkan aku Imam Mustafa Yusuf, anak 
asli Garut (Asgar) yang tinggal di Kecamatan Garut Kota, 
Kabupaten Garut. Aku adalah putra bungsu dari kedua orang 
tuaku. Bapak-ku bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan 
otomotif, sedangkan Ibuku hanya ibu rumah tangga yang kadang 
membantu mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Aku 
memiliki seorang kakak perempuan yang berbeda usia 4 tahun 
dariku. Latar belakang keluarga yang sederhana tak menciutkan 
diriku untuk bermimpi besar. Menimba ilmu hingga ke tingkat 
pendidikan tinggi adalah cita-citaku sejak SMP dulu. Tapi saat itu, 
belum terbayang rasanya ingin kemana dan mengambil program 
apa. Karena banyak yang bilang, kuliah itu mahal. Padahal, untuk 
sekolah saja keluargaku selalu mencari beasiswa untuk biaya 
sekolahku dan kakakku. Hingga suatu saat kakakku, Eva Maulina, 
diterima di kampus sebesar ITB tanpa harus membayar uang 
kuliah sepeserpun. Ya, benar, darisinilah aku mengetahui 
mengenai program beasiswa Bidikmisi. Mengetahui hal ini, 
muncullah keinginan besar untuk berkuliah tanpa biaya juga, 
bahkan diberi uang saku bulanan seperti kakak ku waktu itu.  

Masuk ke jenjang SMA, aku benar-benar ingin 
memanfatkan masa SMA ini sebaik mungkin, bersekolah di salah 
satu sekolah yang katanya favorit di Kabupaten Garut, SMA 
Negeri 1 Garut. Jika ditanya setelah SMA akan lanjut kemana? 
Pasti kujawab ITB, meskipun saat itu, sebenarnya aku tidak tahu 
ada program studi apa saja di ITB itu. Dan lagi, aku bukanlah tipe 
orang yang super duper rajin dan pintar yang sampai masuk top 10 
di sekolah. Mungkin karena waktu itu aku terlalu nyaman dan 
terlalu senang berorganisasi dan menyelenggarakan kegiatan di 
sekolah. Karena dulu aku percaya perkataan kakak kelasku, saat 
dewasa nanti softskill itu nomor satu, nilai hanya tambahan 
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persyaratan untuk daftar kerja. Alhamdulillah wa Innalillah pada 
saat aku kelas 11 SMA, aku diberi amanah untuk menjadi ketua 
organisasi keagamaan di sekolah. Di satu sisi, aku bisa belajar 
banyak dengan memegang amanah ini. Namun, kesibukan ku di 
luar akademik pun bertambah. Hingga masuk ke semester 5, 
atmosfer persaingan dan akhir masa sekolah sudah mulai terasa, 
rasa was-was bercampur bingung muncul “Bisakah aku masuk ke 
ITB?”. Mungkin ini yang dirasakan teman-teman juga dulu atau 
bahkan saat ini bagi teman-teman SMA. Menjadi ketua DKM 
ternyata sedikit banyak telah merubah diriku, sedikit demi sedikit 
belajar untuk lebih mengerti agama dan lebih mengerti tentang 
kemampuan diri. Aku mulai mencari beberapa program studi 
yang sesuai dengan minat atau kemampuanku. Tidak lupa aku 
selalu meminta saran dan masukan dari guru-guru kelasku dan 
guru BK sekolah. Sampai aku memutuskan tiga kandidat fakultas 
di ITB yang kemungkinan akan kutuju yaitu, STEI, SAPPK dan 
FTSL. Do’a dan usaha keras itulah kalimat yang selalu ibuku 
ucapkan saat menyemangatiku menempuh masa-masa akhir 
sekolah ini. Suasana di sekolah pun semakin berbeda, terutama 
bagi anak kelas XII menjelang akhir semester 5. Masjid selalu 
penuh. Klasik memang katanya, tapi suasana ini membuat aku 
lebih tenang. Melihat semua bersaing secara damai dan ramai 
orang-orang saling mengingatkan untuk memperbanyak berdoa 
dan belajar. 

SNMPTN. Sebuah peluang masuk perguruan tinggi  yang 
pasti didambakan semua siswa. Meskipun kita selalu diingatkan 
untuk tidak berharap kepada SNMPTN dan selalu belajar untuk 
SBMPTN. Tapi harap cemas itu pasti tak dapat dihindarkan. 
Begitupun aku, yang sama sekali tidak persiapan untuk SBMPTN. 
Semester 6 ini, jadwal pelajaran mulai lengang, namun banyak 
diisi jadwal kelas intensif, terutama untuk pelajaran yang di Ujian 
Nasional-kan. Aku mendengar kalau alumni sekolahku yang 
masuk ke STEI ITB dan FTSL ITB adalah orang-orang top pada 
masanya. Anak lomba-lomba dan OSN yang rutin memboyong 
piala ke sekolah. Minder?. Pasti. “Da aku ma apa atuh!” itulah 
ungkapan yang sering terdengar pada masa itu. Ibuku selalu 
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membangunkanku jam 2 shubuh, mengingatkanku untuk sholat 
malam dan Istikharah. Aku pun yakin, pasti Allah Swt. akan 
memberikan yang terbaik bagiku. Ada juga pesan yang sering 
ibuku sampaikan, yaitu jangan gengsian atau jangan malu karena 
kondisi ekonomi yang seadanya. Di sekolah, pengurusan 
persyaratan Beasiswa Bidikmisi sudah dimulai, aku pun mulai 
mengikuti serangkaian prosedur yang harus dipenuhinya, dari 
mulai membuat SKTM sampai submit semua kelengkapan berkas 
persyaratannya. Tak berapa lama, ada pengumuman mengenai 
kuota SNMPTN di sekolah. Alhamdulillah, aku masuk kuota 
tersebut. Pilihanku tertuju pada satu program studi, yaitu 
Perencanaan Wilayah dan Kota. Tak tau kenapa, tapi aku merasa 
aku harus ada di jurusan ini, menyadari bahwa daerah asalku 
belum sebaik daerah lain, dan banyak keresahan lainnya yang 
terasa. Kupikir Perencanaan Wilayah dan Kota di SAPPK ITB 
adalah pilihan yang pas untuk menjadi batu loncatan dari 
keresahan ku itu. Hingga waktu finalisasi pilihan tiba, aku 
memilih SAPPK ITB. Mulailah masa penantian panjang hingga 
pengumuman hasil SNMPTN. 

 “SELAMAT, Anda dinyatakan lulus SNMPTN 2017 di 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Program Studi Sekolah 
Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kampus 
Cirebon” 

Alhamdulillah Itebee... Eh? Kampus Cirebon? Iyaa, ternyata 
aku diterima di pilihan ke dua, SAPPK ITB Kampus Cirebon. Di 
hari pengumuman itu, aku langsung mengabari keluarga ku kalau 
aku diterima disana. Kabar kebahagiaan ini sampai ke tetanggaku 
juga. Bagaimana tidak, orang tuaku pasti saat itu bangga, kedua 
anaknya berkuliah di salahsatu Universitas terbaik di negeri ini. 
Namun, banyak pertanyaan timbul setelah itu. Kampus Cirebon 
itu di sebelah mananya? Apakah aku langsung berkuliah di 
Cirebon? Bagaimana kondisi disana? Semua pertanyaan itu 
langsung aku tanyakan pada temanku Rifan, (sekarang mahasiswa 
Kriya Cirebon 2016). Katanya kuliah di Jatinangor, sampai kampus 
baru-nya jadi, singkatnya begitu. Rasa senang, bingung, sedih, dan 
syukur bercampur saat itu, maklum masih masa-masa euforia. 
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Senang karena namaku disebut di jajaran awal saat perpisahan, 
bersama teman-teman ku di ITB lainnya, dihadapan orang tua ku. 
Bingung, karena setelah masa SMA ini, aku akan menempuh 
kehidupan baru terpisah rumah dengan orang tua. Sedih, yaa 
karena sebenarnya keinginanku adalah berkuliah di ITB Kampus 
Ganesha, seperti kakak ku dulu. Tak lupa, Syukur, karena Allah 
masih memberiku kesempatan berkuliah dan mengabulkan do’a 
do’a malamku. Terasa seperti sebuah keajaiban memang, orang 
sepertiku yang jauh dari 30 besar ranking sekolah, dari keluarga 
sederhana, bisa masuk ITB, mengalahkan beberapa temanku yang 
ranking paralel nya jauh diatas rankingku. Disinilah aku percaya 
bahwa do’a adalah sumber kekuatan kita. Allah pasti 
mendengarkan apa yang kita ceritakan pada-Nya.  

Hidup di Jatinangor, di Asrama Jatinangor, dimana ruang 
kelas hanya berjarak puluhan meter dari asrama. Sangat 
menantang, karena Jatinangor ini membuat banyak zona nyaman. 
Jauh dari mana mana, cuaca pagi hari yang mendung, sepi dan 
dingin. Harga yang relatif lebih murah dibanding di Kota 
Bandung sangat menguji kesabaran, menahan diri untuk sering 
main sama temen kampus UNPAD, menahan diri untuk makan-
makan hedon, nonton, dan sebagainya. Di awal masa pengenalan 
kampus, terasa sangat melelahkan, karena harus pulang pergi 
Jatinangor-Bandung, karena semua kegiatan terpusat di Kampus 
Ganesha, Bandung. Meskipun selalu diantar jemput bis ITB, 
namun setiap hari kita mahasiswa baru ITB Cirebon harus sudah 
bersiap menuju bis selepas shalat shubuh lalu pulang di sore hari 
atau bahkan malam hari. Tahun pertama berkuliah di ITB atau 
lebih dikenal dengan masa TPB atau Tahap Persiapan Bersama 
memang memberikan pengalaman bahwa di perkuliahan ini tidak 
bisa main-main. Materi yang padat setiap pertemuannya, dan soal 
ujian yang tidak bisa dipandang mudah bagiku, memang 
menuntut diri untuk belajar lebih. Apalagi aku adalah mahasiswa 
bidikmisi yang memiliki target batas IP tertentu, tentulah muncul 
sebagai tanggungjawab besar bagiku. Situasi dan kondisi yang 
cukup berbeda dengan kampus utama yang sudah serba lengkap, 
tentu menjadi tantangan tersendiri berkuliah di Kampus 
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Jatinangor ini. Saat itu aku sempat berada di titik jenuhku, merasa 
tertinggal dalam hal akademik, dan merasa beda dari teman-
teman yang ada di Kampus Ganesha sana. Namun sekali lagi aku 
ingat, Allah Swt. Adalah perencana terbaik. Kembali aku tersadar 
bahwa ada rencana besar dibalik ini semua. Kuingat lagi semua 
perjuanganku saat SMA, betapa besarnya keinginanku untuk 
mengenyam bangku pekuliahan pada program studi ini.  

Syukur, berusaha dan selalu meminta bimbingan dari Rabb 
Yang Maha Kuasa adalah beberapa hal yang harus dilakukan. 
Meyakinkan diri dengan beberapa asumsi seperti jika aku 
berkuliah di Ganesha, mungkin aku tidak akan sadar kalau banyak 
orang yang menginginkan untuk bisa menimba ilmu di perguruan 
tinggi, apalagi ITB, gratis pula. Mungkin disana aku tidak akan 
pernah merasakan rasa kekeluargaan yang tinggi di Kampus 
Jatinangor ini. Saat orang-orang dengan ramahnya menawari 
tumpangan dari gerbang bawah ke asrama, atau saat buka Pre 
Order sarapan, makan siang dan makan malam, main dan makan 
bareng dengan mahasiswa kampus tetangga, buka puasa bersama 
di mushola kampus, naik travel bareng dari Jatinangor ke 
Bandung atau sebaliknya, atau bahkan sekedar antrian panjang 
kantin satu-satunya di dalam kampus di jam makan siang. 
Mungkin momen-momen seperti itu tidak akan aku rasakan jika 
aku menjadi mahasiswa yang berkuliah di Kota Bandung.  

Dengan semua rasa sadar itu, muncul tekad untuk bangkit 
untuk bisa membuktikan diri bahwa dimanapun itu aku bisa 
mengasah diri, mencari ilmu dan memperbaiki diri. Sebuah 
pedang yang bagus, tajam dan kuat itu harus ditempa berkali-kali, 
dilebur, dipanaskan, ditimpa lagi, begitu seterusnya bukan?. 
Mungkin latar belakang keluargaku hanyalah keluarga kecil 
sederhana yang serba pas-pasan. Namun, bukan berarti kita tidak 
bisa merubahnya. Akhirnya aku sadar untuk lebih proaktif dan 
memanfaatkan kesempatan berkuliah dengan beasiswa penuh ini 
untuk mengejar ilmu dan menambah kemampuanku, beberapa 
hal yang telah kulakukan selain bersungguh-sungguh dalam hal 
akademik adalah menjadi Tutor Asrama ITB, ikut berbagai 
kepanitiaan, menjadi anggota protokoler kampus dibawah Humas 
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ITB, mengikuti unit kegiatan mahasiswa kebudayaan, dan 
berkegiatan di himpunan mahasiswa jurusan. Alhamdulillah 
dimulai dari kesadaran itu, indeks prestasi ku pun meningkat, 
relasi ku bertambah, dan aku memiliki beberapa kemampuan dan 
wawasan baru yang dapat diaplikasikan di lingkungan 
masyarakat.  

Begitulah ceritaku, mungkin biasa saja. Tapi ingatlah, saat 
kau berani bermimpi, berusaha dan tetap berserah pada Yang 
Maha Kuasa. InsyaaAllah semua akan terwujud dengan cara yang 
tak terduga dan dengan ending yang bahagia. Janganlah menyerah 
dalam berjuang kawan! Mimpiku sekarang adalah melanjutkan 
studi di Jepang atau Eropa. Kamu? 

 
***** 
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A Million Dreams From Mountainside 

Oleh : Puji Lestari 

 
 

Pagi yang indah untuk desa kecil di sebuah daerah terpencil di 
kaki Gunung Remas. Tahun 1998, aku dilahirkan dari ibu tangguh 
dan sosok ayah yang sangat kuat. Ayahku bernama Joko, ia 
seorang laki laki tanggguh yang mempunyai latar belakang 
pendidikan Sekolah Dasar dan ibuku bernama Suli, namun ia tak 
pernah bersekolah sama sekali. Jadi dikeluargaku hanya ada 
ayahku yang mampu membaca dan menulis. 

Namaku Puji Lestari. Aku lahir di sebuah desa kecil 
bernama Desa Cengkaan, sekitar 188 KM dari pusat Kota Bandar 
Lampung. Desa kecil yang berpenghuni tak lebih dari 15 kepala 
keluarga, tak ada aliran listrik dan tak ada banyak suara. Aku 
dilahirkan di keluarga yang tergolong rendah dalam bidang 
ekonomi. Mempunyai 3 anak, dengan aku sebagai putri bungsu 
nya,kedua kakak ku laki-laki. Ayah dan ibuku hanya seorang 
petani kopi yang bekerja setiap hari di kebun.  

Kakak pertamaku usianya terpaut jauh dariku. Dia tumbuh 
dengan kondisi badan yang sehat, namun keadaan mental yang 
kurang baik. Sedangkan kakak kedua ku cukup mempunyai 
kondisi yang sangat baik. Kedua kakak ku ini tidak mempunyai 
tingkat pendidikan yang memadai karena akses pendidikan yang 
sangat sulit dan jauh dari desa kami serta keadaan ekonomi 
keluarga kami yang kurang mencukupi. Mereka berdua sempat 
bersekolah, namun hanya sampai jenjang pendidikan dasar, 
itupun hanya berjalan 2 tahun karena sekolah bukan hal yang 
murah saat itu. Perjalanan yang jauh sekitar 5 KM harus ditempuh 
untuk mencapai sekolah terdekat. Dengan jalan setapak dan 
perkebunan yang memang sangat sulit untuk dijangkau anak-
anak. Akhirnya kedua kakakku memutuskan untuk berhenti 
sekolah saat itu.  
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Ini ceritaku, kisahnya dimulai sejak aku lahir dengan 
keadaan yang sudah kuceritakan diatas, aku gadis kecil yang 
kurang beruntung (pada saaat itu). Masa kecilku kuhabiskan 
untuk menemani ayahku dan ibuku mencari rezeki di kebun, 
tepatnya dibawah kaki gunung. Aku adalah gadis kecil yang saat 
itu jauh dari kata layak untuk berada di kehidupan nyata, aku 
tidak tahu perkembangan zaman, aku tidak tahu teknologi. Hari 
hariku hanya diisi dengan aktivitas di kebun. Sekedar menjadi 
pelipur lara dan obat lelah kedua orang tuaku dan kedua 
saudaraku. Semakin aku tumbuh besar, ayahku ternyata selalu 
bermimpi bahwa aku lah harapan satu satunya keluarga yang 
akan mewakili mereka untuk melihat dunia. Ayahku mulai 
mengajari bentuk huruf dan angka serta cara membaca. Hanya 
itulah ilmu yang sangat berharga yang dimiliki ayahku.  Baiknya 
Tuhan padaku, aku diberi otak yang cerdas dan kemampuan 
berfikir yang baik. Aku selalu menghadiahi ayahku dengan 
peningkatan proses belajarku.  

Tahun 2004, ayahku dengan semangat mengajakku berjalan 
5 KM dengan aku dipunggungnya untuk mengantar aku 
mendaftar sekolah dasar. Aku sangat senang pada saat itu, aku 
gadis kecil yang tidak tahu apa apa akan mulai menjalani hidup 
sebagaimana yang anak lain dapatkan. Hari pertamaku bersekolah 
ditemani ayahku yang meliburkan diri dari kegiatannya dikebun 
demi melihat aku duduk di bangku sekolah. Itulah awal mula 
semua mimpiku yang indah menjadi nyata. Hari hari berikutnya 
orang tuaku semakin semangat bekerja, karna mereka mau mimpi 
mereka tentang diriku harus dicapai. Akupun semakin rajin 
belajar, walaupun setiap hari aku harus berjalan berkilo kilo 
jauhnya hanya untuk dapat merasakan pendidikan.  

Aku tergolong siswa yang pendiam saat itu, namun nilaiku 
cukup dapat membanggakan kedua orang tuaku.  Aku tak pernah 
pergi dari peringkat 5 besar dan aku selalu menghadiahi nilai yang 
cukup baik disetiap kepulanganku dari sekolah. 

Tahun 2008, saat itu aku duduk di bangku kelas 4 Sekolah 
Dasar, dengan semangat yang tinggi yang sudah kuperlihatkan 
selama 4 tahun bersekolah. Akhirnya Tuhan menolongku dengan 
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rezeki yang diberikan kepada kedua orang tuaku. Orang tuaku 
mampu membeli sebuah rumah tua yang tak jauh dari tempatku 
bersekolah. Kami sekeluarga akhirnya pindah tempat tinggal ke 
tempat tersebut. Baiknya Tuhan padaku, mempersingkat jarak dan 
menambah semangatku untuk mewujudkan mimpi kedua orang 
tuaku. Aku tidak perlu berjalan jauh lagi setiap hari.  

Tahun terus berganti dan akhirnya aku lulus sekolah dasar 
pada tahun 2011. Saat itu orang tuaku memutuskan untuk tidak 
melanjutkan jenjang pendidikanku karena masalah biaya. Dan 
juga, tak ada keluargaku yang sekolah sampai ke jenjang sekolah 
menengah. Kedua orang tuaku tak mengerti apapun tentang 
pendaftaran, dan sistem pendidikan. Namun, aku yang mulai 
tumbuh remaja mulai meyakinkan bahwa aku harus melanjutkan 
apa yang sudah aku mulai. Ayahku yang sangat bersemangat 
melihat ku tumbuh menjadi manusia yang berilmu akhirnya 
menyetujui nya. aku didaftarkan pada sebuah sekolah menengah 
pertama negeri pada saat itu. Pada awal aku bersekolah, aku 
mengikuti sebuah kegiatan ekstrakurikuler seni bela diri yaitu 
karate. Aku menekuni kegiatan tersebut dengan tujuan 
memperluas hubungan ku dengan orang banyak.  

Saat tahun kedua aku sekolah menengah pertama, aku yang 
sudah 1 tahun menekuni bidang seni bela diri karate mendapat 
kesempatan untuk mewakili ke sebuah kejuaraan yang diadakan 
oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara. Itulah pertama kalinya 
aku pergi untuk membawa nama baik sekolah dan pertama 
kalinya pula aku pergi jauh, padahal hanya beda kabupaten saja. 
Aku yang tidak ada pengalaman sama sekali harus berhadapan 
dengan orang banyak dan harus membawa kemenangan untuk 
keluarga, untuk diriku sendiri dan untuk sekolahku. Betapa 
baiknya tuhan padaku, akhirnya aku mendapat juara 2 dan itulah 
kemenangan pertama dalam hidupku. Aku pulang kerumah 
dengan membawa piala yang langsung disambut tangis 
kebahagiaan oleh ibuku dirumah. 

Tahun terakhir aku bersekolah, aku mendapat kesempatan 
untuk pergi ke Ibukota mengambil gelar Dan 1 di Gelanggang 
Remaja Jakarta Utara. Lagi- lagi aku yang bahkan tidak tau apa itu 
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kota, dengan baiknya Tuhan selalu mempermudah jalanku 
menggapai semua yang aku mau. Akhirnya aku pergi ke Jakarta 
dengan izin ayah dan ibuku. Singkat cerita aku yang mulai 
mengerti bagaimana hidup dan untuk apa aku hidup. Akhirnya 
sampailah aku pada kululusan sekolah menengah pertama. Tak 
terasa aku sudah menyelesaikan satu bagian dari kehidupanku. 
Aku lulus dengan nilai yang cukup membanggakan dan 
meninggalkan prestasi yang cukup membuat sekolah dan kedua 
orang tuaku senang. 

Permasalahan yang sama saat lulus sekolah dasar, orang 
tuaku yang tak pernah mengerti pendidikan tinggi berniat tak 
melanjutkan jenjang pendidikanku. Saat itu, jenjang SMP sudah 
lebih dari cukup menggambarkan keinginan mereka. Namun, aku 
yang sudah banyak menuai kebahagiaan melalui apa yang sudah 
kucapai tak mau sia sia dengan berhenti begitu saja. Aku 
berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikanku, akhirnya 
ayahku menyetujuinya. Aku mendaftar ke sebuah sekolah 
menengah kejuruan dan mengambil jurusan Pemasaran. Orang 
tuaku yang tak mengerti apa apa hanya bisa mendukung dengan 
doa.  

Tahun pertama aku sekolah SMK, aku menjadi siswa yang 
cukup pendiam dengan lingkungan baru dan sistem pembelajaran 
yang baru. Namun, aku tergolong siswa yang dianggap cerdas 
dalam hal ilmu pengetahuan. Terbukti dengan terpilihnya aku 
menjadi wakil pada kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK yang 
diadakan rutin setiap tahun. Aku mewakili jurusan pemasaran 
saat itu, dan bertanding pada tingkat kabupaten. Berkat kerja keras 
kedua orang tuaku yang banting tulang mendukung aku untuk 
sekolah dan keinginanku yang kuat serta campur tangn Tuhan 
yang begitu apik sehingga aku mendapat juara 1 pada saat itu. 
Akhirnya aku pun menjadi perwakilan Kabupaten Lampung Barat 
untuk bertanding di tingkat Provinsi pada acara Lomba 
Kompetensi Siswa itu. Baiknya Tuhan lagi dan lagi aku mendapat 
juara 1 dengan serangkaian perjuangan dan semangat ku yang tak 
pernah hilang demi membanggakan dan membuktikan pada 
kedua orang tuaku. Singkat cerita, saat itu otomatis aku menjadi 



56 
 

wakil dari Provinsi Lampung untuk bertanding di Tingkat 
Nasional, yang diakan di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.  
Walaupun aku tidak mendapatkan kategori juara, namun untuk 
berfikir sampai sejauh inipun aku tidak pernah. Setidaknya saat 
itu aku ikut menyumbangkan skor untuk Provinsi Lampung yang 
mendapat peringkat 9. 

Masa Sekolah Menengah Kejuruan ku sangat penuh dengan 
kejutan kejutan indah dari Tuhan. Seperti aku sedang memanen 
buah keletihan kedua orang tuaku saat pertama kali 
memperjuangkan pendidikanku. Akhirnya aku lulus pada tahun 
2017 dengan predikat lulusan terbaik SMK N 1 Kebun Tebu saat 
itu. Dengan berbagai pengalaman dan banyak pengetahuan 
akhirnya aku berniat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 
Namun aku sudah tahu pasti kedua orang tuaku melarang keras 
karena memang kondisi ekonomi yang tidak akan mencukupi. 
Akupun berinisiatif mendaftar dan mencari sebanyak mungkin 
informasi tentang beasiswa yang bisa aku dapatkan. 

Aku akhirnya mendaftar pada UIN Raden Intan Lampung 
dengan berbagai pencapaian yang telah kudapat dan kugunakan 
untuk mendaftar Beasiswa Bidikmisi. Baiknya Tuhan dan doa 
orang tuaku. Semua berjalan mudah dan aku mampu menjalani 
pendidikan dengan bantuan beasiswa ini yang sangat berguna 
sekali untukku. 

Inilah kisahku, sekarang aku semester 4 jurusan Perbankan 
Syari’ah di UIN Raden Intan Lampung. ini adalah kisah nyata 
dalam hidupku. Semua keajaiban yang terjadi adalah doa dari 
kedua orang tuaku.  

Sekarang aku tinggal jauh dari keluarga, ayah dan ibuku 
sudah mulai menua, namun mereka masih tetap bekerja. Kakak 
pertamaku masih melakukan aktifitas yang bisa ia lakukan, 
terkadang ia mencari sisa botol plastik untuk dijual kembali. 
Sedangkan kakak kedua ku sudah menikah dan mempunyai satu 
orang putra. Aku berharap keponakanku ini bisa melebihi aku, 
dan aku mau jadi orang yang membuat dia paham betapa 
pentingnya berjuang.  
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Ini aku, gadis kecil yang dulu hanya bisa melihat hutan 
menjadi aku yang akan memenuhi sudut kota dengan jejak 
langkahku. Dan ini aku, harapan terakhir kedua orang tuaku. 

 
***** 
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Melangkah Ke Negeri Jiran 

Oleh : Septia Abdul Rouf 

 
 

Setiap manusia di dunia ini memiliki sebuah mimpi, sebuah 
harapan yang tentu ingin menjadi suatu kenyataan. Teringat sosok 
penulis yang banyak di idolakan, tanpa terkecuali diriku. 
“Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi” kata-kata 
yang sampai sekarang aku selalu ingat, sebagai seorang penulis 
hingga karyanya di buatkan sebuah film, bagi Andrea Hirata tentu 
bukan suatu hal yang mudah. Salah satu karyanya yang kita kenal 
Laskar Pelangi memberikan pembelajaran bagi siapa saja yang 
mengikuti kisahnya, tanpa terkecuali diriku. Aku ingin terbang, 
mungkin seperti burung di taman yang ku pandangi, namun 
apakah aku ini bisa?  

 Terlahir dari keluarga yang memiliki keterbatasan biaya, 
tak membuatku untuk mengubur sebuah mimpi. Untuk bisa 
berkuliah saja, itu salah satu mimpi yang terwujud. Sadar akan 
perekonomian keluarga yang tak memungkinkanku untuk 
membebani biaya kuliah sehingga aku mendapatkan jawaban, iya 
Bidikmisi namanya. Bisa melanjutkan pendidikan ke Perguruan 
Tinggi Negeri membuatku setidaknya bisa membahagiakan 
keluarga, ini menjadi suatu jembatan agar aku bisa mengangkat 
derajat orangtuaku kelak. Mendapatkan pernyataan-pernyataan 
yang kurang enak selalu kudapatkan oleh masyarakat sekitar, 
disisi lain aku memiliki kebanggaan namun disisi lain aku merasa 
seperti masyarakat sekitarku tak mempercayai. “Gak kerja dek?”, 
“Kerja dimana?”, itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang 
kudapatkan namun aku jawab dengan mudah bahwa diriku saat 
ini hanyalah mahasiswa. Mendengar jawabanku, ada beberapa 
yang memberiku selamat atas status kemahasiswaanku ini namun 
disisi lain ada yang tak mempercayai bahwa aku ini kuliah, ada 
pun yang mengangap bahwa aku hanya kuliah bermodalkan 
SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Ini sangat menyakitkan, 
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karena untuk bisa lolos ke PTN dengan beasiswa Bidikmisi bukan 
hanya sebuah SKTM saja, namun ada seleksi yang harus aku lalui 
dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga aku 
sadar, bahwa aku harus memberikan sebuah jawaban dengan 
membuat mimpi-mimpiku bisa nyata. 

 Aku menikmati masa kuliahku, tanpa memandang status, 
gender, mau itu mahasiswa reguler atau Bidikmisi di perkuliahan 
tidak mempermasalahakan yang terpenting bagaimana kita 
bersikap. Mengukir prestasi tentu sebuah tujuanku di masa 
perkuliahan ini, aku tak mau jika perkuliahanku hanya berisikan 
belajar di kelas atau aktif organisasi saja. Aku masih punya banyak 
mimpi yang harus aku raih, salah satunya bisa naik pesawat.  
Banyak yang bilang jika naik pesawat itu mahal apalagi jika ke luar 
negeri, tentu itu membuatku harus bekerja keras untuk 
mengumpulkan uang. Namun bagaimana jika itu didapatkan 
secara gratis? Ah itu mimpi, iya itu memang mimpi tapi jika aku 
hanya diam tentu itu akan hanya menjadi sebuah mimpi sehingga 
aku harus bisa mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan.  

 Sadar aku hanya sebatas mahasiswa Bidikmisi yang untuk 
kuliah saja aku menggunakan beasiswa bagaimana bisa ke luar 
negeri. Ketika aku mendapatkan informasi program student 
exchange ke Malaysia secara gratis dari Scholarion, tanpa berpikir 
panjang aku daftar saja. Bermodalkan niat dan tekad aku lakukan 
untuk bisa mendapatkannya. Melihat kuota hanya untuk 25 orang 
saja aku mencoba bersaing dengan mahasiswa se-Indonesia yang 
ikut mendaftar. Perjalanan seleksi ke Malaysia tidak semudah itu, 
karena seleksi dibagi dua tahap yang mana tahap pertama 
membuat suatu esai dan tahap kedua membuat suatu kreatifitas. 
Aku sangat bersyukur langkah awalku lolos di tahap pertama dan 
masuk ketahap kedua, dengan diberi waktu hanya satu minggu 
untuk membuat suatu kreatifitas jujur ini sangat sulit bagiku 
karena diminggu tersebut jadwal kuliah dan organisasi 
membuatku tak banyak waktu untuk membuatnya dan hasilnya 
aku hanya membuat kreatifitas seadanya, hasilnya? Tentu itu 
belum pantas menghantarkanku untuk melangkah ke negeri Jiran. 
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Sedih itu sifat manusiawi, namun aku berpikir jika aku berlarut-
larut dalam kesedihan tak akan membuatku bisa bangkit lagi. 

 Singkat cerita yang aku tahu pemdaftaran ini dibagi dua 
gelombang namun betapa terkejutnya aku jika ternyata mereka 
membuka gelombang ke tiga, yang aku pikirkan 25 kuota ini 
hanya di bagi dua gelombang saja ternyata tidak. Disisi aku seperti 
mendapatkan bisikan hati bahwa ini sebuah jawaban bahwa aku 
harus mencoba lagi. Lagi-lagi aku diberikan kesempatan untuk 
lolos di tahap pertama dan lanjut ke tahap kedua, yang mana 
sebelumnya aku harus terhenti disini. Aku tak mau jatuh lagi ke 
lubang yang sama, sehingga aku benar-benar memanfaatkan 
waktu seminggu ini untuk bisa membuat suatu kreatifitas yang 
mampu mengantarkan aku ke negeri Jiran, lagi-lagi aku 
dihadapkan jadwal yang padat di organisasi yang mana di minggu 
ini akan dilaksanakan camp untuk mahasiswa baru sebagai ujuang 
acara kaderisasi mahasiswa baru dan aku terlibat didalamnya 
sebagai panitia. Aku tidak mau gagal lagi, aku tidak mau 
melewatkan kesempatan emas ini lagi namun aku tidak mau juga 
meninggalkan tanggungjawabku. Setiap hari pulang malam 
karena rapat, membuat waktu untuk membuat kreatifitas ini 
berkurang namun dorongan teman dan keluarga memberikan 
semangat untukku dan akhirnya aku bisa menyelesaikan 
kreatifitas ini dan mengirimkan di menit-menit akhir batas 
pengiriman membuatku sedikit lega. Disini aku hanya bisa pasrah 
dan berdoa semoga usahaku ini tidak sia-sia karena aku tahu jika 
proses tidak akan menghianati hasil. Tibalah di waktu 
pengumuman, dimana seleksi sebelumnya aku sudah memiliki 
perasaan tidak akan lolos ternyata memang tidak lolos, namun 
dikesempatan kedua ini aku perbanyak positif thinking bahwa aku 
bisa lolos karena saya tahu ucapan merupakan sebuah doa yang 
membuatku terus berdoa tak henti-hentinya. Tuhan menjawab 
doaku, “aku lolos!”. 

 Bisa merasakan terbang menggunakan pesawat terjawab 
sudah, aku merasa ini seperti berada dalam mimpi walau 
terdengar seperti kampungan namun faktanya ini memang 
mimpiku, hal yang mungkin orang dengan mudah 
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mendapatkannya namun tidak bagiku. Rasanya beda jika kita 
mendapatkan apa yang kita inginkan dengan hasil keringat 
sendiri, ketika mungkin orang dengan mudah naik pesawat ke 
luar negeri dengan mengeluarkan uang disini aku merasa 
mendapatkan kepuasan batin yang mana aku mendapatkannya 
secara gratis dengan mengikuti seleksi dari Scholarion. 
Menginjakkan kaki langsung di Malaysia membuatku terharu 
karena yang selama ini aku lihat di internet atau televisi kini aku 
melihat langsung, gambaranku mengenai negeri Jiran ini sama saja 
dengan Indonesia, ketika aku melihat langsung ternyata banyak 
sekali perbedaan-perbedaan yang bisa di komparatifkan. Selain itu 
aku diberikan kesempatan untuk merasakan belajar mengenai 
ekonomi di Universiti Tun Abdul Razak, bagaimana kondisi 
ekonomi negeri Jiran ini sehingga aku bisa komparatifkan dengan 
Indonesia. Selain itu bisa belajar mengenai sosial budaya di 
University of Malaya, yang aku tahu ini merupakan universitas 
terbaik di Malaysia yang sekarang aku bisa mendapatkan 
pelajaran langsung oleh dosen ditempat tersebut. Tentu ini bukan 
suatu hal yang mudah dan tidak semua orang bisa seberuntung 
aku, yang aku bisa lakukan hanyalah bersyukur, bersyukur dan 
bersyukur. 

 Setiap manusia di dunia ini ingin terlahir dengan 
kemampuan-kemampuan yang bisa dibanggakan di dalam 
kehidupannya yang kelak dapat di banggakan oleh masyarakat. 
Manusia merupakan salah satu karya Tuhan yang indah dengan 
keunikannya masing-masing. Kondisi ekonomi keluarga yang 
tergolong tidak berkecukupan tak membuatku membatasi mimpi, 
seperti terbang menggunakan pesawat ke luar negeri merupakan 
suatu pencapaian luar biasa dalam hidupku. Hal tersebut 
setidaknya membuat keluargaku bangga dengan pencapaian ini 
dan masyarakat sekitarku bisa ikut bangga. Bisa melangkah ke 
negeri Jiran membuat tamparan dalam hidupku, jika dunia ini luas 
dan aku harus bisa menjelajahi. Bukan hanya sebatas mampir di 
setiap negara, melainkan mencari ilmu yang bisa didapat dan 
dikembangkan di Indonesia nantinya aku bisa kembangangkan 
serta membangun negara ini menuju ke arah yang jauh lebih baik. 
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Teringat sosok Anies Baswedan yang berkata “Lokasi lahir boleh di 
mana saja, tapi lokasi mimpi harus setinggi langit”. Ketika mereka bisa, 
kenapa aku tidak? Kondisi ekonomi bukan halangan untuk kita 
berkembang untuk bisa terus berprestasi, berprestasi dan terus 
berprestasi. 

 
***** 
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Assalamu’alaikum Bumi Ganesha 

Oleh : Sriana Wahyuni 

 
 

Di sebuah penjara suci yang penuh dengan kesederhanaan, 
tinggal lah seorang gadis mungil bersama teman-temannya. 
Bercerita, bercanda, bernyanyi, dan suka duka bersama. 
Pagi,siang, malam selalu kami jalani bersama. Ya disitulah tempat 
sederhana yang penuh akan sejarah perjuanganku dan kawan-
kawanku. Menghafal kan Al-Qur’an, belajar kitab, belajar ngaji 
hingga ngajar ngaji ke adik-adik lingkungan sekitar. Dan kini akan 
kutuliskan jejak indahku. 

Namaku Sriana Wahyuni dan aku biasa dipanggil Yana. 
Aku berasal dari Kabupaten Nganjuk. Aku  pernah mengenyam 
pendidikan di Pesantren Miftahul Huda selama 3 tahun dibarengi 
belajar di SMAS Muhammadiyah 1 Nganjuk. Hari- hari ku dulu 
sangat berkelabu, tak ada warna seperti hal nya kebanyakan para 
remaja. Waktu ku hanya kuhabiskan untuk belajar, ngaji, sekolah, 
di perpustakaan, setoran hafalan, ngajar dan tidur secukupnya. 
Begitulah ceritaku selama 3 tahun, tak ada namanya liburan 
bahkan bermain walau hanya sejenak. Hari libur hanya wacana, 
karena harus kuhabiskan untuk muroja’ah dan ngaji bil ghaib di 
mik masjid besar yang ada didesa. Jika tidak seperti itu, akan 
kubuat untuk belajar atau meminjam buku di perpustakaan umum 
daerah. 

Awalnya aku merasa bosan bahkan tak tahan. Ingin sekali 
aku pergi bahkan kabur dan tak ingin kembali, namun aku selalu 
mencoba untuk bertahan dan bedamai dengan diri. Mengapa 
begitu? Aku tak tahan bukan karena sesuatu yang ku jalani terasa 
monoton, akan tetapi aku sering merasa sendiri dan kesepian. 
Sebelum aku berada di puncak kelas 12 SMA, aku pernah 
mengalami perang batin selama 2 tahun. Aku tertekan, hafalan 
menumpuk namun muroja,ah kadang tak lancar, tugas sekolah 
menumpuk dan harus kupersiapkan syarat kuliah masuk PTN 
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yang konon rasanya sulit tembus. Di tambah lagi, aku sempat ada 
pertengkaran kecil dengan keluarga karena aku dilarang kuliah, di 
pesantren aku sering menjadi bahan bully-an. Tidak hanya aspek 
fisik karena badanku dulu pendek dan gemuk, aliran, pemikiran, 
dan semua tentangku. Selalu aku yang menjadi bahan bercandaan 
hingga pernah aku merasa tertekan hingga jatuh sakit, ingin keluar 
dari pesantren dan sering menangis di kamar mandi, tak hanya 
masalah didalam pesantren yang selalu kusembunyikan. Di 
sekolahpun aku  sendiri, aku adalah anak yang pendiam, jarang 
bergaul dan tak punya sahabat. Sering sekali aku lari ke 
perpustakaan untuk membaca koran sebagai hiburan atau 
meminjam buku paket untuk ku kerjakan soal-soalnya. Tak ada 
teman-teman yang sepemikiran denganku untuk diajak berjuang 
untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka memutuskan 
untuk bekerja, ada yang kuliah di swasta dan ada yang 
memutuskan untuk menikah.  

Jadwal keseharianku pun selalu sama, pagi hingga sore 
sebelum ashar aku habiskan di sekolah dan selesai pulang sekolah 
aku langsung mengajar ngaji di TPQ ‘Aisyiyah 1 Nganjuk pukul 
17.00 WIB . Setelah itu, aku pulang naik sepeda menuju pesantren. 
Perjalanan menghabiskan waktu 15-20 menit. Dan sampai 
dipesantren sebelum maghrib, aku pun memutuskan untuk  
mandi , makan, dan sholat maghrib berjama’ah . Kemudian setelah 
maghrib, aku ngajar ngaji bersama lainnya untuk mengajar ngaji 
membantu ustadzah hingga adzan ‘isya. Tak lama kemusdian, 
akupun melanjutkan seperti rutinitasku yaitu menghafalkan al-
qur’an , lalu menyetorkan pada ustadzah bersama teman-teman 
lainnya mulai pukul 20.00 – 21.00 WIB . Setorannya pun tak melulu 
lancar, seringkali aku menangis karena terbata-bata dan lupa. Tapi 
selalu kucoba untuk bertahan dan tetap berjuang. Bismillah.  

Sebuah perjalanan yang sulit kulupakan adalah dimana aku 
dapat membersamai adik-adik untuk belajar al-qur’an, jadi guru 
les privat anaknya ustadzah dan ngajar ngaji di TPQ yang sering 
kehujanan saat pulang, bahkan aku pernah mengalami yang 
namanya mati lampu saat pulang, cuaca mendung, hujan deras 
dan dibarengi petir. Kedinginan dan kelaparan karena menahan 
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lapar sejak pulang sekolah tidak makan hanya untuk berhemat. 
Seringkali air mata ini dibarengi rintik hujan yang membasahi 
bumi ini, aku malu jika harus mengeluh. Bahkan menangispun, 
aku tak sanggup. Lelah raga, jiwa dan pikiran. Tapi ini bukanlah 
akhir. Ini adalah sebuah awal yang indah. Hadiah yang Allah SWT 
berikan jauh lebih indah dan manis dari semua perjuangan ini. 
Harus kuat! 

Mulai awal kelas 12 SMA , aku sudah mempersiapkan 
untuk masuk PTN. Mulai dari beli buku SBMPTN, pinjam buku di 
perpustakaan, browsing info kuliah di lab komputer, atau 
menghadiri expo kampus dan kepo banyak hal saat sesi tanya 
jawab seminar. Awalnya aku sangat mempersiapkan untuk masuk 
FH-UI, akan tetapi ibuku melarang untuk kuliah jurusan hukum, 
lalu kuputuskan untuk masuk Filsafat UGM,tapi ibu lebih 
melarang keras. Aku semakin tak mengerti, dimana-mana aku tak 
di izinkan. Lalu harus bagimana? Karena aku terkenal memiliki 
tabungan hafalan, guru matematika ku menawariku beasiswa 
kuliah di Al-Azhar Chairo ,Mesir. Betapa bahagianya aku saat itu. 
Keren , itulah yang ada dibenakku. Lalu aku minta izin ke ibu, dan 
ibu semakin melarangku. Bahkan memarahiku. Aku hanya bisa 
menangis, bingung, tak tahu arah. Tak ada yang mendukungku 
sama sekali. Ditambah lagi aku tahu bahwa diriku hanyalah anak 
SMA swasta yang tak memiliki alumni di PTN, akreditasi B dan 
tak pernah mengikuti bimbingan belajar tambahan karena tak kuat 
menanggung biaya bimbel.  

Namun satu hal yang ku tekankan, aku berusaha untu 
tawadhu’. Setiap akan berangkat sekolah, aku selalu mohon restu 
ustadzah dan minta diberikan yang terbaik oleh Allah. Aku tak 
tahu jika pada akhirnya aku akan  masuk ITB, karena awalnya aku 
tak ada mimpi disini. Hanya kagum saat melihat film Ruddy 
Habbie. Saat itu aku menyukai jualan, membantu memasarkan 
jualan sempol hasil masakan ustadzah. Lumayanlah, dari harga 
sempol perbiji aku diberi upah 300 rupiah. Karena tiap sempol 
dihargai rp.1000 dan anehnya sebelum jam 7.00 WIB selalu habis, 
dan itu aku belum masuk kelas, alias habis saat aku masih 
memarkirkan sepeda diparkiran. Dan disitu aku merasa bahagia, 
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ada kebahagiaan batin yang kurasakan. Aku yakin bahwa aku 
memiliki bakat dagang dan otak bisnis. Setelah itu, aku 
memutuskan untuk ke perpustakaan daerah untuk browsing info 
seputar kuliah. Tepat dilayar utama ada gambar Kak Herayati, 
Mahasiswa Kimia 2014 peraih bidikmisi dan berprestasi dari ITB. 
Tiba –tiba aku ingin kuliah di ITB, seperti nya meyenangkan. Lalu, 
aku mulai   mencari informasi seputar jurusan. Dan benar ada 
jurusan bisnis. Lalu kuputuskan untuk masuk SBM ITB, banyak 
pihak yang menentangku. Bahkan mulai guru, teman sekolah, 
teman, pesantren dan kebanyakan orang yang ku temui saat itu. 
Mentalku benar-benar jatuh, tak ada yang mendukung. Bahkan 
lebih di jatuhkan, di ejek guru, dibilang ‘’mimpi di siang bolong’’ 
dan banyak lagi, dikatai teman bahwa ITB adalah institut tambal 
ban. Hatiku sangat geram saat itu, sedih, marah , hancur dan tak 
berdaya.  

Setiap hari aku selalu mencoba untuk konsisten sholat 
malam, ngaji, belajar non stop dan sedekah. Aku tak peduli apa 
kata orang, karena aku lebih percaya Tuhan ku dibanding 
manusia. Tiap hari minta do’a ustadzah, do’a ibu, dan ketika 
ngajar atau perjalanan ngajar untuk berdo’a. Karena aku yakin 
itulah waktu mustajab, ketika dihina adalah waktu mustajab. Aku 
memutuskan masuk ITB tepat 3 minggu sebelum SNMPTN 2018, 
istikarah dan hajat selalu kujalankan. Aku juga memutuskan 
untuk masuk jalur peminatan kewirausahaan. Karena aku yakin 
itu strategi bagus, aku melampirkan sertifikat hafalan al-qur’an , 
piagam paralel dan sertifikat seminar nasional. Dan kuberi nama 
password ku snmptn yaitu lolos itb. Lucu tapi mujarab. Satu hal 
lagi, aku bukanlah siswa yang ahli bidang ekonomi. Aku ahli 
dalam bidang sosiologi, namun karena kupikir untuk masuk bisnis 
harus peminatan ekonomi dalam ujian nasional. Maka aku banting 
setir, mencoba belajar seminggu sebelum ujian. Hal konyol dalam 
hidupku yang pernah kujalani, guru ekonomi mengatakan bahwa 
jika ada siswa yang mendapat nilai 80-100 maka akan dapat hadiah 
uang 500 ribu, 60-80 dapat 300 ribu dan 50-60 dapat 100 ribu, tapi 
hanya diambil yang tertinggi saja. Aku hanya berharap bisa beli 
tiket kereta untuk ke Bandung dengan uang sendiri. Dan 
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pengumuman tiba, aku menjadi juara 1 peraih nilai ekonomi 
tertinggi disekolah,walau hanya dengan skor 68 dan dapat hadiah 
300 ribu. Segera kubelikan tiket kereta ekonomi pulang-pergi. Aku 
dinyatakan lolos  SNMPTN di ITB. Syukur tak ada hentinya, 
betapa Allah Maha Baik. Perjuangan tak ada yang sia-sia. Karena 
kuyakin bahwa sesuatu yang luar biasa akan kalah dengan yang 
tidak biasa.  

Tepat pada tanggal 8 Mei 2018 aku menginjakkan kaki ku di 
bumi ganesha, dan lebih istimewanya adalah bunga-bunga 
bermekeran seperti merekahnya hatiku saat itu. Anugerah dan 
amanah terbesar Tuhan yang sangat luarbiasa hebat. Terimakasih 
Allah SWT atas nikmat  yang luarbiasa . Kini aku mengucapkan 
salam ganesha sekaligus salam ‘’Assalamu’alaikum Bumi 
Ganesha’’. 

 
***** 
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Rangkaian Titik Kehidupan 

Oleh : Rizhal Akbar Jaya Pratama 

 
 

Kehidupan di dunia yang diberikan Tuhan kepadaku, 
menunjukkan betapa indahnya warna-warni pelangi kehidupan. 
Walau warna hitam dan putih mendominasi dalam perjalanan 
hidupku. Perjalanan yang aku alami sangat beraneka bentuknya. 
Bentuk kebahagiaan sering menghampiri lalu hilang lalu datang 
kembali. Begitu juga bentuk kesedihan, datang tanpa dijemput, 
pulang pun tak diantar. Namun, aku bangga dengan perjalanan 
hidupku. Berawal dari 2 bentuk ekspresi kehidupanku. Aku 
menjadi manusia yang lebih tahu diri akan pentingnya hidup 
dalam kebermanfaatan.  

Rangkaian perjalanan hidupku terpola oleh sebuah titik. 
Titik sering digambarkan oleh orang untuk menandakan posisi 
dan keadaan diri seseorang. Titik yang dibentuk dengan rapi 
dilandasi oleh pembentukan sikap yang baik maka akan terbentuk 
garis yang lurus. Namun, titik yang hanya dilandasi oleh 
kebiasaan yang buruk akan tercipta garis yang tak beraturan. Titik 
kehidupanku mungkin tak beraturan, namun Tuhan selalu 
menunjukkan arah untuk membuat kehidupanku lurus ke depan 
dengan harapan hidup yang lebih indah. 

Titik Pertama: Awal dari Kata Perjuangan. 
Delapan tahun yang lalu, peristiwa indah itu masih teringat 

di memoriku. Waktu itu aku berbahagia dengan teman-teman 
sekolah dasarku. Kami bahagia dalam perayaan kelulusan. Kami 
tak hiraukan nilai yang kami dapat. Kami hanya fokus dalam 
indahnya arti kelulusan. Kelulusan pada jenjang sekolah 
menandakan jalan pertama perjuangan telah terlintas dengan 
lancar. Pada kelulusanku, aku mendapatkan peringkat 3 dengan 
nilai Ujian Nasional tertinggi di sekolah dasar aku. Aku begitu 
bahagia karena berhasil mendapatkan nilai bagus. Ibuku hanya 
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bisa memberikan senyum indah saja. Senyum indah Ibuku sudah 
mengekspresikan betapa beliau bangga terhadapku.  

Namun, dibalik kebahagiaanku tersimpan rasa kecewa. 
Kekecewaan yang didasari oleh tidak dapat mengalahkan 
temanku yang mendapat peringkat satu. Waktu itu aku sedang 
mengalami masalah keluarga yang dapat dibilang memuncak 
dalam tahap pemanasan uap emosi. Keluargaku terpecah bagai 
gelas pecah yang tak dapat disambung lagi. Aku selalu melarikan 
diri dari masalah keluarga ke tempat Play Station (PS). Tempat itu 
menghipnotisku hingga aku lupa waktu dan belajar. Belajarku 
berantakan dan tak terarah. Tangisan selalu terjadi terhadap diriku 
karena merasa sendirian. 

Namun, selalu ada sosok sahabat yang mendampingiku 
dalam mendungnya awan yang sedang menyelimuti 
kehidupanku saat masih berusia anak-anak. Ketika masih kecil, 
seorang anak perlu dirangkul supaya karakter anak tidak jatuh 
dari kebaikan dan menuju ke arah keburukan. Sahabatku lebih tua 
daripada aku. Dia selalu memberi aku pesan moral yang 
didalamnya mengingatkan betapa pentingnya arti keluarga. Di 
dalam keluarga, pertikaian dan perdebatan harus menjadi hal 
yang ditolak oleh diri kita untuk dilakukan. Rasa percaya dan 
memaafkan antar anggota keluarga harus selalu dirawat dan 
dipupuk supaya keharmonisan di keluarga kecil itu dapat terjadi. 

Titik Kedua: Tindas dan Hina, Dua Kata Yang Aku Benci. 
Kekecewaan atas tidak mendapat peringkat 1 masih 

berlanjut saat aku mendaftar Sekolah Menengah Pertama. Nilaiku 
tidak mencukupi untuk mendaftar sekolah yang dapat dibilang 
memiliki kredibilitas tinggi. Aku mendapatkan sekolah di pilihan 
kedua. Sekolah yang aku pun tak tahu dimana letaknya. Aku 
hanya pasrah dengan hidup, karena memang ini sudah alur hidup 
yang harus aku lintasi. Marah, kecewa, dan sedih mungkin hanya 
bisa terjadi di batin namun tak bisa diungkapkan lewat lisan.  

Pendaftaran ulang Sekolah Menengah Pertama telah 
dibuka. Informasi biaya disampaikan oleh petugas sekolah kepada 
Ibuku. Ibuku hanya bisa kaget karena tak memiliki tabungan 
untuk membayar dan harus disegerakan. Ibuku menghubungi 
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beberapa anggota keluarga namun tak dapat membantu. Datang 
ke anggota keluarga satu ke keluarga lain pun juga sama. 
Meminjam ke tetangga juga tidak dapat. Pada akhirnya, keluarga 
Ayahku meminjamkan uang dengan sistem utang (yang terikat 
dengan sebuah kertas perjanjian). Mungkin hal ini sering terjadi 
pada keluarga orang lain dimana anggota keluarga yang memiliki 
penghasilan rendah hanya bisa dianggap sampah sedangkan yang 
memiliki harta lebih dianggap sebagai bangsawan. Penindasan 
yang terjadi selalu teringat olehku. Teringat secara jelas melalui 
mata dan telinga aku. 

Uang yang dipinjam (utang) dari keluarga Ayah untuk 
membayar pendaftaran ulang sekolahku langsung dibayar oleh 
Ibuku dengan cara meminjam uang dari orang lain supaya tidak 
mendapat omongan yang lebih pedas lagi. “Orang lain lebih baik 
daripada keluarga sendiri” perkataan ini selalu membisik dan 
merasuk dalam sukmaku. Keluarga itu penting namun ketika 
keluargamu hanya dapat menghina dan menindas apa arti 
keluarga masih bisa terjaga? Pergi dan melupakan mereka, apa hal 
yang pantas untuk aku lakukan? Egoku selalu memantrai diri 
untuk bersikap seperti itu karena tak mau mengenal arti 
penindasan lagi di keluargaku. Aku boleh dicaci, dihina, ditindas 
dengan segala macam cara namun ketika Ayah dan Ibuku ditindas 
aku akan melakukan perlawanan walau itu menyakitkan buatku. 

Titik Ketiga: Dunia Persahabatan. 
Pada awal masuk Sekolah Menengah Pertama, aku 

berkenalan dengan anak laki-laki bertubuh mungil dan pemalu. 
Pemalu, mungkin kata yang sepintas aku pikirkan, namun 
ternyata dia anak yang super cerewet dan menyebalkan. Dia 
sangat pandai membuat aku tertawa hingga aku tak tahu telah 
tertawa terbahak-bahak. Dia sangat mirip denganku. Memiliki 
masalah terhadap keluarga, dan menganggap di dunia ini kami 
sendirian. Kami saling memahami satu sama lain. Kami bertukar 
pendapat dan bermain bersama ketika istirahat berlangsung. Kami 
belajar bersama dan membaca buku bersama. Bersendau gurau 
dengan guru perpustakaan ketika istirahat juga menjadi memori 
yang istimewa untuk diingat. Persahabatan yang indah ini terjalin 
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selama tiga tahun di SMP dan kami masih bersahabat hingga 
sekarang walau terkadang pertikaian menjadi bumbu di 
persahabatan kami. 

Titik Keempat: Maju Atau Mundur. 
Seusai kelulusan Sekolah Menengah Atas, aku ingin 

melanjutkan dunia perkuliahan. Aku telah menempuh jalur 
SNMPTN dan SBMPTN namun Tuhan membengkokan alur 
jalanku. Aku mencoba mendaftar Perguruan Tinggi Swasta yang 
dapat diajukan beasiswa supaya dapat meringankan biaya orang 
tua. Tak ada satu pun Perguruan Tinggi Swasta yang cocok kecuali 
di UMS. Persyaratan di UMS aku lakukan untuk daftar masuk ke 
kampus tersebut. Di samping itu juga, aku mendaftar Seleksi 
Mandiri Perguruan Tinggi di UNS. Sehari sebelum pengumuman 
Seleksi Mandiri aku tidak dapat mendaftar di UMS karena jurusan 
yang aku ambil sudah terpenuhi kuotanya. Aku hanya pasrah, 
namun Tuhan berkehendak lain. Aku membuka website UNS di 
hari berikutnya yang menyatakan aku LOLOS di Perguruan 
Tinggi tersebut. Bahagia dibalut air mata sebagai luapan ekspresi 
diriku. 

Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk registrasi telah aku 
kirimkan. Berkas- berkas tersebut dikirim dengan tujuan untuk 
menghitung biaya kuliah tiap mahasiswa baru. Aku begitu kaget 
dengan nominal uang biaya kuliah yang harus aku bayar. Tak 
mungkin orang tuaku mampu untuk membayar biaya kuliah itu 
untuk saat ini. Rasanya perjuangan pendidikanku sepertinya akan 
putus di tengah jalan. Pengorbanan yang aku jalani selama ini juga 
akan sia-sia. Aku hanya bisa meminta restu dari Sang Pencipta. 
Sang Pencipta pun menjawabnya. Dia mengirimkan penyelesaian 
dari masalahku. Anggota keluarga Ibu meminjamkan uang 
kepada Ibu untuk membayar kuliah perdanaku. Aku kini dapat 
berkuliah dengan baik di kampus yang aku inginkan. 
Alhamdulilahnya aku mendapatkan beasiswa Bidikmisi 
Pengganti yang diajukan Universitas. Mungkin benar, Tuhan 
sedang mengatur jalan kehidupanku supaya aku tetap teguh 
dalam berjuang dalam mengejar impian.  

*****  
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Asa di Ujung Timur 

Oleh : Musfiqon 

 
 

Menginjakkan kaki di pulau paling timur Indonesia menjadi 
mimpiku dari beberapa tahun lalu. Tepatnya saat pulang dari 
SMA, laptopku memutar film drama Di Timur Matahari yang tak 
tahu dari mana aku mendapatkannya. Yang aku ingat betul, aku 
menonton lagi film itu karena ada beberapa part yang terlewat saat 
perdana ditayangkan di TV, 31 Juli 2014. Film yang 
menyampaikan kondisi pendidikan dan pesan perdamaian 
berhasil membujuk rayuku untuk menuliskan tanah papua ke 
dalam wishlist yang ada dibenakku.  

Tiga tahun berlalu, harapan itu masih ada. Bahkan lebih 
kuat, setelah Pulau Sumatera dan Pulai Dewata tercoret dari 
wishlistku pada Juli 2017. Sejak saat itu, obsesi menginjakkan kaki 
di tanah papua semakin menggebu, apalagi melihat kondisi 
pendidikan disana, aku ingin ikut membuat perubahan. Hingga 
pada 9 Oktober 2017 sebuah postingan di Instagram membuat 
harapan itu menemukan celah jalannya. Postingan itu berisi ajakan 
membuka wawasan kekayaan hakiki Indonesia, memupuk cinta 
tanah air, serta mengembangkan diri dalam memberikan 
kontribusi positif untuk masyarakat. Tidak ada yang istimewa dari 
caption post kegiatan You Can Empower ini, tak jauh dengan 
caption kegiatan pengabdian yang telah ku ikuti sebelumnya. Yang 
membuat postingan itu istimewa adalah salah satu lokasi dari 
kegiatan, yaitu Raja Ampat, Papua Barat. 

Semangatku bertambah, namun hatiku belum mengiyakan. 
Berminggu-minggu aku acuhkan link form pendaftaran. Namun, 
karena penasaran sesekali aku mencoba mengisi, namun berakhir 
dengan nyala tanda silang di pojok kanan browserku. Ada hal 
yang mengganggu pikiranku, sedikit banyak tentang kegiatan ini. 
Selain jadwal perkuliahan, kondisi finansial merupakan salah satu 
masalahnya. Aku sadar sebagai mahasiswa bidikmisi tentunya 3,5 
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juta sebagai biaya program tidaklah sedikit. Itu senilai uang saku 
bidikmisi selama satu semester. H-5 sebelum penutupan 
pendaftaran yang jatuh pada 27 Oktober, aku memutuskan untuk 
mendaftar. “Apa salahnya aku mendaftar dulu, jadi tidaknya kan 
urusan nanti, toh belum tentu diterima” pikirku.  

25 Oktober 2017, ada sebuah pesan baru dalam kotak masuk 
surat elektronikku, tertulis ‘Letter of Acceptance - Youcan 
Empower Raja Ampat 2018’. Seketika hati merasa sangat bahagia, 
jalan menuju impianku semakin terbuka. Tapi, sedetik setelah ku 
buka e-mail itu ekspresiku berubah, raut bahagia sirna, aku 
tertegun melihat deadline pembayaran tahap pertama yang 
sejumlah satu juta, sangat mepet, 27 Oktober. Puluhan pertanyaan 
tanpa permisi bermunculan di ruang otakku. Salah satunya 
“Bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu?”. Diantara 
sekian pertanyaan, aku justru mengajukan pertanyaan pada hati 
kecilku, “Apa tujuan aku ikut kegiatan ini?” tanyaku. Pertanyaan 
yang kembali membangkitkan semangat.  

Hari terakhir pembayaran tahap pertama sudah didepan 
mata. Aku kembali meluruskan niat. Setelah mengumpulkan 
tabungan dan sedikit meminjam tambahan dari saudara, 
Alhamdulillah aku berhasil melunasi tepat waktu. 6 November 
2017, grup delegasi dibentuk. Aku tergabung dalam tim 2. 
Rasanya serba kikuk, belum ada yang ku kenal dalam grup secara 
langsung. Aku mengesampingkan rasa itu, berusaha ‘welcome’ 
dengan delegasi lainnya.  

Selain delegasi, ada tiga orang fasilitator yang ada di grup 
kami. Mereka menyampaikan rincian kegiatan ini. Aku 
menyimpulkan ada empat divisi; pendidikan, ekonomi, 
lingkungan, dan keseharan, dalam satu tim, yang akan 
dikoordinasi oleh satu koordinator umum dan koordinator divisi. 
“Ah pendidikan, sepertinya seru” pikirku. 16 November 2017, 
kami tim 2 mengagendakan pemilihan koordinator. Berbekal 
pengalamanku di kegiatan pengabdian sebelumnya, aku 
mencalonkan diri sebagai koordinator pendidikan, dan tak 
disangkanya aku terpilih. 
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Sebuah amanah besar, yang pertama kali ku emban. 
Memikirkan tantangannya rasanya aku tak sanggup. Bagaimana 
tidak, aku harus mengkoordinasikan anggota divisi pendidikan 
yang ternyata semuanya lebih tua dari aku dan merencanakan 
program dengan orang yang belum ku kenal langsung.  

Semakin mendekati keberangkatan aku semakin 
disibukkan dengan masalah donasi, perlengkapan yang 
dibutuhkan, dan program kerja yang diusung tim pendidikan. 
Beberapa hari sekali ada General Meeting, kemudian Rapat Divisi, 
kemudian General Meeting lagi. Ternyata ribet, Capek? Iya, jelas. 
Tapi entah kenapa, seperti ada sebuah dorongan yang kembali 
membakar semangat. Sebentar, ada yang ku lupa. Aku masih 
harus melunasi sisa pembayaran yang dibatasi pada tanggal 27 
November. Aku terlalu asyik dengan penyusunan program dan 
pengumpulan donasi. Sebenarnya aku sudah kesana kemari 
mencari sponsor, seperti yang dilakukan beberapa anggota 
lainnya. Tapi, hasilnya masih nihil. Tak ada satu pun institusi atau 
perusahaan yang melirik proposalku, bahkan kampusku sendiri. 
Aku pun pasrah, hari terakhir pembayaran aku masih belum bisa 
melunasinya. 

Ternyata Allah memberikan jalannya. Pembayaran 
diperpanjang hingga 17 Desember. “Ah cukup lama, uang saku 
bidikmisi sepertinya sudah turun” pikirku. Aku kembali 
bersemangat mencari donasi, donasi, dan donasi. Awal bulan 
Desember 250 pak buku tulis dan belasan kardus buku bacaan 
sudah bersarang di kontrakanku yang ku sulap jadi tempat 
penampungan donasi. Senang sekali rasanya. Sayangnya, rasa 
senang itu hilang tatkala 17 Desember semakin dekat. Uangku 
masih belum cukup juga. Sempat terpikir, lebih baik aku 
mengundurkan diri. Dari pada aku bertahan, tapi sampai batasnya 
aku belum mampu melunasinya. Lagi pula, tak sedikit orang yang 
meragukan dan menganggap aku tidak introspeksi diri. “Kamu aja 
hidup dibantu dengan beasiswa, sok bantu orang” katanya. 
Memang sejak SMP tepatnya sepeninggal ayahku, aku 
mengandalkan beasiswa hingga saat ini. Mungkin aku tidak bisa 
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kuliah jika tidak ada bantuan bidikmisi. Akhirnya aku berbesar 
hati “Mungkin belum saatnya aku kesana”.  

Aku memutuskan untuk mengirim pesan Whatsapp kepada 
Kak Putera, Koordinator Fasilitator, tentang pengunduran diriku. 
Baru saja aku menulis beberapa kalimat, aku teringat pesan 
seseorang yang aku pun lupa siapa dia. Intinya “Urip iku ojo pengen 
penak dewe, golek bondo dunyo wae, toh bondo gak digowo mati, elengo 
dulurmu sing iseh kurang” yang jika diartikan dalam Bahasa 
Indonesia “Hidup itu jangan ingin enak sendiri, cari harta dunia 
saja, toh harta tidak dibawa mati, ingat saudara yang masih 
kurang”. Aku langsung hapus pesanku dan segera ku gencarkan 
broadcast donasi ke kontak whatsappku. Tepat hari terakhir 
pendaftaran, uang bidikmisi ku cair dan tak disangka ada donatur 
buku yang juga memberiku uang saku. Alhamdulillah. Aku sangat 
bersyukur, akhirnya mimpiku segera terwujud. Aku tak peduli 
setelah kegiatan ini aku bisa makan atau tidak, bisa membayar 
keperluan kuliah atau tidak. Yang aku yakini, harta ini bukan 
milikku, buat apa aku menyimpannya, toh ada Allah yang maha 
kaya.  

17 Januari 2019, dini hari sekali, Aku bertolak dari Surabaya, 
bersama delegasi lainnya. Kami menggunakan kapal laut untuk 
sampai di lokasi. Ya, kapal laut dipilih agar biaya program lebih 
banyak terpakai untuk keperluan pengabdian. Aku bersyukur. 
Cuaca yang kurang bersahabat membuat kami terombang-ambing 
di lautan selama empat hari lima malam, dari yang seharusnya 
empat malam saja. Akhirnya 21 januari 2019, kakiku berhasil 
menapak di tanah papua, tepatnya di pelabuhan sorong. Tak 
sampai disitu, kami harus bermalam dan keesokan harinya 
menyeberang ke Pulau Waisai dan kemudian menempuh 
perjalanan darat lebih dari satu jam. Perjalanan yang cukup 
panjang.  

22 Januari 2019, kami tim 2 sampai di tempat pengabdian. 
Lokasi pengabdian kami merupakan desa baru yang ada karena 
adanya tambang batu merah (sejenis batu bata). Yang menarik, 
banyak orang perantauan disini, ada yang dari Maluk, Sulawesi, 
bahkan Jawa dan Sumatera pun ada. Sampai disana kami tak 
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langsung istirahat, kami langsung menyusun program untuk hari 
esok dan esoknya lagi. Saya merasa beruntung menjadi bagian 
divisi pendidikan. Kami mengenalkan semua hal tentang Negara 
Indonesia, mulai dari lambangnya, lagunya, sukunya, bahkan 
budayanya kepada Siswa di SD Warengkris. Aku juga belajar 
banyak dari mereka. Melihat semangat anak-anak disana, aku 
seperti tidak ada apa-apanya. Betapa tidak, mereka menerjang 
aspal yang panas terkadang tanpa alas, terik matahari yang 
memanggang tulang berbalut kulit, dinginnya air hujan yang tak 
kenal waktu datang, untuk menunggu guru yang kadang tidak 
datang. Banyak yang ku dapat ku pelajari dari mereka.  Dari 
perjalanan ini, aku percaya perubahan bisa dibuat oleh siapa saja. 
Semua bergantung pada niat masing-masing. Ketika niat sudah 
bulat, diiringi usaha dan doa, kendala demi kendala akan mudah 
diselesaikan, dan akhirnya perubahan bisa dilakukan. 

 
***** 
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Setiap Tempat Adalah Sekolah,  

Semua Orang Adalah Guru 

Oleh : Kidung Kinanti W 

 
 
Perjalananku baru benar-benar dimulai ketika aku bertemu 
dengan anak-anak kucel dengan senyum lebar dari Lombok Utara, 
Nusa Tenggara Barat. Dengan mata yang kurang tidur dan badan 
yang sedikit pegal setelah menempuh perjalanan berjam-jam dari 
Mataram, sengatan matahari menyambut kedatanganku dan 
teman-teman di tanah Bayan, tepatnya dusun Batu Rakit. Tim 
kami terdiri dari seorang Art Therapist, dua relawan dari organisasi 
Pemuda Peduli, Music Therapist dari Red Pencil Singapore, lalu 10 
orang mahasiswa gabungan seni rupa, teknik kelautan, dan 
rekayasa kehutanan. Aku langsung melakukan observasi singkat 
dari dusun yang terletak di jalur pendakian salah satu gunung 
tertinggi di Indonesia ini. Bangunan-bangunan yang ada sudah 
cukup rapih, dengan jarak antar rumah yang kira-kira cukup 
untuk membangun satu rumah lagi, terdapat satu mesjid 
sementara yang terbuat dari tiang-tiang besi beratapkan seng, dua 
warung yang menjual kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti 
sabun, sampo, garam, bensin, dan jajanan anak-anak. Jalanannya 
beraspal, tidak ada retakan, bisa dilalui dua mobil bersamaan, dan 
sekitar 200meter ke utara membelah menjadi dua cabang, yang 
kanan langsung menuju puncak Rinjani dan perkampungan 
Hindu dan yang kiri ke Senaru, tempat yang lebih familiar di 
kalangan turis. Terdapat lebih dari lima pohon kersen atau ceri 
yang menjulang di kanan-kiri jalan yang baru setelah dua hari 
menempati dusun ini baru akan aku ketahui bahwa masing-
masing pohon dihuni oleh setidaknya dua bocah-bocah kecil yang 
akan selalu menyapa ketika aku lewat. 

Gempa mengguncang Lombok ribuan kali di bulan 
Agustus, dan getaran-getaran kecil juga masih terasa ketika aku 
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mendarat di Mataram pada akhir bulan Desember. Kerusakan 
paling besar terdapat di kabupaten Lombok Utara, dengan 
persentase tertinggi di bagian kerusakan rumah, sekolah dan 
jumlah korban jiwa. Fakta tersebut membuatku sedikit takut 
ketika memutuskan untuk mengunjungi Batu Rakit. Bukan, bukan 
persoalan gempa atau kesulitan fasilitas apapun yang 
disebabkannya. Tetapi soal apakah yang aku miliki cukup untuk 
memberikan yang terbaik bagi anak-anak tangguh yang bertahan 
dari bencana itu di sana? Sejauh apakah kekacauan yang masih 
berlanjut itu memengaruhi anak-anak yang tinggal di daerah 
dengan kerusakan sebesar itu? Apakah aku mampu? Pertanyaan 
itu terus kubawa dalam kepalaku selama perjalan program 
pembangunan komunitas yang kami bawa. 

Tenda untuk tempat tinggal sementara kami berjarak 10 
menit jalan kaki menjauh dari jalan besar atau jalur pendakian, 
dibangun tepat di atas sepetak lahan berlapis semen. 30 menit 
sebelumnya kami harus membersihkan sisa-sisa runtuhan batu 
bata dan serpihan-serpihan kaca dari pecahan jendela terlebih 
dahulu. Aku harus meyipitkan mata untuk berlindung dari debu 
yang berterbangan. Tidak ada yang spesial dari kegiatan kami 
membangun tenda, hingga dua ibu-ibu dan beberapa anak-anak 
yang berada di sekitar area tempat tinggal sementara kami datang 
dengan membawa celurit. Mereka datang dengan sangat cepat dan 
tanpa basa-basi langsung membantu aku yang sedang sangat 
fokus mencabuti rumput-rumput liar dengan tangan. Mereka 
menyanggah dengan “Gak papa, ini lebih cepat, biar adik-adik bisa 
langsung istirahat.” ketika aku mengatakan enggan untuk 
merepotkan mereka. Meri, anak perempuan paling tua Pak Kadus 
berusia 13 tahun, dan Mama Yogi menyelesaikan dalam waktu 5 
menit dari yang kukira akan menghabiskan waktu 15 menit untuk 
membereskan seluruh rumput-rumput liar sampai bersih, 
membuktikan kehebatan kemampuan tangan mereka yang 
terlatih dari ribuan jam di sawah. Pekerjaan utama sebagian besar 
masyarakat Bayan di daerah ini, di luar jalur pendakian adalah 
petani. Sejak dini anak-anak sudah dibawa ke ladang dan sawah 
untuk membantu pekerjaan orang tua mereka. Selain itu, 
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menggembala hewan ternak seperti sapi dan kambing juga 
menjadi sumber rejeki utama. Babi menjadi pengecualian di sini 
karena hampir seluruh masyarakat menganut agama Islam. 
Namun, praktik Islam masyarakat Bayan cukup berbeda dari 
kebanyakan daerah di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Istilah 
yang digunakan untuk menyebut praktik Islam di Bayan adalah 
wetu telu.  

Jika mengumpamakan Bayan adalah lingkaran sangat kecil 
yang berada di dalam lingkaran yang lebih besar yaitu Indonesia, 
di Batu Rakit pun, suatu lingkaran kecil di dalam lingkaran kecil, 
ternyata terdapat batas-batas imajiner yang mengelompokkan 
warganya dengan dasar dua hal yakni asal daerah, kebanyakan 
warga yang membangun rumah di pinggiran jalur pendakian 
merupakan pendatang dari luar Lombok Utara, atau bahkan dari 
luar Lombok seperti Bali. Kedua, soal kepercayaan. Salah satu 
contoh kejadian adalah ketika hari pertama kegiatan bersama 
anak-anak dimulai. Ketika waktu solat datang, kami langsung 
menyudahi kegiatan dan mengajak anak-anak untuk solat. Namun 
satu orang anak bernama Kamarni, kelas 1 SD, mengatakan 
dengan ragu-ragu bahwa orang tuanya tidak membolehkannya 
solat. Ketika aku bertanya alasannya, ia menjawab dengan suara 
kecil, “Soalnya kita orang Bayan.” Disitu aku menyadari 
permasalahan yang aku hadapi lebih rumit dari yang aku 
bayangkan. 

Aku dan teman-teman membawa serangkaian kegiatan 
kecil terapi seni dalam program community building menggunakan 
metode terapi seni. Rencananya adalah mengajarkan anak-anak 
untuk menceritakan dan membagikan pengalaman mereka 
masing-masing dan membangun kesadaran bahwa apa yang 
mereka lalui dalam kesulitan gempa kemarin adalah pengalaman 
bersama, bukan hanya milik satu atau dua orang, tetapi milik 
mereka semua meski mereka memiliki perbedaan. Tujuan dari 
membangun kesadaran tersebut sangat sederhana, utamanya 
membuat mereka melihat bahwa mereka bisa mengandalkan satu 
sama lain, menciptakan kekuatan yang lebih besar dari tangan-
tangan mereka yang kecil. Sebuah usaha yang dipenuhi dengan 
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semangat optimis dan harapan. Secara garis besar kegiatan 
dimulai dari menggambar bebas bersama-sama untuk melihat 
sejauh mana kemampuan anak-anak dalam mengekspresikan 
imajinasi mereka ke dalam bentuk rupa. Tahap berikutnya adalah 
mengajak mereka bercerita, mulai dari hal-hal yang terkait dengan 
kemampuan mereka memahami diri sendiri seperti, apa yang 
membuat mereka sedih dan membuat mereka senang, hingga 
mencoba mengajak mereka menggambarkan rumah mereka saat 
ini dan membayangkan rumah impian mereka, dilanjut dengan 
mendengarkan cerita dari gambar masing-masing (berakhir 
dengan Fitri, umur 6 tahun, yang mengeluarkan celetukan polos 
dan membuat kami semua tertawa terbahak-bahak). Kegiatan-
kegiatan kecil tadi menjadi bekal untuk eksekusi mural di 
sepertiga akhir kunjungan kami. Mural yang sangat besar, tinggi 
tembok 2meter dengan lebar 10meter untuk dikerjakan oleh 
bocah-bocah dengan tinggi lebih 5 centi dari pinggangku. Namun 
jelas bukan tantangan bagi semangat dan tangan-tangan kreatif 
anak-anak luar biasa ini. Rintangan yang mereka alami baik di 
dalam maupun di luar rumah bukanlah halangan bagi mereka 
untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan kesenangan 
mereka. 

Aku bertanya mengenai cita-cita pada beberapa anak ketika 
kami sedang bersantai. Jawaban mereka mengingatkanku pada 
mimpiku yang dulu terlihat sederhana dan sekarang kurasa jauh 
dari itu. Kehidupan kota dan media sosial menempahku ke bentuk 
yang tidak terlalu aku suka, dan di sini aku sadar bahwa pilihan 
selalu ada di tangan kita untuk hanya sekedar menerima atau 
keluar dan mencari pengalaman yang benar-benar kita butuhkan. 
Anak-anak ini, mereka akan tumbuh besar dan mengemban 
tanggung jawab yang lebih rumit. Permasalahan yang harus 
mereka hadapi juga membuatku menyadari bahwa, bebanku tidak 
seberat itu dan apa yang aku hadapi tidak sesulit itu. Seperti Eva 
harus menggendong adiknya ke mana-mana karena ibunya sudah 
6 bulan pergi dari rumah, ada Hamka yang jari telunjuk kanannya 
dipindahkan ke jari manisnya yang hilang agar kelak tetap bisa 
pakai cincin ketika menikah, lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang 
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harus mereka lakukan yang kadang menyita waktu yang 
selayaknya di usia 6 tahun mereka gunakan untuk bermain. 
Perjalanan menemui anak-anak dimulai dengan niat memberikan. 
Lebih besar dari itu, mengajarkan. Alih alih, aku rasa dari pada 
mengajarkan, justru aku yang lebih banyak diajarkan sesuatu oleh 
anak-anak dan warga Batu Rakit dengan ikhlas. Justru aku yang 
menerima pelajaran-pelajaran berharga yang tak ternilai untuk 
kubawa pulang. 

Setiap tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. 
Begitu kata Topatimasang. Keluarlah dan lihat dunia dari mata 
anak-anak dari sudut-sudut kecil di Indonesia. Kekayaan yang tak 
terkira dari negeri ini tidak hanya ada pada cantiknya 
pemandangannya yang membuat pelukis barat tergila-gila. Aku 
juga masih dalam perjalanan yang panjang, untuk menjadi 
berguna bagi orang-orangku sendiri dan negeri ini. Namun aku 
yakin aku tidak sendiri. Mungkin suatu hari kelak aku akan 
berjalan bersama anak-anak Batu Rakit menjalankan misi yang 
sama bersama-sama, untuk anak-anak lain di Indonesia. 

 
***** 
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Aku dan Selembar Kertas Impianku 

Oleh : Jefri Mycell Anju Lumban Gaol 

 
 

Sejak kecil, aku senang sekali melihat peta negara-negara di 
dunia, maklum di masa-masa itu hanya terdapat “atlas” bukan 
gawai yang canggih seperti zaman sekarang. Tidak hanya melihat 
saja, aku juga suka membaca informasi mengenai karakteristik 
negara-negara tersebut dari buku-buku yang sering aku pinjam di 
perpustakaan sekolah. Dengan melihat peta dan membaca buku 
aku bisa melihat dunia dengan segala seluk-beluknya. Benarkah? 

Namaku Jefri, sekarang sedang berkuliah di Institut 
Teknologi Bandung jurusan Teknik Metalurgi. Aku tinggal di Kota 
Tarutung, Sumatera Utara. Berasal dari keluarga yang sederhana, 
ayah dan mama memiliki gaji yang cukup dan terbilang pas-pasan 
untuk kami sekeluarga. Impian, setiap orang pasti memiliki 
impian mereka masing-masing termasuk aku. Seringkali aku 
meminta kepada Tuhan ketika sukses nanti, aku ingin sekali 
membahagiakan ayah dan mama serta berkeliling dunia 
membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Semua 
impian itu aku tuliskan di selembar kertas buku catatan sewaktu 
SMA. Memang terdengar agak aneh, namun selembar kertas kecil 
itulah yang selalu memotivasiku hingga saat ini.  

Dulu saat SMA, aku termasuk salah satu siswa yang 
terbilang pekerja keras. Anggapan yang mengatakan kalau kuliah 
itu mahal masih menjadi doktrin yang sangat akrab dipikiran 
semua orang di daerah tempat tinggalku. Keinginanku melanjut 
ke perguruan tinggi saat itu juga sempat aku urungkan karena 
alasan ekonomi keluarga.  

Keadaan sekolah saat itu masih ramai karena upacara 
bendera sudah berakhir, namun seperti biasa wakil kepala sekolah 
memberi arahan kepada siswa-siswi khususnya kepada kelas XII 
yang sebentar lagi akan menempuh UN dan ujian perguruan 
tinggi negeri. “Bidik Misi tahun ini sudah dibuka... Bagi anak didik 
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kami yang berkeinginan dan memenuhi syarat dapat menemui 
saya,” tegas Pak R Simatupang. Senang, bingung, ragu, takut 
semua bercampur saat Pak R Simatupang menyelesaikan 
arahannya. Mungkin ini adalah jawaban Tuhan selama ini, “Aku 
harus kuliah di ITB dengan Bidik Misi” tekadku dalam hati 
dengan perasaan masih campur aduk. Masuk ke perguruan tinggi 
favorit di Indonesia sudah pasti merupakan hal yang sulit, banyak 
siswa-siswi dari sekolah ternama di negeri ini akan bersaing 
masuk kesana. Sedangkan aku berasal dari sekolah dengan jumlah 
siswa-siswi yang lulus ke ITB saja hanya 1 orang setiap tahunnya. 
Ditambah lagi, ada sebanyak 4 orang dari sekolahku yang 
mendaftar SNMPTN ke ITB termasuk juara 1 pararel sekolah. 
Artinya hanya 1 orang dari kami yang akan diterima. Dengan 
semangat, rasa optimis, dukungan dari teman-teman maupun 
guru-guru dan doa restu orang tua, aku memberanikan diri 
memilih ITB pada SNMPTN.  

Tanggal 09 Mei 2015 hasil SNMPTN diumumkan. Ratusan 
chat di media sosialku penuh dengan pertanyaan “Lulus gak jep? 
Lulus dimana?”. Jangankan melihat pengumuman, merespon 
pertanyaan mereka saja aku sudah gemetaran. “Jep, kau lulus!” 
teriak temanku. Namanya Remon, kami sudah berteman dari SD. 
Karena pertemanan kami terlalu dekat, dia tahu Nomor Induk 
Siswa Nasional dan tanggal lahirku. Ya, dia menggunakan kedua 
identitas tersebut untuk melihat hasil pengumuman. “SELAMAT 
ANDA LULUS PADA SNMPTN 2015, PILIHAN DIMANA 
ANDA TERPILIH ADALAH FAKULTAS TEKNIK 
PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN ITB”. Aku lemas, aku 
diam dan berdoa dalam hati karena Tuhan sudah mengabulkan 
doaku selama ini. Aku teringat pada ayah dan mama, mereka pasti 
sangat gembira dengan kabar ini. Aku masih belum percaya, 
karena itu adalah hal yang mustahil, bagaimana bisa? Aku 
bukanlah juara 1 pararel, kakak kelasku tidak ada yang lulus di 
FTTM ITB, dan aku tidak berasal dari sekolah yang ternama. 
Tetapi semua itu mungkin apabila kita bekerja keras dan selalu 
meminta pertolongan dari Tuhan. Benar, doa itu sebagian dari 
usaha kita. Sesampainya di rumah, aku memeluk kedua orang 
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tuaku dan tanpa sengaja air mata mama jatuh. Akhirnya, aku bisa 
memberi hadiah terindah untuk ayah dan mama.  

Aku berangkat ke Bandung meninggalkan ayah dan mama 
dengan berat hati. Kini, hari-hariku sudah sah menjadi seorang 
mahasiswa. Jauh dari orang tua merupakan masa-masa yang 
berat, namun ada pembelajaran yang dapat kita ambil. 
Kemandirian, komitmen, mampu beradaptasi dan mampu 
mengatur waktu dengan baik adalah salah satunya. Perjalanan 
dari semester pertama hingga semester akhir tentunya 
membutuhkan perjuangan yang maksimal. Selama masa 
perkuliahan, aku mengikuti berbagai unit kegiatan mahasiswa 
seperti Unit Kesenian Sumatera Utara (UKSU) dan komunitas lain 
di luar kampus. Aku sangat bersyukur hingga hari ini Tuhan 
masih mempermudah segala urusanku di institut ini. Akan tetapi 
ada satu hal yang masih terngiang di kepalaku, “Pergi ke luar 
negeri”. 

Rencana Tuhan tidak ada yang bisa menduga. PPI 
(Persatuan Pelajar Indonesia) Ibaraki mengadakan suatu event 
tahunan bernama “Malam Cinta Indonesia” yang diselenggarkan 
di Jepang. Malam Cinta Indonesia membawa tema budaya 
Sumatera Utara dan Jawa Timur. UKSU ITB ditunjuk sebagai 
partisipan dalam acara tersebut mewakili Sumatera Utara. UKSU 
ITB sendiri melakukan seleksi mengingat banyaknya anggota 
yang mendaftar sebagai penampil. Aku mengambil kesempatan 
langka ini. Aku berlatih dan terus berlatih karena aku tahu usaha 
itu pasti sebanding dengan hasilnya nanti. Setiap hari aku berdoa, 
bangun tidur, mau makan, berangkat kuliah, bahkan mau mandi 
sekalipun aku berdoa. Isi doaku hanya sedikit saja “Tuhan aku 
ingin sekali ke Jepang, tapi kehendakMu-lah yang terjadi bukan 
kehendakku”. 

Apabila kamu merasa beruntung, satu dari sekian banyak 
doa ibumu telah dikabulkan Tuhan, kalimat ini terbukti, aku lulus 
sebagai penampil yang akan mewakili UKSU ke Jepang. Aku 
mendapat kabar tersebut lagi-lagi karena diberitahu oleh 
temanku. Aku langsung menelpon mama. Aku memberitahu 
mama kalau anaknya akan segera berangkat ke Jepang untuk 
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menampilkan budaya Indonesia. Mama bukan main bahagianya, 
mama kembali meneteskan air mata. 

Paspor, tiket dan visa sudah selesai kami urus dan tiba 
saatnya bagi kami untuk pergi ke Jepang. Tanggal 05 Januari 2018 
pesawat kami mendarat di Bandara Internasional Narita, Tokyo. 
Saat keluar dari pesawat, aku menangis, bahagia semua jadi satu. 
Akhirnya, anak kampungan seperti aku ini bisa menginjakkan 
kaki di negeri orang. Saat acara Malam Cinta Indonesia 
berlangsung ternyata tidak hanya disaksikan oleh orang Indonesia 
yang tinggal Jepang saja, bahkan orang Jepang sendiri dan warga 
negara asing yang berada di Jepang juga banyak yang 
menyaksikan acara besar tersebut. Aku terharu ketika budaya 
Indonesia khususnya budaya Sumatera Utara ditampilkan ke 
kancah internasional dan dapat disaksikan oleh semua orang dari 
berbagai belahan dunia. Ini merupakan pengalaman yang 
berkesan yang diberikan Tuhan padaku. 

Rencana Tuhan tidak sampai disitu saja, aku masih 
berkeinginan untuk menjelajahi dunia ini. Karena terbatasnya 
dana yang aku punya dan aku tidak mau membebani orang tua, 
aku bekerja sebagai pengajar privat SMA disela kesibukan 
semester akhir. Walaupun hasilnya tidak seberapa, tetapi cukup 
untuk ditabung. Setelah bekerja dan menabung selama 6 bulan, 
dana yang aku kumpulkan sudah tercukupi. Kali ini aku pergi ke 
Kuala Lumpur, Malaysia sebagai negara kedua yang aku jalani. 
Ada rasa puas dalam diri dengan menggunakan uang sendiri 
pergi menjelajah dunia tanpa membebani orang tua. 

Hidup ini adalah perjuangan dan kita akan selalu 
dihadapkan dengan berbagai pilihan. Apakah kita menginginkan 
ini atau apakah kita menginginkan itu. Jika kita ingin sukses maka 
bertindaklah selayaknya orang sukses. Akan ada saatnya kita 
bertemu dengan kegagalan, karena dalam mencapai impian 
dibutuhkan kerja keras. Tidak ada yang menduga jika aku 
akhirnya mengecap pendidikan di Institut Teknologi Bandung 
dan berpartisipasi menampilkan budaya Indonesia di Jepang. 
Dengan kuasa Tuhan dan berbekal semangat, tekad yang kuat 
serta berkeyakinan akan harapan baik dari Tuhan, selembar 



86 
 

impianku sudah menjadi nyata. Bukan kekurangan finansial yang 
menjerumuskan pada kegagalan, justru alasan-alasan yang 
membuat kita berhenti berusahalah yang harus di 
hindarkan. Impian merupakan hal yang dianggap menarik dan 
indah untuk diimajinasikan. Jika impian tidak disertai dengan 
usaha dan doa, impian tersebut hanyalah sebuah mimpi belaka. 

~Ora et Labora~ 
 

***** 
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Dengan Kekuatan Do’a,  

Keinginan Ku Terwujud 

Oleh : Heni 

 
Nama saya Heni, lahir di Kuningan 24 April 2000, saya anak 
pertama dari dua bersaudara. Saya terlahir dari keluarga yang 
sangat sederhana, ayah saya seorang buruh harian lepas dengan 
penghasilan tidak menentu, sedangkan Ibu saya hanya seorang 
Ibu rumah tangga. Sejak kecil saya selalu di ajarkan bersikap jujur 
dan menghargai orang lain. 

Tahun 2006, saya mulai memasuki bangku sekolah dasar. 
Saat itu saya bersekolah di SDN 1 Nanggela. Enam tahun saya 
belajar, setelah itu saya melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi di 
SMPN 1 Mandirancan, tahun ajaran 2016 saya lulus dari SMP 
tersebut dan melanjutkan sekolah lagi di SMAN 1 Mandirancan. 
Disinilah awal saya mulai membangun cita-cita, mimpi dan 
harapan saya kedepannya. 

Saya itu type orang yang labil, faktanya awal masuk SMA 
saya labil dalam menentukan jurusan, awalnya saya ingin ke IPA 
tapi setelah di pikir-pikir lagi, saya tidak berminat, dan akhirnya 
saya masuk IPS alasan saya masuk jurusan IPS yaitu menghindar 
dari pelajaran fisika, saya paling tidak bisa mengerjakan soal 
fisika. 

Kelas X guru saya sering bertannya dengan pertanyaan 
yang sama, pertanyaanya itu adalah: apa cita-citamu? ... saya ingat, 
pertanyaan itu sudah terlontar sejak saya masih kanak-kanak dan 
saat itu pula saya sudah bisa menjawabnya. Beda dengan 
sekarang, saya menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah 
keyakinan atas dasar pemikiran saya sendiri. Dari dulu ketika ada 
yang menannyakan perihal cita-cita, saya selalu menjawab cita-
cita saya ingin menjadi guru entah kenapa saya ingin sekali 
menjadi guru. 
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Kelas Xl beda lagi pertanyaanya!! “kalian selepas sekolah 
mau kuliah atau kerja) itu pertanyaan berat buat hidup saya, karna 
apa? Saya ingin sekali melanjutkan pendidikan selepas SMA tapi 
karna orang tua saya tidak punya biaya saya bingung mau kuliah 
apa kerja tapi dalem hati saya, saya yakin saya bisa untuk 
melanjutkan pendidikan walaupun orang tua saya tidak 
mengizinkan saya untuk kuliah.  

Dulu yang terpikir kuliah itu mahal, dan saya masih minim 
tentang informasi bidikmisi. Saya selalu bertanya pada diri saya 
“apakah bisa orang seperti saya, bisa melanjutkan pendidikan ke 
yang lebih tinggi?”. Itu saja pertanyaan yang ada dalam pikiran 
saya. Waktu terus berlalu akhirnya saya berada di posisi yang 
sangat membingungkan dalam hidup saya, pada saat kelas XII. 
Dengan berani saya ungkapkan keinginan saya mengenai 
keinginan untuk kuliah kepada kedua orang tua saya, dan apalah 
daya orang tua saya tiak setuju kalo saya melanjutkan pendidikan. 
Alasanya cuman satu “tidak ada biayaya”. 

Dari situ sempat saya down dan tidak ingin lagi mempunyai 
harapan ingin kuliah. Tapi banyak sekali kaka alumni yang datang 
untuk sosialisasi mengenai perguruan tingi. Dari omongan-
omongan kaka alumni tersebut saya mendapatkan banyak sekali 
informasi yang belum saya ketahui mengenai jalur masuk, 
bidikmisi, dunia perkuliahan, dan motivasi yang membuat saya 
kembali semangat untuk kuliah. 

 Tapi saya selalu bingung, bagaimana caranya meyakinkan 
kedua orang Tua saya, bahwa kuliah itu gratis tanpa biayaya asal 
kitanya ada niat dan selalu berusaha dan berdoa.  

 Ibu saya yang selalu menentangn jika saya membahas 
seputar perkuliahan. Dia sangat takut sekali tidak bisa membayar 
kuliah saya. Pengalaman saya saat mau daftar BIDIKMISI, 
pendaftaran bidikmisi itu banyak sekali persyaratanya, 
diantaranya yaitu ada foto keluarga, disitu saya meminta ayah, ibu 
dan adik saya untuk foto, tapi ternyata ibu saya menolak dengan 
tegas bahwa dirinya tidak mau berfoto dengan alasan tidak 
mengizinkan saya untuk kuliah. Disitu perasaan saya sangat 
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sangat sedih melihat ibu saya yang tidak mau sama sekali kalo 
saya kuliah.  

Tapi saya tidak patah semangat, saya terus berdoa dan 
selalu berpikir fositif, saya berpikir ini ujian dari Allah SWT, untuk 
saya. Disini kesabaran saya terlatih, ketika orang tua saya 
melarang untuk daftar kuliah saya selalu menjawab dengan tidak 
sopan, tapi saya sadar bahwa perlakuan seperti itu tidak baik, 
sebab tidak ada orang tua yang ingin menyengsarakan anaknya, 
tapi terkadang cara mendidik nya itu berbeda. 

Hari demi hari pendaftaran masuk perguruan tinggi pun 
mulai dekat, disini saya bingung antara daftar dan tidak? Saya 
pikir kalo saya daftar saya melawan orang tua saya, tapi kalo tidak 
daftar cita-cita yang dari dulu saya dambakan tidak akan 
terwujud. 

Dari situ saya selalu mencari motivasi, karena menurut saya 
hidup itu perlu motivasi, ketika kita lemah perlu ada orang yang 
membuat kita semangat lagi, alhamdulilah saya menemukan 
orang yang selalu memotivasi saya sampe sekarang ini, dia selalu 
bilang kalo keinginan kita baik, Allah juga tidak akan menutup 
matanya. Dari omongan itu saya berpikir bahwa, kalo saya masuk 
kuliah saya tidak melawan orang tua saya, 

Saya mendaftar kuliah tanpa bilang ke orang tua saya, saya 
hanya minta doa “mah,,,,pak,,,, lancarkan keinginan saya ya” saya 
selalu bilang seperti itu kepada kedua orang tua saya, saya tau 
diam-diam Ibu saya selalu mendoakan saya. 

Pertama saya daftar SPANPTKIN di IAIN Cirebon prodi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam, lalu saya daftar lagi di SNMPTN 
di UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG prodi 
Pendidikan Luar sekolah pilihan pertama, dan Ilmu Pemerintahan 
pilihan kedua.  

Saya sangat berharap bisa masuk SNMPTN dengan prodi 
Pendidikan Luar Sekolah, alasan saya ingin sekali masuk prodi 
Pendidikan Luar sekolah yaitu pertama saya ingin bisa bermanfaat 
bagi orang banyak, sebab di Pendiidkan Luar Sekolah itu banyak 
sekali mempelajari tentang masyarakat. Dan alasan saya ingin 
sekali masuk SNMPTN yaitu agar saya bisa membuktikan kepada 
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kedua orang tua saya khususnya dan orang-orang sekitar yang 
dulu mengira bahwa saya itu tidak mungkin bisa kuliah. 

Setiap hari saya selalu berdoa “YaAllah permudahkalan 
segala urusan ku jangan engkau persulit, agar aku bisa 
membahagiakan orang tua ku” dan selalu berpikir positif bahwa 
saya mampu, saya bisa masuk PTN dan saya bisa kuliah tanpa 
biayaya dari orang tua saya. Itu saja setiap hari yang saya lakukan. 

Dan saya berjanji kepada Allah, jika saya lolos ke Perguruan 
tinggi, saya akan berpuasa selama dua hari. Saya ingat nasehat 
guru saya “kalo punya keinginan kalian harus bernazar kepada 
Allah insyallah akan dimudahkan segala urusanya”. 

Beberapa bulan setelah pendaftaran, dan tiba saatnya waktu 
pengumuman dari pihak PTN, pertama dari SPANPTKIN 
alhamdulillah saya masuk dengan prodi Komunikasi dan 
penyiaran Islam, dan beberapa minggu setelahnya saya mendapat 
kabar baik lagi, yaitu saya bisa masuk ke perguruan tinggi dengan 
prodi yang saya cita-citakan selama ini. Saya ingat sekali pukul 
17.30 itu pengumuman SNMPTN di buka. 

Tetapi saya bingung PTN mana yang akan saya pilih IAIN 
atau UNSIKA? Disitu saya sangat bingung, dan menceritakaan hal 
ini kepada orang tua saya, tetapi respon orang tua saya itu biasa 
saja khususnya ibu saya sendiri, malah saya tidak di perbolehkan 
mengambil kedua-duannya. 

Pada saat itu perasaan saya campur aduk antara bahagia 
atau sedih. Saya berpikir orang lain ketika mendapat kabar seperti 
itu, dia akan bahagia, tetapi berbanding terbalik dengan diri saya. 
Saya justru merasa bimbang antara memilih masuk PTN atau 
mengikuti kemauan orang tua saya, apabila saya mengikuti 
kemauan kedua orang tua saya, saya pikir usaha saya selama ini 
sia-sia. Kemudian saya mencari-cari orang untuk bisa meyakinkan 
orang tua saya, kemudian teman saya menyarankan untuk 
konsultasi ke guru yang bertanggung jawab atas PTN.  

Guru tersebut bernama Bapak Wawan, saya ceritakaan 
semua persoalan saya kepada beliau, kemudian beliau 
memberikan saran yang membuat saya semakin yakin untuk 
mengejar cita – cita saya, beliau juga memberikan semangat 
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kepada saya. Berkat saran dan semangat dari beliau, saya bisa 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa 
memikirkan biayaya yang sebelumnya di khawatirkan oleh saya 
dan orang tua saya. Saya memilih UNSIKA dengan prodi 
Pendidikan Luar Sekolah, alasan saya lebih memilih UNSIKA 
karena memang prodi itu yang saya harapkan. Mewujudkan 
impian memang sulit, bahkan terkadang kita dihadapkan dengan 
kenyataan yang berbeda dari yang kita bayangkan sebelumnya, 
dan pada akhirnya membuat kita menyerah dalam meraih mimpi 
ini. 

Jadi pesan saya, bersungguh-sungguhlah dalam mencapai 
suatu tujuan yang kalian inginkan, karna setiap kesulitan pasti ada 
jalan. Hidup ini adalah proses pembelajaran, dan disetiap proses 
pasti ada hambatan atau rintangan yang harus kamu lalui, tetapi 
sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, ia harus di selesaikan, 
bukan di hindari. Teruslah bermimpi berdoa dan berusaha, jangan 
mudah menyerah, percayalah lelah ini hanya sementara. Allah 
tidak akan menguji suatu kaum, melebihi kemampuanNya. 
Keputusan yang kita ambil saat ini, akan menentukan masa depan 
mu, di masa yang akan datang. 

 
***** 
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Menolak Distopia, Menggapai Asa 

Oleh : Dudin Solahudin 

 
 

Menyerah adalah pilihan. Juang lebih daripada itu. Putus asa 
memang akhir dari perjuangan, tapi itu bukan pilihanku. Diam 
memang emas, tapi menurutku bicara benar bernilai lebih dari 
sebuah emas. Menyesal adalah konsekuensi, tapi mengambil 
banyak pelajaran  lebih baik daripada terus saja resah. Hidup itu 
untuk dijalani, lebih dari itu kita harus putuskan. Arah mana yang 
akan dilalui, angin mana yang akan menerbangkan asa kita. 
Mimpi mana yang kita sematkan, asa mana yang kita perjuangkan. 
Hidup adalah perjuangan.  

 Inilah aku, manusia yang tak pernah ingin berhenti 
bermimpi. Mahasiswa dari kampung yang tak pernah ingin 
disebut sibuk, karena produktif lebih enak terdengar. Manusia 
yang tak ingin berhenti di satu titik. Mahasiswa yang tak mau 
dihardik. Perkenalkan namaku Dudin Solahudin, orang-orang 
memanggilku Dudin. Saat ini aku berkuliah di sebuah program 
studi yang membuat hidupku berubah, Teknik Perancangan dan 
Konstruksi Mesin, Politeknik Negeri Bandung. Tempat dimana 
semuanya terancang indah, terkonstruksi dalam takdir maha 
kuasa, melebur jadi sebuah anugrah yang tak pernah aku alami 
sepanjang hidupku. Semuanya dimulai disini. 

 Rumah dan kampung halamanku di Garut 
mengajarkanku banyak hal soal berjuang. Keluarga yang serba 
sederhana membuatku lebih mengerti akan keadaan. Ibuku 
bernama Apong Solihat, pahlawan sepanjang masa, tanpanya tak 
kan pernah ada seorang Dudin. Pekerjaannya hanya pedagang 
sayuran di pasar. Menjajakan jualannya sejak sebelum mentari 
bangun. Ayahku Hasanudin syah, persis seperti nama seorang 
pahlawan. Bagiku ayah adalah pahlawan terkuat sepanjang masa, 
hari-harinya ia jalani dengan berjualan sembako. Aku anak 
terakhir dari 5 bersaudara, semua kakakku perempuan. Kakak 
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tertua keduaku meninggal karena Leukimia sejak mengenyam 
bangku menengah pertama. Waktu itu jadi hari tersedih sepanjang 
masa di keluargaku. Kesederhanaan keluarga kami semakin sepi 
kala rumah kian memisah, karena terpaut sakinah dan mawadah 
kakak-kakakku. Kini tinggal aku sendiri di rumah, itupun harus 
merantau ke kota kembang.  Namun, indah nian rencana Allah. 
Setelah memutuskan merantau, kehidupanku berubah. Mimpi, 
dan mandiri terwujud bersamaan. Hingga ibunda memutuskan 
untuk berhenti bekerja, tanggungan sudah tak ada. 

 Sejak kecil, aku ditempa keras dalam pendidikan. Dari 
mulai pendidikan formal hingga agama. Ibu sering berkata 
“Untuk apa mengejar terus dunia, kamu gak akan untung. 
Sepintar apapun kamu, kalau agamanya rapuh, kamu tak akan 
kokoh di masa depan. Timbalah ilmu itu sejak sekarang dan 
selamanya”. Semua itu jadi pasak dan patok, dan baru ku sadari 
hari ini. Aku tak pernah menyesal sekolah agama bertahun-tahun. 
Kebanyakan anak sangat sering bermain di luar, aku? tak pernah 
tertarik. Memilih menulis dan membaca dibanding bermain 
kelereng dan layang-layang. Memilih menonton tayangan anak 
dibanding main PS. Dudin kecilku, Dudin anak rumahan. 

 Perjalanan pendidikan yang panjang dilalui dengan baik, 
ranking 1 tak pernah terlewat sejak dulu. Ilmu dan kebiasaan 
semasa kecil tertular dari masa ke masa. Disiplin, tidak menunda-
nunda dan rajin adalah konsep hidup. Tak dilakukan, jiwaku haus 
dan resah. Semua itu masih kupegang hingga masa-masa yang 
berat itu akhirnya datang. Masa dimana menentukan takdir itu 
ditentukan dari sebuah “Klik” dilayar. SNMPTN, SBMPTN dan 
PMDK menjadi racun bagi semua orang di angkatan. Terlebih aku 
yang masih bingung dan mudah goyah akan pilihan. Sedari dulu 
prestasi di SMA masih bisa dipertahankan, apalagi bisa masuk 13 
besar rangking angkatan, sebuah prestasi luar biasa. Memilih 
Mesin Ganesha di SNMPTN sebenarnya adalah pilihan yang 
terlalu nekat, terlalu besar hati dan ceroboh. Akhirnya gagal 
karena ranking 4 di angkatan memilih jurusan yang sama, 
pupuslah harapan. Tak gentar sampai disitu, PMDK Polban pun 
dibuka dan dilalui dengan baik. Hingga datang SBMPTN, 
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semuanya baik-baik saja walau pilihan dulu malah beralih ke 
Biologi ITB. Memang takdir Allah, Dudin, pejuang mimpi ganesha 
harus gugur di medan yang berat. Selepas kegagalan itu, keluarga 
memberi pilihan: kuliah dengan beasiswa, atau tidak sama sekali. 
Asa dan mimpi waktu itu seakan Distopia yang tak pernah aku 
inginkan. 

Hingga Allah justru memberikan pilihan lain, SBMPTN: 
Lolos di pilihan 2 Geofisika  UNPAD dan PMDK Polban: Teknik 
Mesin. Kala itu anugerah hadir, bukan untuk dibingungkan 
karena belum punya pilihan, namun bingung karena Allah 
memberi pilihan yang keduanya baik. Setelah banyak menimbang, 
POLBAN jadi langkahku yang lebih dari yang aku ekspektasikan. 
Aku yakin, hal yang tak diinginkan, Distopia, hanya bayangan 
semata. Semua kegagalan dan rintangan, terjawab jika juang kita 
sebesar asa dan cita. 

 Bangku kuliah menjadi wadah dari semua mimpi-mimpi 
yang belum terwujud. Terkumpul dalam indahnya perjuangan, 
dari semester ke semester yang panjang. Orang bilang, mengawali 
semester itu sulit. Kataku, memang benar, tapi tak sepenuhnya. 
Semester awal adalah bayi dari rahim perjuangan seorang insan, 
salah membentuk karakter, hingga akhir sulit diubah. Salah saja 
memilih hobi, sifatnya sulit diubah. Tingkat pertama menjadi awal 
yang baik bagiku. Memang sulit untuk menggapai beberapa 
mimpi, salah satunya mendapat IP di atas batas cumlaude. 
Apalagi dengan kegiatan organisasi yang padat. Menjadi 
pengurus DKM, anggota paduan suara, anggota ukm wirus, 
anggota ukm pramuka, anggota asrama, anggota pers mahasiswa 
dan kegiatan lainnya yang memaksaku untuk ekstra kerja keras. 
Hingga kerja keras itu mulai berbuah hasil yang indah. Aku 
didelegasikan kampus untuk mewakili Musyawarah Nasional 
Bidik Misi di Lampung. Dengan itu beberapa mimpiku terwujud 
sekaligus: bisa naik pesawat, pergi keluar Jawa dan mengikuti 
acara nasional. Allah punya jalan lain untuk mewujudkan mimpi-
mimpi hambanya yang mau berjuang.  

 “Idza Shadaqol azmu, wad-dhuhassabil”, Jika ada 
kemauan pasti ada jalan. Sebuah mahfuzat yang selalu aku emban 
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sejak pertama melangkah di kampus. Semua tantangan dan 
rintangan di perkuliahan dan organisasi memang berat rasanya, 
namun juang yang tinggi bisa mewujudkan banyak mimpi. 2017, 
aku mendapat sebuah prestasi baru, menjadi mahasiswa 
berprestasi bidang akademik, yakni peraih IPK tertinggi di 
program studi. Doa dan usaha diri ini tak pernah cukup. Doa ibu 
tetap menyertaiku. 

 Tahun 2018 menjadi tahun yang lebih menyenangkan dan 
menyulitkan. Juang waktu itu, lebih dari apa yang harus 
dilakukan. Perjuangan 2018, adalah buah dari segala hasil selama 
ini. Seorang mahasiswa dari kampung ini, tak pernah 
membayangkan dirinya akan lolos sebagai finalis Chemical Electric 
Car tngkat nasional, atau sebagai kontingen provinsi di Pekan seni 
mahasiswa nasional cabang menulis puisi. Seorang Dudin, yang 
berani menulis mimpinya untuk menjadi Mahasiswa Berprestasi 
utama kampus. Gentar di ujung asa, Resah di kala juang, merana 
di saat raga lelah. Mimpi itu bak bunga di ujung penantian pohon 
yang tumbuh. Mawapres utama menjadi hadiah terindah di tahun 
2018. 

  Seorang mahasiswa penerima amanat rakyat, melangkah 
bangga di balik ribuan sorak kala dirinya menerima anugerah itu. 
Anugerah yang diemban untuk nama kampusnya. Dan aku 
semakin yakin, kalau perjuangan yang pernah patah di awal itu 
bukan sebuah akhir, tapi sebuah awal yang lebih baik. Dari mimpi 
yang terwujud lebih banyak, kala aku bergerak maju. Untuk 
mimpi yang terwujud lebih besar lagi, kala aku berlari lebih keras. 
Musim panas tahun itu sangat berarti, kala aku menjadi delegasi. 
Polban dan Indonesia memilihku untuk menjadi perwakilan 
mahasiswa Indonesia dalam program Student Exchange di National 
Chin-Yi University of Technology, Taiwan, Republik Tiongkok. 
Musim panas ini jadi memori indah, kala mimpi-mimpi yang 
tersemai sejak dulu telah berbuah. 

 Hingga saat ini mimpi-mimpi memang banyak terwujud. 
Namun, semakin buah dipetik, kembalilah tersemai lebih banyak 
buah dari biji-biji mimpi. Semakin banyak asa yang harus digapai. 
Menjadi mahasiswa Bidik misi adalah anugerah terbesar. Saat 
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Ibunda akhirnya berhenti bekerja karena bidik misi. Dan lahirlah 
Dudin yang mandiri dalam menggapai semua mimpinya. Dari aku 
yang akhirnya mencari sepeser uang dari apapun dan dari 
manapun. Berwirausaha, berlomba atau sekadar serabutan kerja. 
Mimpi-mimpi masa lalu yang belum terwujud akhirnya jadi 
cambuk. Tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanah 
rakyat Indonesia ini pun jadi motivasiku untuk terus maju. Bahwa 
Bidik Misi bukan hanya secercah cahaya bagi terbukanya gerbang 
pendidikan, namun Bidik Misi akan menjadi cahaya penerang 
masa depan, saat mereka yang dulu berjuang harus 
memperjuangkan bangsanya yang lebih baik. Untuk mimpi bagi 
dirinya, untuk mimpi bagi bangsanya. Bidik misi kini seutuhnya 
bermetamorfosis sebagai sayap bagi para pejuang bangsa di masa 
depan. Demi nusa dan bangsa yang maju ini. Demi rumah dan 
kampung halaman yang lebih baik. Tanpa gentar tanpa keluh. 
Bidik Misi adalah asaku. 

Dan, Aku menolak Distopia, Asa ku terlalu besar, Juangku 
terlalu kuat 
 

***** 
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Ku Gapai Asa, Ku Raih Cita Bersama 

Bidikmisi 

Oleh : Mantahari Hasibuan 

 
 
Mimpi adalah seuatu hal indah yang diberikan Tuhan pada setiap 
insan. Setiap mimpi adalah bunga dari kehidupan yang harus 
dijaga, dirawat dan diperjuangkan agar nantinya akan mekar dan 
memberikan bunga indah yang membuat setiap insan kagum 
karenanya. Bagi sebagian orang bermimpi itu hanyalah sebatas 
angan yang tak akan ada artinya. Bagiku mimpi adalah suatu 
kebutuhan, karena tanpanya hidup tidak akan berwarna. 
Perjalanan hidup yang ku lalui tak lain adalah berkat mimpiku 
dan tekadku untuk bisa menjadi sebuah pelita bagi keluarga yang 
akan membawa cahaya dalam kelamnya kehidupan. 

Namaku Mantahari Hasibuan, aku terlahir dari keluarga 
dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Aku anak bungsu 
dari enam bersaudara. Lama bergelut dengan kemiskinan 
menjadikanku pribadi tangguh nan mandiri. Aku tak pernah 
menyesal dilahirkan dengan keadaan keluarga yang serba 
kekurangan, malah aku selalu bersyukur dari keterbatasan ini 
menjadikan kami sosok yang penuh kasih dan peduli pada 
sesama. Kasih saying dari orang tua dan saudaraku rasa lebih dari 
cukup untuk menutupi pahitnya kehidupan yang harus dijalani. 

Salah satu mimpi terbesarku adalah aku ingin menjadi 
mahasiswa. Menempuh pendidikan di perguruan tinggi, belajar 
dan mengembangkan kemampuan dan wawasanku.  Aku ingin 
memutar roda kehidupan yang telah terlalu lama berhenti tak 
bergerak pada keluargaku. Dulu aku sering berpikir apa mungkin 
anak sepertiku akan bisa mengecap bagaimana rasanya duduk di 
bangku perkuliahan, rasa pesimis selalu saja memenuhi pikiranku. 
Bagaimana tidak, saat anak kecil seusiaku dulu sibuk bermain 
sepanjang hari, aku harus bekerja membantu kedua orang tuaku. 
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Tak berat memang pekerjaanku, tapi bila dibandingkan degan 
mereka yang bisa bermain sepanjang hari sepulang sekolah 
rasanya aku ingin berontak, kenapa aku tidak seperti mereka saja? 
Kenapa aku harus bekerja sepulang sekolah ?. Akan tetapi hal itu 
akan hilang saat ku lihat kedua wajah tua yang selalu bersamaku, 
selalu mendukungku, berupaya sekuat tenaganya memberikan 
penghidupan yang layak bagiku. 

Yah, aku memang terbiasa bekerja setelah pulang sekolah. 
Biasanya aku langsung ke kebun karet kami yang letaknya sekitar 
2 KM dari desaku. Dengan kaki kecilku aku berjalan melewati 
setiap petak sawah hingga akhirnya sampai pada tempat tujuan, 
tak jarang aku berpapasan dengan ular bahkan babi liar sekalipun 
pernah hampir menabrakku Satu-satunya sumber penghasilan 
orang tua ku adalah dari kebun karet ini. Jika dihitung tentu tidak 
akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami, biasanya ayah jika 
libur sekolah misalnya hari minggu ayah akan bekerja di lading 
milik orang lain untuk mencari tambahan. Dan kami yang bekerja 
di kebun karet kami.  

Masih segar di ingatanku, aku harus bekerja pagi hingga 
menjelang siang lalu siangnya aku harus berlari-lari diantara 
pematang sawah agar tidak terlambat ke sekolah. Dulu SMK 
tempatku belajar masih tergolong baru, jadi masih kekurangan 
banyak ruangan. Imbasnya kami siswa baru harus masuk siang 
hari. Setiap hari pagi-pagi sekali aku berangkat bersama Ibu, 
bahkan terkadang hanya seorang diri melawan rasa takut akan 
sunyinya hutan di pagi hari untuk bekerja ke kebun karet milik 
kami. Lelah bukan alasan untukku untuk tidak sekolah. 
Terkadang karena cuaca aku jadi terlambat. Bayangkan tubuh 
kecilku yang sudah lelah bekerja dan berlari-lari agar tidak 
terlambat harus menerima sanksi lagi dari pihak sekolah. Karena 
sekolah kami SMK jadi kedisiplinan adalah satu hal yang tidak 
bisa ditawar, biasanya siswa yang terlambat akan disuruh jalan 
jongkok, push-up bahkan merayap. Tapi aku tak pernah mengeluh 
akan hal ini, bagiku ini lah yang akan menjadikanku pribadi yang 
lebih baik kedepannya. 
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Aku mengenal bidikmisi pada akhir semester yaitu pada 
saat pembukaan jalur seleksi SNMPTN. Tak banyak yang ku tahu 
mengenai bidikmisi saat itu, yang ku tahu bidikmisi itu 
penerimanya dibebaskan biaya kuliah dan diberikan uang jajan 
setiap bulannya. Mendengar ini semangatku untuk mewujudkan 
mimpiku untuk menjadi mahasiswa semakin membara. Pada saat 
pendaftaran dibuka aku pun mencoba mengajukan diri untuk 
dapat rekomendasi dari pihak sekolah. Jauh dari harapanku aku 
pun ditolak. Alasannya sederhana dan tak masuk akal bagiku, 
hanya karena aku adalah anak bungsu. Mereka berpikir jika aku 
anak bungsu dan anak terakhir yang sekolah orang tuaku akan 
mampu menyekolahkanku, mereka tidak mempertimbangkan 
bahwa jika aku anak terakhir dan sudah dewasa lantas sudah 
seberapa tua kedua orang tua ku, tidakkah mereka menyadari 
bahwa kedua orang tua ku sudah usia lanjut tenaganya saja 
bahkan sudah tak lagi produktif. Dengan penuh harap ku jelaskan 
kondisi ku pada mereka, namun tetap saja aku anak bungsu dan 
aku tak layak mendaftar bidikmisi. 

Marah, kesal dan pastinya kecewa itulah yang kurasakan. 
Aku bahkan sampai mengucapkan sumpah serapah meski tak 
langsung pada mereka. Mengapa aku yang berkeinginan kuat 
untuk kuliah malah tidak diperdulikan? Aku hanya diam, dalam 
hatiku ku tanamkan aku akan berhasil dan ketika waktu itu datang 
aku akan kembali untuk membuktikan kalian salah dan aku akan 
memastikan tidak akan ada lagi yang bernasib sama sepertiku di 
sekolah ini.  

Gagal mendapatkan rekomendasi dari pihak sekolah tak 
lantas menyurutkan langkahku untuk kuliah. Aku pun mendaftar 
sebagai peserta regular, dan saat pengumuman keluar dinyatakan 
tidak lulus. Sakit memang, tapi apa mau dikata itulah takdir yang 
harus dijalani. Gagal, tak membuat tekadku surut. Aku harus 
kuliah bagaimanapun caranya.  

Jika ditanya hal yang anda sesali pernah anda lakukan? 
maka jawabannya adalah aku pernah mengikuti ujian masuk ke 
politeknik di Medan. Kenapa? Dari awal sudah ku jelaskan kondisi 
ekonomi keluargaku, untuk makan sehari saja terkadang orang 
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tuaku harus berhutang terlebih dahulu agar kami bisa makan. 
Bayangkan dari mana meraka akan mendapatkan uang untuk 
biayaku ujian? Saat itu aku ujian dan aku tidak juga lulus. 
Sepulangnya kerumah aku akhirnya tahu bahwa uang yang ku 
gunakan untuk berangkat ujian adalah hasil penjualan padi kami 
satu musim. Kami memang bertani, namun sawahnya adalah 
milik orang lain. Kami hanya menyewa saja, biasanya bayarannya 
setelah panen. Rasa marah, sesal tak dapat ku bendung, mengapa 
aku begitu bodoh? mengapa aku begitu egois? Hasil keringat 
orang tua ku selama berbulan-bulan dengan mudahnya ku 
habiskan dan yang ku bawa adalah kekecewaan. Tentu kedua 
orang tuaku takkan kecewa meski aku gagal, namun rasanya tak 
adil bagi mereka atas perlakuanku. 

Sesal inilah yang kemudian membuatku bungkam, tak lagi 
mau kuliah ditambah dengan beberapa minggu kemudian Ibu ku 
mencurahkan isi hatinya padaku. Meminta maaf padaku karena 
tak mampu memberikanku kehidupan yang layak dan tak mampu 
menguliahkanku, meminta maaf karena tak bisa memberikan apa 
yang diberikan orang tua lain pada anaknya. Dia menangis, air 
matanya jatuh karena aku, karena aku. Aku hanya terdiam mataku 
berlinang tak sanggup mengucapkan satu patah katapun padanya. 
Sejak saat itu aku tak lagi bicara tentang mimpiku menjadi 
mahasiswa, mimpi itu telah ku kubur dalam-dalam hingga aku 
bahkan lupa aku pernah memilikinya. 

Tak bisa kuliah aku akhirnya memutuskan bekerja, aku 
kemudian diminta untuk menjadi teknisi di salah satu TV Kabel 
milik guruku SMK. Di sela-sela pekerjaan ku cari informasi 
mengenai bidikmisi ku kirimi pesan di berbagai akun media 
sosialnya. Yang akhirnya membuahkan hasil, aku akhirnya 
mendaftarkan diri secara mandiri sebagai calon penerima 
bidikmisi. Aku akhirnya di terima di Universitas Negeri Medan 
Prodi D3-Teknik Sipil sebagai mahasiswa bidikmisi. Betapa 
bahagianya kedua orang tuaku mendegar hal ini. Akhirnya 
anaknya bisa kuliah. Alhamdulillah saat ini aku sudah memasuki 
semester terakhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar A.Md 
yang telah ku perjuangkan. 
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Aku kembali ke sekolahku, ku nyatakan aku mahasiswa dan 
aku bidikmisi. Mereka hanya terdiam, mereka heran bagaimana 
bisa? Ku patahkan setiap perkataan yang mereka lemparkan dulu 
padaku. Aku tidak membenci mereka, bahkan aku malah 
bersyukur. Mungkin jika aku direkomendasikan maka aku tidak 
akan tahu apa artinya berjuang, berjuang untuk mewujudkan 
suatu mimpi. Karena dari perjalanan ku ini ku dapati pelajaran 
yang tak semua orang akan bisa mendapatkannya. 

Jika kau punya mimpi, jika kau punya angan kau harus siap 
dengan badai rintangan yang akan menghujani mu. Karena 
disetiap cerita kesuksesan tidak ada jalan mudah yang akan kau 
dengar. Bulatkan tekadmu, jika aku bisa maka kau pun bisa, 
bahkan lebih baik lagi. Mintalah padaNya, kau tidak akan kecewa. 
Percayalah rencana Tuhan itu sungguh indah.  

Tak ingin ada yang bernasib sama denganku, setiap libur 
perkuliahan selalu ku sempatkan sosialisasi bidikmisi (BMGTS) ke 
berbagai sekolah ke seluruh Kabupatenku, memberi sedikti 
motivasi untuk tidak takut bermimpi. Dan Alhamdulillah untuk 
tahun ini sudah lebih sepuluh orang ku daftarakan bidikmisi. 

 
***** 
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Menyambung Asa, Menggapai Cita 

Oleh : Wilda Pratiwi 

 
 

Ini kisahku, gadis remaja yang sangat ingin memakai toga seperti 
yang dikenakan para sarjana saat wisuda. Namaku Wilda Pratiwi. 
Aku telahir dari keluarga yang sederhana. Aku adalah anak ke 4 
dari 5 bersaudara. Ayahku seorang supir truk dan ibuku adalah 
seorang buruh tani. Hari-hariku bersekolah berjalan lancar 
sebelum ayahku jatuh sakit pada masa aku Aliyah. Rasanya, siapa 
yang tak ingin terlahir dari keluarga yang serba ada. Terfasilitasi 
serta mampu melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Namun 
itu bukanlah pilihan yang bisa dipilih, melainkan ketetapan yang 
harus kita syukuri bagaimanapun kita terlahir. 

Semangatku untuk bisa melanjutkan kuliah begitu 
menggebu karna aku ingin memutus rantai kemiskinan dalam 
keluargaku. Menurutku melalui ilmu dan pendidikan, aku bisa 
mengubah status sosial keluargaku dan memberikan 
kebermanfaatan bagi sesama. Selain itu aku juga ingin 
membuktikan akan stigma negatif orang-orang yang mengatakan” 
percuma perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di 
kasur, dapur, dan sumur”. Aku sangat tidak setuju. Menurutku 
berpendidikan dan sukses adalah hak mutlak siapa saja tanpa 
memandang dia laki-laki ataupun perempuan. Sering kali 
semangat-semangat seperti ini terhalangi oleh kondisi 
perekonomian keluarga yang tak bersahabat. Dan itu juga terjadi 
padaku. 

Ayahku menderita penyakit diabetes pada tahun 2014. Dan 
ini berlanjut hingga tahun 2016 saat masa-masaku tamat Aliyah. 
Penyakitnya membuat ayah tak mampu lagi bekerja. Hingga ibu 
harus tutup lubang dan gali lubang (berhutang) untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Pemasukan ekonomi keluargaku saat itu 
hanyalah dari kakak ku yang pergi merantau untuk bekerja. Dan 
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itupun dalam jumlah yang tak mencukupi kebutuhan. Karna 
kondisi ini harapan ku untuk kuliah seakan pupus rasanya. 

Saat masa ujian nasional, ayahku masuk rumah sakit lagi 
karna kondisinya yang memburuk. Hal ini lagi-lagi semakin 
mengurangi semangatku untuk kuliah. Sepulang ujian aku 
melihat ayah di rumah sakit. Aku memandang wajahnya yang 
pucat putih dan terbesit dalam hatiku mengatakan” masa tua ayah 
tak boleh lagi dengan kesusahan, hidupku yang akan datang harus 
lebih baik dari kehidupanku yang saat ini, aku harus bisa 
membahagiakan mereka, aku harus bisa kuliah, semangat!! 
(Pikirku dalam hati)”. Aku mendaftar SNMPTN dan SPANPTKIN 
untuk masuk PTN. 

Masa-masa setelah UN aku manfaatkan untuk bekerja 
mencari biaya jikalau aku lulus PTN nanti. Karena ibuku sudah 
terang-terangan mengatakan mereka tidak sanggup membiayai ku 
dan hanya mampu memberi doa dan semangat atas usaha yang 
aku lakukan. Aku bekerja menjual tiket bus di salah satu loket 
yang ada di Terminal Tanjung Beringin Pasar 10 dekat rumahku. 
Bekerja dilingkungan pasaran yang keras persaingan bukanlah 
tantangan mudah bagiku. Belum lagi atas kesalahan kerja yang 
aku lakukan, membuatku pernah ditegur di depan umum oleh 
bosku. Rasanya begitu mengiris hati. Tapi aku menganggap ini 
adalah pil pahit yang harus aku telan asal aku bisa mengumpulkan 
biaya untuk kuliah. 

Sembari bekerja, pengumuman SNAMPTN pun tiba. Aku 
dinyatakan lulus di prodi ilmu hukum Universitas Malikussaleh 
(UNIMAL) Lokhsemawe, Aceh. Rasanya begitu menyenangkan. 
Tetapi uangku belum cukup hingga tiba tanggal daftar ulang. 
Akhirnya aku tidak bisa mengambil kuliahku yang disana karna 
ketiadaan biaya untuk transportasi dan daftar ulang. Karna 
memang UNIMAL jauh dan berlainan provinsi denganku yang 
tinggal di Langkat. 

 Harapanku tinggal SPANPTKIN. Keesokan harinya adalah 
pengumuman SPANPTKIN. Aku melihat pengumumannya dan 
ternyata aku dinyatakan tidak lulus di perguruan tinggi pilihanku. 
Sakit rasanya. Harapanku satu-satunya kandas. Aku menangis 
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seharian menerima kenyataan ini. Tapi ibuku terus 
menyemangatiku dan mengatakan” Banyak jalan menuju Roma” 
yang mengartikan aku tidak boleh menyerah, aku harus mencoba 
lagi. 

Akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar jalur ujian 
tulis UMPTKIN di UINSU. Pendaftarannya berbayar Rp. 150.000 
dan uang pendaftaran aku pinjam dari abangku. Sambil bekerja 
dan sebelum ujiannya tiba, aku menyempatkan diri untuk 
mempelajari soal-soal ujian. Hingga masa ujian tiba, aku 
menumpang kos temanku yang ada di Medan untuk menginap. 
Pengumuman hasil UMPTKIN menyatakan aku lolos di prodi 
Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UINSU. Alhamdulillah dengan uang yang sudah 
terkumpul aku mendaftar ulang untuk bisa kuliah dan menjadi 
mahasiswi. Tetapi masalahku terus berlanjut, aku tak mampu 
menyewa kamar kos di Medan. Aku tak tau harus bagaimana 
hingga temanku menawariku untuk tinggal dirumah neneknya 
yang ada di Medan bersamanya. Tetapi dengan syarat kita harus 
membantu bersih-bersih dan melakukan pekerjaan rumah. Tanpa 
fikir panjang aku langsung terima. 

Dikamar petak tak ada jendela ukuran 2 x 3 m kami tinggal 
berdua. Sesak rasanya. Tapi aku harus tetap bersyukur karna 
Allah telah memberiku kemudahan. Kuliah berlangsung, aku 
telah menjadi mahasiswi selama kurang lebih satu bulan lama nya. 
Satu hal yang masih aku fikirkan adalah bagaimana aku 
membayar uang kuliahku selanjutnya? Apa kuliah ku bisa terus 
berlanjut setelah semester ini? Pertanyaan itu menghantui 
fikiranku. Tanya bimbang itu Allah jawab dengan usahaku 
mendaftar beasiswa bidikmisi di kampus. Beasiswa bidikmisi 
telah memberiku secercah harapan menyambung asa. Perjuangan 
mengurus berkas, serta bersaing dengan ribuan pendaftar adalah 
hal yang harus dihadapi. Belum lagi berkas foto rumahku yang 
dianggap bagus oleh pihak akademik bila dibandingkan dengan 
rumah pendaftar lainnya. Walaupun ucapan mereka sempat 
membuatku down, tapi aku tak ingin mengisi berkasku dengan 
data manipulasi. Jadi semuanya benar-benar murni dan jujur dari 
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keadaanku yang sebenarnya. Seluruh sertifikat juara dan prestasi 
aku sertakan untuk menjadi kelengkapan berkasku. Setelahnya 
mengenai hasil aku pasrahkan pada Allah yang Maha Kuasa lagi 
Maha Mengetahui keadaan hamba-Nya. 

Aku tak hentinya meminta doa dari orang tuaku agar 
diberikan keluluan oleh Allah agar aku tetap bisa melanjutkan 
kuliah hingga selesai. Al hasil Allah mengabulkan doa-doaku, aku 
lulus sebagai mahasiswi penerima bidikmisi diangkatan 2016. 
Rasa syukur tak henti aku ucap dan sujudkan. Bidikmisi 
mengantarkanku menyambung asa menggapai cita untuk langkah 
suksesku. Kini orang tuaku tak lagi cemas memikirkan harus dari 
mana anaknya memperoleh biaya kuliah. Walaupun sampai 
hingga saat ini ayahku masih sakit hal ini adalah cambukan keras 
bagiku untuk terus berjuang. 

Oleh karena itu sahabat bidikmisi sekalian, kesempatan 
selalu ada untuk orang-orang yang mau berusaha dan tidak 
kehilangan harapan. Percayalah Allah membersamai kita. Semoga 
dengan rezeki yang Allah beri melalui Bidikmisi menjadi 
semangat kita untuk mewujudkan cita. Mari kita menjadi generasi 
milenial bestari perintis perubahan yang berprestasi serta 
berdedikasi untuk membangun negeri. 

Saya teringat pandangan Ki Hajar Dewantoro yang 
mengatakan “jadikan setiap orang adalah guru dan setiap tempat 
adalah sekolah”. Persepsi bapak pendidikan Indonesia ini dalam 
mengartikan pentingnya belajar bagi setiap orang adalah mindset 
yang harus kita bangun dalam paradigma berfikir kita. Karna ilmu 
adalah kunci bagi kita untuk memperoleh kebahagian dunia dan 
juga akhirat. Pendidikan adalah hak setiap kita dan itu tak boleh 
terhalangi karna keterbatasan ekonomi yang ada. Terus semangat. 
Bidikmisi bersama kita. 

Salam inspirasi- 
 

***** 
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Belum Tersentuh Yang Satu Ini 

Oleh : Abror Syafaat 

 
 

Luar biasa agak kaget tatkala melihat begitu banyaknya melimpah 
ruah tumpukan limbah kayu di workshop-workshop mebeler 
tersebar di wilayah Jawa Tengah, yang apabila disadari sebetulnya 
sangat berpotensi dapat dimanfaatkan guna meningkatkan nilai 
ekonomis. Pengertian soal keanekaragaman tekstur kayu dengan 
keunikan karakteristiknya, justru malah menginspirasi keindahan 
ketika mampu diaplikasikan kedalam suatu bentuk barang. Terus 
terang limbah potongan kayu kecil-kecil diakui satu ini belum 
tersentuh sama sekali sejauh mata dunia, ironis sekali ternyata 
malahan dijadikan kayu bakar berharga teramat murah. 
Sebenarnya yakin dengan berbekal kerja keras serta bermodal 
kreatifitas, lebih-lebih didukung sistem recycle art custom product. 
Alhasil, menjanjikan suatu barang relatif berestetik, dan berharap 
bisa merebut pangsa pasar luas tak terbatas syukur-syukur bisa 
mencuri perhatian pengusaha manca negara. 

 Semua berawal diberikannya tugas akhir semester lima 
mata kuliah Desain Produk Consumer Goods, bertema coffee table 
project Executive Lounge Juanda International Airport pada awal 
bulan Oktober 2018 dengan beban 8 SKS (Satuan Kredit Semester) 
tergabung dua mata kuliah sekaligus dengan Desain Furnitur. 
Akhirnya memaksa berpikir keras soal pencarian sketsa ide 
pertama, kemudian terkonfirmasi dari dosen pembimbing 
setidaknya ada tiga sketsa, katanya.  Alhamdulillah, salah satu 
sketsa dari ketiga sketsa alternatif telah disetujui, meski begitu 
tetap saja direvisi dibagian ke empat kaki meja. Maunya dibuatkan 
keempat-empatnya kaki kalau bisa dibikin dari bongkahan kayu 
utuh. Bukan berarti persoalan tidak ada justru bermasalah pada 
berat barang yang bebannya sangat berat jika revisi itu direalisasi. 
Kemudian terkoreksi sebaiknya bagaimana jika dibuat saja 
keempat kaki meja sistem recycle, yang berarti didalam kaki-kaki 
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itu kosong berongga dengan diperkuat adanya bangun konstruksi 
pada kerangka sisi permukaan tiap kaki meja. Setelah disetujui 
oleh dosen pembimbing karena revisi di nilai memang 
bermasalah, akhirnya tereksekusi berkelanjutan memulai 
perancangan. Ditengah proses perancangan tiba-tiba sadar bahwa 
sistem recycle limbah potongan kayu kecil-kecil seketika 
menginspirasi tampilan sebuah desain yang sifatnya 
pembaharuan desain. Pucuk dicita ulam pun tiba, terprediksi 
apabila nantinya selesai dibuat sebuah meja ditopang keempat 
kaki terkesan bongkahan kayu utuh, maka akan tercipta suatu 
barang yang benar-benar merupakan hal baru. Wow, berarti ini 
setidaknya sesuai kriteria yang telah ditentukan dosen 
pembimbing, maunya produk lain daripada yang lain alias belum 
ada sebelumnya seluruh dunia sejak dulu hingga sekarang. 

 Tuntutan berinovatif sebenarnya sudah merupakan 
masalah, namun ternyata diam-diam ada hal lain yang sifatnya 
lebih memusingkan pikiran. Persoalan besarnya pembiayaan 
daripada progress ini jauh lebih membingungkan dibanding 
pembuatan gambar kerja serta reka visual, karena prinsip sebelum 
diputuskan suatu barang dibuat harus terlebih dahulu dibuatkan 
gambarnya. Lagi-lagi permasalahan besarnya pembiayaan untuk 
pembelian materi bahan baku serta sarana perlengkapan dan 
peralatannya. Bukan saja memusingkan lebih dari itu cukup 
membingungkan, sebab diakui terlahir dari keluarga tingkat 
perekonomiannya terbatas. Mau tidak mau memaksa upaya keras 
mencari sebuah solusi. Walaupun berputar-putar tujuh keliling 
tak juga membuahkan hasil, bagaimana baiknya progress ini bisa 
dieksekusi. Sekedar perasaan ingin melepas penat pusing pada 
semua itu, kontan berniat berjalan keliling kota-kota sekedar ingin 
mencari angin, sekaligus berorientasi dibeberapa workshop mebeler 
yang memang menjadi fokus progres.  

Tibalah disuatu tempat workshop milik bapak Widodo di Jl. 
Imogiri Barat Kabupaten Bantul, yang sebelumnya memang sudah 
kenal. Bersamaan waktu sedang asyik memperhatikan kesibukan 
beberapa orang tenaga kerja ada yang membikin pola, dan 
tenggelam dalam kesibukan proses produksi. Tiba-tiba saja 
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terlihat jauh disudut area workshop nun disana, tampak tumpukan 
potongan kayu kecil-kecil menggunung seperti tak pernah terurus 
disuatu tempat terbuka. Kemudian terkonfirmasi bahwa semua 
limbah yang begitu banyaknya ternyata memang benar-benar 
sudah tidak dapat dimanfaatkan, berarti siap dijadikan kayu bakar 
dijual per kubik dengan harga sangat murah. Dikatakan oleh salah 
seorang manajer operasional produksi, bahwa menjual limbah 
kayu sudah berlangsung sejak lama bahkan para pelanggan sering 
mengambilnya sendiri menggunakan mobil pick-up. Mendengar 
keterangan sambil berdiri lama diam-diam sibuk mengkalkulasi 
menakar-nakar, kira-kira seberapa butuh dan apa benar bisa 
dimanfaatkan limbah-limbah itu untuk kepentingan recycle art 
custom product sesuai progress mata kuliah. 

Apa boleh buat menyadari keadaan keterbatasan ekonomi 
kian membulatkan tekad, mau tidak mau berniat menjadikan 
limbah-limbah itu selayaknya dapat ditampilkan menjadi sebuah 
produk mebeler yang berkelas. Ada alasan menjadikan semua itu 
sebagai potensi, melihat keanekaragaman tekstur kayu, karakter, 
warna dan berbagai jenis kayu yang beragam. Jelas sifatnya yang 
unik dan kental bernuansa etnik, yakin ribuan keping limbah itu 
jikalau ditata sesuai seperti pada sketsa ide. Dan setelah tertata 
menjadi utuh sebuah meja kemudian dipoles dengan sangat halus 
pada permukaan kayu, niscaya menjadikan sebuah produk yang 
eksklusif. Ok, optimis belum ada seorang kempetitor yang 
bermain pada recycle art custom product, tereferensi dari 
www.youtube.com ternyata memang kenyataannya benar-benar 
belum ada pemain.  

Selang beberapa waktu kemudian tidak kurang dua bulan 
lamanya waktu dibutuhkan, hingga terwujud produk coffee table 
selesai dikerjakan sampai akhir tingkat finishing. Hitung-hitung 
pembiayaan semua itu menghabiskan kisaran dua juta rupiah, 
kurang lebihnya terlengkapi aksesoris beragam bahan baku 
penunjang besi pada bagian konstruksi. Puluhan keping amplas 
dan lem cair merekat ribuan keping recycle, pada akhirnya tertata 
apik dengan pola flora pada permukaan meja P 140 cm x L 70 cm 
x T 45 cm. Tidak kurang 60 kg berat barang kokoh berdiri presisi, 

http://www.youtube.com/
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pikir-pikir meja jadi ini agaknya sudah sesuai kriteria lebih awal 
dari target yang ditentukan dosen pembimbing.  

Hikmahnya, adalah keterbatasan finansial ternyata 
memaksa seseorang membangun kemauan bahkan mampu 
memperkuat tekad, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi 
sebenarnya tidak ada alasan seseorang duduk terpekur merenungi 
nasib yang tidak jelas. Jikalau seseorang sekiranya merasa 
mempunyai kemauan dan kemampuan, cukup bermodal kerja 
keras maka tidak ada sesuatu apapun yang ada hanyalah 
kepastian yaitu semua pasti bisa. Tidak lupa berdoa faktor utama, 
buktinya sesuatu yang sebelumnya hendak dijadikan kayu bakar 
justru oleh tangan-tangan terampil malah bisa menjadi karya seni 
bernilai ekonomi tinggi.  

Tanpa terasa semua itu menyadarkan seseorang bisa 
berbuat apa saja lebih banyak lagi, bersyukur jikalau recycle art 
custom product, diharapkan mampu mencuri perhatian mata dunia 
berorientasi ekspor. Sudah barang tentu tidak berhenti pada 
produk coffee table, bisa dikembangkan kearah produk lain 
terutama fokus pada barang-barang penunjang interior maupun 
eksterior. Lebih-lebih apabila mau dikolaborasikan dengan 
macam-macam materi bahan baku seperti besi atau logam lainnya, 
resin, kaca, dan lain-lain. Maka mengapa tidak produk recycle art 
custom product bisa jadi merupakan revolusi desain, artinya 
terbuka lebar berpeluang besar merebut pangsa pasar luas hingga 
manca negara. Padahal porsinya yang relatif tidak terbatas 
ditunjang dengan ketiadaan pemain bisnis di bidang ini, agaknya 
mendaur ulang limbah potongan kayu kecil-kecil ini tak 
seorangpun berpikiran untuk mengembangkan menjadi produk 
massal berskala besar. Tidak ada salahnya berobsesi menjadi 
seorang desainer dari sekian banyak desainer tingkat dunia yang 
ada. Yang penting pantang murung berpangku tangan sebaik-
baiknya aktif membangun mimpi. 

Lama menghitung hari tiba kenaikan tingkat semester enam 
di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan fasilitas beasiswa 
bidikmisi dari pemerintah, terasa benar-benar merupakan karunia 
yang patut disyukuri. Jauh lamunan mengingat masa-masa sulit 
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dari waktu ke waktu semenjak duduk di Sekolah Dasar seluruh 
pembiayaan sekolah ditanggung orang tua angkat, sampai tingkat 
Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Surabaya 
selepasnya berkelanjutan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Surabaya jurusan Desain Komunikasi Visual, itupun masuk 
sekolah sebagai mitra warga difasilitasi Pemerintah Kota Madya 
Surabaya atas adanya referensi dari Walikota. Ingat-ingat sewaktu 
duduk di bangku SMP sehari-hari dijalani sembari berjualan madu 
keliling kota bersepeda kumbang. Dimaksudkan sebagai usaha 
sampingan membantu perekonomian keluarga. Terlahir sebagai 
anak sulung otomatis terdorong rasa bertanggung jawab 
membantu orang tua, baik panas siang terik matahari maupun 
dinginnya hujan diwaktu malam pantang menyerah menjajakan 
madu door to door. Tidak surut tetap berniat berprestasi sempat 
ranking dua SMP Muhammadiyah 2 dan peringkat 30% siswa 
terbaik dari 1000 siswa seangkatan SMKN 1. Terseleksi hingga 
dapat beasiswa bidikmisi pada pendaftaran ISI Yogyakarta 
angkatan tahun 2016 Fakultas Seni Rupa jurusan Desain Produk. 
Alhamdulillah bertahan IPK 3,5 sampai semester lima kini naik 
semester enam. 

Oleh karena itu besar harapan dapat menginspirasi kawula 
muda untuk terus semangat berkarya dengan ilmu dan 
keahliannya masing-masing dalam situasi dan kondisi apapun 
baik keadaan sulit maupun lapang. Sebab sebaik-baiknya manusia 
adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain maka manfaatnya 
akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri juga sebaliknya. 

Terima kasih atas kebijaksanaan informasi dan kesempatan 
yang diberikan melalui media sosial Instagram. Demikian karya 
non fiksi saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 
***** 
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Millennial Generasi Emas Indonesia 

Oleh : Fahmi Hasan Abror 

 
 

“Banyak orang menganggap kami generasi millennial mengalami 
krisis moral dan kepribadian. Anak muda yang salah menggunakan 
media sosial sebagai eksistensi diri. Namun ketahuilah kami generasi 
millennial adalah generasi penerus bangsa yang semangat, inovatif, 
kreatif, berpandangan terbuka dan berwawasan luas yang mampu 

membuat negara Indonesia ini menjadi bangsa yang maju.” 
 Allah menciptakan seseorang pasti ada kelebihan dan 

kekurangan. Ada kaya dan miskin. Ada suka dan duka. Semua 
pasti akan kita rasakan dengan berjalan nya waktu didunia ini. 
Disanalah Allah akan melihat hambanya menjalani apa yang 
sudah direncanakannya, tentunya Allah akan memberikan jalan 
kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Melihat 
kebelakang di hari-hari yang sudah berlalu, masa sekarang dan 
juga ingin melihat masa depan yang berharap untuk lebih baik 
dari sebelumnya. Setiap orang pasti memiliki kisah kehidupan nya 
sendiri yang mungkin dapat menginspirasi banyak orang. Inilah 
sepenggal kisah inpirasi ku yang ingin aku ceritan kepada kalian 
semua. 

 Di rumah yang kecil ini aku hidup dengan beralaskan 
tanah. Pagi ini aku rangkai kata demi kata cerita inpiratif. Duduk 
di meja dengan melihat seorang laki-laki yang berumur 59 tahun 
yang sudah siap untuk bekerja dengan buku buku yang dibawa 
nya dan seorang perempuan berumur 50 tahun yang membawa 
bungkusan nasi untuk di jual kembali. Setiap pagi harus bekerja 
untuk menghidupi anak anak nya, tidak kenal lelah untuk mencari 
rezeki. Sedikit demi sedikit mereka kumpulkan agar anaknya 
dapat bersekolah. Mereka adalah orang tua ku, malaikat tidak 
bersayap yang Allah berikan. 

 Orang tua memberikan ku nama Fahmi Hasan Abrori, 
atau sering orang lain memanggil ku Fahmi. Anak ke 2 dari 5 



112 
 

bersaudara hidup di keluarga yang sederhana. Kakak pertama, 
perempuan berumur 28 tahun sekarang sudah bekerja sebagai 
guru tidak tetap di SMAN 1 Mlonggo, adik kedua perempuan 
kelas 2 sekolah di MAN Bawu, adik kedua perempuan sekolah di 
SMPN 6 Jepara dan adik terakhir ku sekolah di SDN Demaan. 
Terlahir pada tanggal 09 September 1997 di kota kecil. Ibu ku 
beranama Zainurinah dan bapak bernama Ahmad Amin yang ber 
profesi sebagai pedagang dan guru tidak tetap yang sekarang 
sudah berumur tua. 

 Bercerita tentang kisah ku selama perjuangan menempuh 
pendidikan setinggi mungkin, dimulai dari TK dimana aku belum 
mengetahui apa itu teknologi, hidup dimana bermain bersama 
teman di halaman rumah, beda hal nya sekarang anak-anak 
berumur 4 tahun yang bermain nya game mobile. Pada waktu itu 
aku sudah dapat menghasilkan uang sendiri dengan menjadi guru 
les, disini semua tidak serba instan harus belajar sendiri membaca 
buku dan berhitung, beda hal nya sekarang, apa saja dapat 
dilakukan dengan menggunakan handphone android seperti 
aplikasi bimbingan belajar online yang dilengkapi video dan fitur 
menarik yang dulu belum ada. Berlanjut setelah masuk SD, 
dimana aku berangkat ke sekolah berjalan kaki, cukup jauh aku 
berjalan dari rumah ke sekolah tapi tidak masalah bagiku karena 
aku tidak ingin merepotkan kedua orang tua. Pada kelas 5 SD 
setiap hari aku menabung tanpa sepengetahuan orang tua, satu 
ribu dua ribu aku sisihkan setiap hari sampai aku dapat membeli 
buku dan study tour menggunakan tabungan ku sendiri tanpa 
orang tua menyadarinya. Waktu ujian nasional SD alhamdullilah 
dapat nilai bagus dan dapat berlanjut ke SMP yang dari dulu aku 
ingin kan, dimulai sinilah sudah mengetahui apa itu teknologi, 
belajar mengenai pembuatan surat di Microsoft word, membuat 
presentasi yang menarik dan sebagainya. Dari situ aku semakin 
tertarik dengan dunia teknologi sehingga waktu SMK mengambil 
jurusan teknik komputer dan jaringan.  

 Pada waktu SMK teknologi berkembang sangat pesat, 
versi android yang setiap beberapa bulan selalu upgrade ke versi 
terbaru nya. Disaat itu aku sudah mulai berbisnis, mecari produk 
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apa yang dapat aku jual kembali dari toko online. Disini aku 
menjual voucher game online yang dulu lagi booming game online 
komputer di warnet-warnet, bukan hanya voucher game yang aku 
jual tapi juga menjual perlengkapan komputer seperti mouse, 
keyboard dan flashdisk. Berbisnis online tidak selalu berjalan 
mulus, pernah aku mendapatkan produk dari salah satu toko 
online yang produk itu tidak dapat digunakan dan aku rugi pada 
saat itu. Namun idak membuat diriku menyerah. Disini aku 
semangat dan sudah dapat hidup mandiri, dimana sudah dapat 
penghasilan sendiri.  

 Setelah lulus dari SMK, aku ingin melanjutkan ke jenjang 
perkuliahan, semua pendaftaran perkuliahan seperti SNMPTN, 
SBMPTN dan PMDK-PN ku lewati dan pada akhirnya diterima di 
Politeknik Negeri Malang, aku tinggalkan kampung halaman ku 
untuk merubah nasib keluarga ku disana. Hidup mandiri di kota 
orang tapi sudah terbiasa bagiku karena dimulai dari kecil sudah 
hidup mandiri. Awal masuk perkuliahan sudah disambut kakak 
kakak dari FORMADIKSI (Forum Mahasiswa Bidikmisi) yang 
membuat ku bergabung dengan forum itu. Alhamdulillah disini 
aku mendapatkan pengalaman organisasi yang sebelum nya 
belum aku dapatkan, waktu kuliah aku ingin meningkatkan bisnis 
online jauh lebih baik lagi, sekarang pemasaran ku tidak hanya 
area teman dan lingkungan sekitar. Tapi juga diluar kota maupun 
provinsi. Di era sekarang yang serba digital, sudah banyak vendor 
toko online bermunculan karena bisinis digital marketing sangat 
menjajikan, namun dibalik itu banyak dampak yang disebabkan 
seperti banyak ruko yang tutup. Persaingan digital marketing 
semakin keras, tanpa adanya kreatif dan inovatif akan sulit untuk 
bersaing.  

 Sekarang bisnis yang aku jalankan sekarang mempunyai 
omset yang lumayan setiap bulannya, dikarenakan produk yang 
aku jual dapat diakses seluruh Indonesia. Setelah lulus kuliah 
nanti ingin aku kembangkan jauh lebih besar bisnis online ini dan 
aku mempunyai impian tersendiri yaitu mempunyai online 
marketplace sendiri seperti Achmad Zaky lulusan Institut 
Teknologi Bandung yang menjadi CEO atau pendiri Bukalapak 



114 
 

yang sekarang online marketplace ini diisi dengan ribuan pelapak 
yang bejualan disana. Semoga impian ku akan dapat terwujud 
agar dapat mensejahterahkan rakyat Indonesia dan meningkatkan 
perekonomian bangsa ini semakin maju lagi. 

 
***** 
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Menjemput Mimpi 

Oleh : Popy Wahyu Ninsih 

 
 

Saya pernah mengubur mimpi saya, saya pernah mewujudkan 
mimpi orang lain hanya karena saya tidak percaya dengan 
kemampuan saya. Tapi seiring berjalan waktu saya sadar bahwa 
dalam setiap mimpi pasti bisa dicapai dengan kemampuan dan 
keberanian. Saya lahir pada tanggal 17 Mei 1997, pada hari sabtu 
dini hari pukul 00.10 WIB di kediaman seorang bidan dari rahim 
seorang ibu yang bernama Nurmis, istri dari laki-laki bernama 
Zainal. Seminggu setelah kelahiran itu saya dititipkan nama “Popy 
Wahyu Ningsih”, nama itu hanya bisa bertahan sampai dia kelas 
6 SD karena ada kesalahan penulisan ijazah nama tersebut berubah 
menjadi “Popy Wahyu Ninsih” sampai saat ini. Saya hidup dalam 
keluarga yang sangat sederhana dan mempunyai satu kakak 
perempuan yang berusia 5 tahun lebih tua. Almarhum ayah saya 
bekerja di sebuah rumah makan di Padang, beliau berangkat kerja 
sebelum shalat subuh atau pukul 4 pagi dan pulang setelah 
maghrib. Ibu saya bekerja sebagai pedagang, usai shalat subuh 
beliau sudah beres-beres menyiapkan barang dagangannya.  

Tinggal di ibu kota Sumatera Barat, kota Padang masa 
kanak-kanak saya tidaklah seperti anak di kota pada umumnya. 
Saya sering menghabiskan waktu bermain di sungai untuk 
menangkap ikan, mencari belut disawah dan juga pernah 
mengumpulkan paku besi atau gelas plastik untuk dijual 
dibandingkan belajar tentang teori-teori dasar yang dipelajari 
anak-anak seusia saya kala itu seperti berhitung, membaca, atau 
belajar di tempat les. Semua hal itu saya lakukan sepulang sekolah 
bersama teman-teman. Saya melakukan itu bukan karena 
kekurangan uang jajan atau membantu kehidupan keluarga, tapi 
karena kesenangan dan terkadang juga lari dari rasa kesepian 
dirumah. Dari kegiatan tersebut saya mendapatkan arti sebuah 
persahabatan, kesetiakawanan dan kebersamaan yang saat ini 
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mungkin sudah sulit untuk ditemui. Di zaman milenial ini, jarang 
sekali ditemui anak-anak yang menghabiskan waktu kecilnya 
seperti kegiatan di atas. Saat ini teknologi sudah mengubah 
segalanya termasuk karakter diri anak. Anak-anak saat ini lebih 
suka main dirumah, menonton tv dan mendapatkan sesuatu 
dengan instant. Mereka berinteraksi dengan teman-temannya 
kebanyakkan hanya lewat media sosial. Akibatnya mereka tidak 
mempunyai mental sosial yang kuat, malas-malasan, mudah 
tersinggung, dan asyik dengan dunia sendiri atau tidak bisa 
bergaul. Meskipun masih ada anak-anak yang tidak seperti itu tapi 
jumlahnya tidak banyak.  

Selama menempuh pendidikan, saya bukanlah termasuk 
seorang anak yang berprestasi. Saya hanya seorang anak yang 
tidak bisa diam dirumah dan selalu ingin berinteraksi dengan 
teman-teman tepatnya di sekolah. Bagi saya berangkat ke sekolah 
dengan memakai seragam adalah suatu prestasi yang 
membanggakan karena di tempat tinggal saya dahulunya sangat 
jarang ditemukan anak-anak bersekolah. Dari SD sampai SMA 
saya selalu menduduki peringkat 3 besar. Dengan peringkat 
tersebut sejujurnya saya sangat mudah untuk bisa masuk sekolah 
ternama dan terkenal akan prestasi akademiknya, tapi ibu saya 
selalu mengalasankan tidak punya biaya. Pada akhirnya saya 
mengubur mimpi-mimpi tersebut dan memilih sekolah ditempat 
yang biasa-biasa saja dan dekat dari rumah agar bisa jalan kaki dan 
tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Mungkin ketika masuk 
sekolah teman-teman akan memakai seragam baru. Tapi itu tidak 
berlaku bagi saya, saat SMP dan SMA saya memakai seragam 
bekas yang masih layak dipakai. Semua itu dikumpulkan oleh ibu 
saya dengan datang kerumah tetangga atau saudara saya yang 
sudah lulus.  

Kebiasaan saya dari kecil yang selalu berkutik dengan alam 
seperti ke sungai, sawah dan hidup dilingkungan masyarakat 
yang mayoritas bertani dan berdagang memotivasi saya untuk 
mendalami ilmu tentang kehidupan alam. Tahun 2015 saya 
mendapat kabar bahagia, saya diterima di Institut Teknologi 
Bandung di fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati di jurusan 
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Teknologi Pasca Panen lewat program peminatan dan sebagai 
calon penerima bidikmisi. Hari itu rasanya campur aduk antara 
bahagia dan sedih, karena keinginan kuliah diluar kota saya sudah 
didepan mata, akan tetapi ibu saya tidak mengizinkan karena 
merasa tidak mampu membiayai kehidupan kuliah disana. Saat 
itu ibu saya adalah kepala keluarga di rumah, ayah sudah 
meninggal dunia tepatnya 21 Juni 2013. Saya meyakinkan ibu 
dengan segala keyakinan yang ada, saya berjanji tidak akan 
menyusahkan beliau dan tidak akan berhenti di tengah jalan dan 
akan terus menuntaskan kuliah hingga selesai. Mungkin ini 
terkesan saya sangat egois dan seperti anak yang tidak tahu diri. 
Tapi saya berpikir selama ini saya sudah cukup mengalah dengan 
keadaan tidak mempunyai biaya dan membiarkan mimpi-mimpi 
saya terkubur dan saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. 
Saya mengambil kesempatan tersebut, saya yakin pasti ada jalan 
untuk menyelesaikan permasalahan biaya hidup seperti tempat 
tinggal, uang jajan atau apapun yang berhubungan dengan 
finansial. Saya terus berdoa agar Allah melembutkan hati ibu saya 
dan dengan dorongan keluarga dan sahabat-sahabatnya ibu saya 
berubah pikiran dan mengizinkan saya berkuliah di Bandung. 
Beliau meminjam uang kepada orang-orang untuk mengantarkan 
saya ke Bandung. Hal itu menyadarkan saya bahwa hidup 
keluarga saya sangat memprihatinkan dan hal tersebut 
mengajarkan saya untuk harus merubahnya menjadi kehidupan 
yang layak dan membahagiakan beliau, salah satunya adalah 
dengan pendidikan.  

Saat ini saya sudah menduduki semester 8, mimpi saya 
untuk lulus dan menyandang gelar sarjana sudah dekat. 
Perjalanan hidup saya masuk kuliah sampai semester ini sangat 
berliku-liku. IP dibawah dua pernah saya dapatkan ketika TPB 
(Tahap Persiapan Bersama), hal tersebut membuat keluarga di 
Padang merasa takut saya akan dikeluarkan dari ITB. Tapi saya 
berusaha bangkit dan meyakinkan mereka itu adalah tantangan 
yang pasti akan saya lewati. Segala upaya saya usahakan mulai 
dari belajar sendiri, tutorial dengan teman-teman yang pintar dan 
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mencari kakak tingkat yang mau mengajarkan saya. Dan akhirnya 
saya berhasil melewati itu semua.  

Satu hal ego yang saya kesampingkan selama kuliah ini 
adalah keinginan punya kamar sendiri. Selama kuliah saya tidak 
pernah merasakan punya kamar sendiri, saya selalu tinggal di 
asrama dan berbagi kamar dengan orang lain karena biaya kos 
sangat mahal, sedangkan asrama sangat murah yaitu Rp.300.000/ 
bulannya. Tahun pertama saya tinggal diasrama Kanayakan, 
tahun berutnya dua, tiga dan empat saya tinggal di Asrama ITB 
Jatinangor karena perkuliahan saya di Jatinangor. Saya sadar 
keinginan punya kamar sendiri atau kos itu mungkin bisa 
dipenuhi orang tua saya, tapi beliau akan kelelahan dan saya tidak 
ingin air mata nya berjatuhan lagi memikirkan biaya saya. Oleh 
karena itulah saya menahan ego untuk tetap tinggal di asrama 
selama 3,5 tahun ini. Terkadang saya juga sering menyusahkan 
sahabat-sahabat saya yang tinggal di Ganesha, saya sering 
menumpang di kosan mereka jika saya main di Ganesha atau ada 
kuliah di Ganesha. Namun sampai saat ini mereka tidak pernah 
mengeluh dengan hal itu, saya selalu merasa dimudahkan karena 
memiliki mereka. Sepertinya kemudahan yang saya dapat selama 
dikuliah ini adalah bentuk karakter diri saya yang mudah bergaul 
dengan orang lain atau karena sudah terbiasa susah dari sejak 
kecilnya sehingga tidak kaku dan tidak malu untuk meminta 
pertolongan. 

Pelajaran yang bisa ambil dari kisah saya ini adalah bukan 
tentang melawan keinginan orang tua untuk menyekolahkan 
anaknya di tempat seadanya. Tapi bagaimana tentang kegigihan 
dan ketekunan diri teman-teman untuk mendapatkan restu orang 
tua dan meyakinkan beliau dalam mencapai mimpi teman-teman. 
Karena dalam alquran Allah sudah menyebutkan “dalam 
kesulitan, pasti ada kemudahan”. Dan hal yang paling penting 
adalah tetap rendah hati, membuka diri untuk bersosialisasi 
dengan orang lain dan jangan merasa paling pintar adalah kunci 
untuk hidup berdampingan. Sebodoh-bodohnya atau seburuk-
buruknya manusia, saya yakin pasti memiliki kelebihan yang 
tidak kita punya. Meskipun sekarang teknologi sudah 
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berkembang, segala kebutuhan dengan mudah dapat di jangkau 
bukan berarti kita bisa hidup independent. Etika dan pendidikan 
merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki. Saya pernah 
mendengar kutipan dari seorang kepala badan ketenagakerjaan 
bahwa pintar itu ada batasnya tapi bodoh itu tanpa batas. Hal 
tersebut dapat dilihat dari seorang yang pintar mengerti tentang 
semua hal, berprestasi dan menjuarai segala bidang namun tidak 
mampu berkomunikasi dan tidak memiliki emosional yang baik, 
mudah marah dan tidak bisa bekerja kelompok maka 
kepintarannya itu terbatas. Dia akan di anggap bodoh karena tidak 
mampu bersikap dan beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh 
karena itu jadilah diri sendiri dan jangan menyerah dengan 
keadaan. 

 
Salam Penjemput Mimpi 

 
***** 
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Menapak Tanah dan Ranah  

Oleh : Nur Rani 

 
 

Kisah seorang anak manusia yang mencari jati diri. Sosok yang 
berasal dari keluarga sederhana dengan berbagai lika-liku 
kehidupan. Tak mudah memang kala perjalanan hidup ini 
berderai begitu banyak masalah yang menghadang namun hal itu 
yang membuatnya menjadi wanita tangguh yang penuh dengan 
semangat untuk menjalankan kehidupan. Hidup dalam pelosok 
desa yang jauh dari kerumunan kota membuat hidupnya amat 
sederhana, bermain lumpur atau mandi di kali menjadi kebiasaan 
dengan anak lainya. Kisahnya sederhana saja dengan memiliki 
cita-cita tinggi yang tak usang dan tak lekang oleh waktu, terus 
tumbuh menjadi kekuatan baru untuk terus maju. 

Perjuanganya datang kala bersekolah SMP jarak yang jauh 
dengan keterbatasan transportasi membuat Rani mau tidak mau 
harus selalu bangun lebih awal sekitar jam 04.00 wib untuk segera 
bergegas solat dan mandi untuk kemudian bisa berangkat sekolah 
sekitar jam 06.00 wib. Berjalan sekitar 10 menit untuk sampai ke 
pinggir jalan tempat dia menunggu angkot. Angkot yang datang 
sudah terpenuhi dengan teman-teman dengan itu yang bisa hanya 
(bergelantungan dipintu angkot untuk tetep datang tepat waktu 
sampai sekolah. Waktu pulangpun hal yang sama dilakukan 
namun ketika ada kegiatan ekstrakurikuler bisa sampai sore. 
Angkot yang bisa mengantarkan pulangpun sudah tidak ada 
hingga pernah dari sekolah sampai ke rumah jalan kaki dengan 
jarak 8 km dengan menyusuri hutan, tapi hal itu tidak 
memutuskan semangat untuk terus bersekolah dan mencapai apa 
yang di cita-citakan. Hal itu tidak terasa karena punya teman-
teman seperjuangan yang saling memberikan semangat.  

Pada hari jumat, saat pulang dari pramuka hanya ada satu 
angkot yang bisa digunakan untuk sampai kerumah hal itu 
membuat teman-teman Rani satu Desa Clapar namanya, ikut 
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semua sampai angkot itu penuh sesak. Sewaktu jalan pulang tiba-
tiba angkot mogok karena banyaknya penumpang yang menjadi 
beban angkot dan keadaan hujan lebat yang membuat jalan banjir. 
Hal itu membuat kita semua yang berada diangkot turun untuk 
bersama-sama mendorong angkot. Basah kuyup semua baju 
hingga celana. Tak ada kata mengeluh dari kami karena ini adalah 
sebuah proses mencapai impian. 

Bukan hal mustahil untuk mencapai apa yang kita impikan. 
Banyak jalan yang disediakan kalau kita percaya akan apa yang 
Allah sediakan untuk kita. SMP telah usai dengan hasil yang 
memuaskan bagi Rani, namun teman-temanya sudah tidak 
melanjutkan lagi. Perjalanan untuk ke SMK lebih jauh dari pada 
SMP yang dulu, jaraknya mencapai 18 km. Hal ini lebih 
memberatkan jalannya untuk mencapai sekolahan karena Rani 
ingin sekolah di kota. Awalnya, tertekan untuk sekolah karena 
masalah transportasi yang sulit. Suatu hari, Rani harus menunggu 
bapaknya menjemput harusnya 30 menit namun diperjalanan ban 
motor bocor, hingga sampai Karanganyar sekitar 1 jam sekitar jam 
19.30 wib. Rani hanya bisa menangis melihat kondisi yang 
menyulitkan dirinya. Tersenguk sengguk membuat bapaknya 
tersadar dengan semua itu. Setelah pulang, orang tua Rani 
berusaha menbujuku untuk pindah sekolah saja agar lebih dekat. 
Namun, Rani adalah sosok yang keras kepala dan memiliki tekat 
yang kuat terhadap sesuatu yang dia impikan. 

Rani benar-benar ditentang saat memutuskan untuk kuliah, 
dia membuat alasan yang masuk akal namun semua ditolak 
mentah-mentah sampai memohon untuk diperbolehkan kuliah 
namun tak kunjung dapat restu. Setelah ujian nasional, Rani iseng 
untuk ikut sosialisasi kampus yang diadakan oleh SMK di pusat 
Kota Kebumen. Disana banyak motivasi yang semakin 
menguatkan tekatnya untuk kuliah. Dari situ dia benar-benar 
mengumpulkan uang dan persayaratan untuk bisa ikut SBMPTN 
karena Rani tidak bisa masuk SNMPTN. Rani berusaha menggali 
informasi dan terus berdoa untuk kuliah. Akhirnya, Rani memiliki 
teman yang memiliki masalah yang sama yaitu restu orang tua dan 
biaya. Dari situ semakin kuat tekat itu, berjuang bersama mencari 
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jalan agar mimpi itu tercapai hingga kita menemukan jalan 
beasiswa yang bukan hanya kuliah gratis namun biaya hidup 
ditanggung. Semakin keras perjuangan kita, namun kendalinya 
anak SMK sulit untuk menembus perguruan tinggi berdasarkan 
cerita dari guru kami, hingga kita di rekomendasikan untuk 
masuk Universitas Baru yang bisa ditembus anak SMK. Menurut 
Rani kuliah dimanapun intinya kita punya komitmen dan 
tanggungjawab insyallah akan lebih unggul. 

Namun masih banyak yang mengganjal, Rani bukan hanya 
memikirkan kuliah. Dia sadar bahwa orang tuanya sangat 
khawatir dengan keadaan ini hingga Rani juga mendaftar kerja 
sembari menunggu pengumuman SBMPTN. Namun, semakin 
tertekan akibat fisik yang tidak proporsional membuat Rani sulit 
mendapatkan pekerjaan. Pernah ada pembukaan pendaftaran 
untuk bekerja di sebuah toko mas di BKK SMK namun malah 
hinaan yang Rani dapatkan. Pewawancara menerca fisik Rani 
dengan kata-kata yang menyakiti hati. Hingga sampai rumah Rani 
hanya bisa menangis dengan yang terjadi. Bukan hanya sekali dua 
kali namun beberapa kali. Semakin sesak napas ini seakan dunia 
semakin menghimpit tubuh Rani. Seakan banyak orang yang 
memandang secara subjektif tanpa pernah menilai secara objektif 
apa yang mereka punya. Masa itu adalah benar-benar masa yang 
membuatku pada titik terendah yang memberikan tekanan yang 
berat.  

Keputusan yang berat menjadikan Rani sering berdiam diri 
dan semakin keras meminta pertolongan kepada-Nya. Kadang 
kita hanya perlu pembuktian dari pada sekedar berucap janji. 
Untuk itu akan berjanji ketika bidikmisi tak dia dapatkan maka dia 
akan mundur dari mimpi. Tapi semua jalan hanya Allah yang 
tentukan dan hal ini terbukti. Semua usahanya yang berasal dari 
kecil tak sia-sia. Hidup dibawah tekanan kehidupan yang masih 
kolot dan terpelosok menutup pikiran orang tua akan pendidikan 
yang penting ini. Untuk itu akan berusaha membuka wawasan 
secara perlahan bahwa pendidikan penting. Mengajarkan dan 
ingin membuktikan bahwa anak desa juga bisa memiliki 
pendidikan asal ada sebuah niat dan membuka pikiran warga desa 
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pelosok bahwa apapun pekerjaan orangtua kalau anak mau kuliah 
banyak program beasiswa yang tidak memberikan beban yang 
berat. 

Bidikmisi adalah penyelamat hidupnya yang selalu di 
syukuri dengan apa yang telah Allah berikan. Untuk itu tekat awal 
yang Rani buat adalah masuk kedalam himpunan anak bidikmisi 
di universitas untuk mendedikasikan diri terhadap kampus, 
berusaha totalitas disana untuk dapat membalas semua uang yang 
dibiayai untuk kehidupannya, tak pernah memikirkan bagaimana 
nantinya hidup yang jelas dia selalu meminta kepada Allah agar 
selalu menjadikaku orang yang berguna untuk sekitar. “jadilah 
cahaya untuk kehidupan”. Menyinari setiap selah selah dan 
bermanfaat untuk semua manusia. 

Awal masa-masa perkuliahan ikut dengan komunitas 
peduli pendidikan yang ada didaerah dengan menjadi relawan 
mengajar di daerah terpencil kabupaten kebumen. Hal ini menjadi 
sebuah ajang untuk Rani berguna bagi sesama. Memberikan 
semangat kepada anak-anak untuk terus mengejar apa yang 
diimpikan. Berbagi kebahagiaan dan memberikan semangat untuk 
selalu bersekolah. Bukan hanya komunitas tapi sebuah acara besar 
di kebumen yang memperkenalkan dunia kampus dengan adik-
adik sma/smk. Banyak hal yang didapat dari itu, karena peran 
pemuda bukan kita berdemo sana sini untuk memperbaiki negara 
namun dengan hal kecil namun terasa langsung manfaatnya untuk 
masyarakat lebih berarti tanpa merusak apapun. Acara Kebumen 
Campus Fair (KCF) adalah acara yang sangat besar di Kabupaten 
Kebumen yang mengumpulkan banyak mahasiswa kebumen dari 
berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berkumpul 
jadi satu untuk memperkenalkan kuliah terhadap generasi muda 
di Kebumen.  

Mulai dari try out sbmptn sampai dengan motivasi untuk 
kuliah yang mengundang pembicara, hingga expo kampus yang 
benar-benar memberikan banyak pengetahuan baru bagi calon 
mahasiswa yang sedang bingung terkait dengan pilihan kampus 
maupun jurusan yang akan diambilnya. Bukan hanya itu, acara ini 
juga memberikan baksos setelah seluruh rangkaian acara selesai. 
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Mengunjungi salah satu rumah inklusi rumah yang ditempati oleh 
anak-anak difabel. Mereka memberikan banyak motivasi dan 
dorongan untuk kaum muda untuk terus belajar dan memberikan 
manfaat untuk sesama. Mereka adalah manusia kuat yang 
memiliki hati luar biasa menginspirasi dan memotivasi. Semua 
tentang kekuatan impian yang merubah kita menjadi orang kuat 
dengan berbagai tekanan kehidupan.  

“Ijinkanku untuk mengabdi di negeri tercinta ini, salam bestari 
dari anak pelosok negeri”. 

 
***** 
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Dengan Niat dan Tekad yang Kuat  

Oleh : Jumiati 

 
 

Saya Jumiati Hasibuan, mahasiswi Jurusan Teknik Kimia di 
Universitas Riau. Tidak ada yang istimewa dariku. Namun ada 
kisah yang menyemangati hingga hari ini. Waktu masih duduk di 
bangku Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), aku 
tidak berbeda dari anak-anak seusiaku, aku dikategorikan sebagai 
anak yang jarang bermain dengan mereka karena harus 
disibukkan dengan bekerja membantu orang tua memanen sawit 
setiap minggunya. Kami bukan berasal dari keluarga kaya, 
orangtuaku hanyalah seorang buruh yang harus menafkahi 8 
orang anaknya. Karena itu, Aku tak pernah mengeluh jika 
membantu mereka bekerja. Kegiatanku membawa buah sawit 
menggunakan gerobak dengan jarak yang ditempuh sekitar 2 Km 
per sekali jalan dan berat yang diangkat sekitar 2 Ton dari ladang 
tempat ayah bekerja hingga pinggiran sungai untuk dibawa oleh 
perahu menyeberangi sungai. Kadang diriku merasa santai 
menjalaninya namun kadang juga membuatku menangis. Jika 
dipikirkan seharusnya waktu yang kugunakan adalah bermain 
bersama teman sebayaku. Tapi, aku lewatkan begitu saja demi 
membantu orang tuaku, terlebih lagi aku adalah anak perempuan 
yang jika dipikir mustahil untuk bekerja separah ini. Seringkali 
merasa kesakitan di sekitar badan karena beratnya sawit yang 
harus ku angkat dan dorong. Untuk menghibur kesedihanku, ayah 
selalu bilang bahwa cobaan yang akan aku hadapi diluar sana itu 
jauh lebih berat, lebih berat dari 1 Ton sawit atau 10 Ton sawit yang 
aku bawa saat ini. Aku hanya mengangguk menuruti, bukan 
karena aku melawan, tapi karena aku hanya seorang anak-anak 
yang tidak tahu apa-apa. Namun, itu semua tak menyurutkan 
semangatku untuk terus belajar sampai pada waktu itu menjadi 
siswa lulusan unggulan pertama disekolahku. 
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Menduduki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 
hal yang paling sulit. Keuangan orangtua semakin terpuruk, orang 
mulai tak memakai ayah untuk bekerja lagi, adek-adek yang 
terlalu banyak meminta ini dan itu serta penagih hutang yang 
berserakan meminta uangnya dikembalikan. Aku tidak tahu harus 
berbuat apa, mau menolongpun tidak sanggup. Banyak teman 
sekelas yang selalu menghina dan mengejek karena aku selalu tak 
berduit jika diajak jajan, hingga dijuluki si Putri Puasa. Panggilan 
itu sama sekali tidak membuatku sakit hati, karena bagiku puasa 
untuk mengurangi pengeluaran orangtuaku adalah hal yang 
harus dilakukan.  

Aku adalah tipikal orang yang tak pernah menyerah 
tentang apa yang terjadi. Hingga akhirnya ku beranikan diri 
meminta pekerjaan sebagai pembantu dirumah guruku. Aku tahu 
waktu itu adalah hal yang sangat berat karena aku adalah orang 
yang jarang berkomunikasi dengan orang lain, bahkan orang 
kampung tidak ada yang mengenaliku kecuali sanak family 
disana. Karena sanggup memberanikan diri, akhirnya kudapatkan 
pekerjaan sebagai pembantu di rumahnya. Celaan pun semakin 
menjadi-jadi, membuatku terpuruk dalam beberapa waktu hingga 
akhirnya sering bolos sekolah. Sampai ketika aku tersadar bahwa 
celaanlah yang akan membuat bangkit. Salah satu hal yang 
memotivasiku adalah tentang kisah Barack Obama yang berkulit 
hitam menantang celaan dari Amerika karena diskriminasi 
pembagian ras kulit putih dan kulit hitam, namun siapa sangka 
dia berhasil menjadi orang nomor satu di Amerika.  

Setelah berjuang melawan rasa takut, kini waktunya 
memulai babak baru, yaitu mendaftar perguruan tinggi. Aku tetap 
bersikeras untuk mendaftar. Pada saat pendaftaran, sedikitpun 
orangtuaku tidak mengeluarkan uang dan bahkan mereka tidak 
tahu ketika mendaftar kuliah.  Pada saat itu orangtuaku 
menantang keras karena keinginan untuk melanjutkan 
pendidikan. Aku tak menyerah begitu saja. Kesana kemari 
mencari tahu tentang kuliah yang gratis, mencari tahu tentang 
beasiswa, bahkan sudah merancang bagaimana kehidupan 
nantinya di perantauan. Akhirnya disuruh oleh guru BK untuk 
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mendaftar SNMPTN dan mengurus persyaratan Bidikmisi. 
Sampai ketika aku dinyatakan lolos di Universitas Riau Jurusan 
Teknik Kimia. Orangtua ku hanya bisa menangis, mungkin 
dipikiran mereka saat itu “bisakah saya menyekolahkannnya 
keluar daerah? Bisakah saya memberi nya uang untuk kelancaran 
kuliahnya?”. Terlebih lagi pada waktu itu UKT ku berada pada 
tarif Rp 3.175.000. Aku berkeinginan tetap mengambil pendidikan 
ini dan optimis nantinya akan mendapatkan beasiswa itu. Dalam 
pikiranku hanya satu yaitu yakin pada takdir Allah.  

Dengan modal seadanya dari hasil bekerja, aku berangkat 
sendiri ke Pekanbaru untuk tetap mengambil kuliah ini. Aku tak 
meminta sedikitpun pada orangtuaku untuk masalah biaya 
ataupun untuk masalah mencari tempat tinggal. Disinilah baru 
tersadar mengapa sewaktu kecil diajarkan bekerja keras, mengapa 
diajarkan mengasah mental. Ya, aku tak begitu heran dengan 
dunia kota yang kejam ini. Dua bulan hidup sebagai mahasiswi 
baru akhirnya pengumuman bidikmisi dikeluarkan. Aku tak 
begitu yakin. Namun, teman-teman mengucapkan selamat. 
Maklum, handphone ku hanya bisa untuk telepon dan sms. 
Dengan modal bicara dan rasa malu, aku bertanya pada teman 
satu kelas untuk menceritakan apa yang terjadi. Dan 
Alhamdulillah beasiswa Bidikmisi akhirnya ku dapatkan. 
Orangtuaku menangis penuh syukur karena langkah yang ku 
ambil tidak sia-sia. Bermodalkan niat yang besar, tekad yang kuat 
serta kepercayaan kepada pencipta akhirnya saya dapat 
melanjutkan pendidikan hingga saat ini.  

 
***** 
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Mimpi dari Secarik Kertas 

Oleh : Erfransdo 

 
 

Saat ini aku terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas 
Pertanian di salah satu universitas negeri yang berada di 
Sumedang. Berada di salah satu PTN (Perguruan Tinggi Negeri) 
terbaik di Indonesia merupakan salah satu mimpiku sejak masih 
berseragam SMP (Sekolah Menengah Pertama). Tidak pernah 
menyangka sebelumnya bahwa mimpi yang aku tuliskan di dalam 
kertas buram akhirnya bisa terwujud berkat pemberian Sang Maha 
Kuasa. Namun perjalanan menuju kampus impian itu tidaklah 
mudah, banyak sekali rintangan yang aku hadapi sampai aku bisa 
berhasil menghirup udara segar di kampus baruku. 

Awal aku menuliskan mimpi-mimpiku di kertas adalah 
ketika aku baru masuk kelas 1 SMA pada tahun 2015. Saat itu aku 
melihat video di youtube tentang seorang mahasiswi asal 
Yogyakarta yang menuliskan semua mimpi-mimpinya pada 
beberapa lembar kertas. Apabila mimpinya berhasil terwujud, 
maka ia akan mencoret tulisan mimpinya menggunakan pulpen 
tanda berhasil meraihnya. Aku begitu termotivasi sehingga 
sampai saat ini masih menuliskan mimpi-mimpi besarku dalam 
sebuah kertas, dan ada beberapa yang sudah berhasil aku coret 
(baca: berhasil diraih). 

Saat itu aku menulis di kertas buram itu dengan kalimat: 
“Masuk UI/UNPAD jalur beasiswa”. Ketika aku menulis, aku 
sertakan doa di dalamnya agar apa yang aku mimpikan bisa 
terwujud suatu hari nanti. Berkuliah adalah salah satu mimpi 
besarku karena di keluargaku baru ada satu yang bisa berkuliah, 
yaitu pamanku. Bisa dibilang motivasi terbesarku untuk berkuliah 
adalah pamanku karena ia berkuliah sambil bekerja dan sering 
memotivasiku untuk menjadi seseorang yang berguna di suatu 
hari nanti. 
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Di kelas 3 SMA aku bimbang memilih PTN yang akan aku 
tuju karena di sekolahku masih sangat minim alumni yang 
diterima di PTN ternama melalui jalur undangan/rapor 
(SNMPTN). Merasa nilaiku cukup baik, aku pun mencoba 
mendaftar di UNPAD (Universitas Padjadjaran) dan UPI 
(Universitas Pendidikan Indonesia) melalui jalur undangan. 
Mengapa aku tidak mengambil UI (Universitas Indonesia)? Aku 
bukan tipe orang yang muluk-muluk, bagiku nilai raporku masih 
belum cukup untuk menembus kampus kuning itu. Maka dari itu 
aku pun memilih untuk berpikir realistis. 

Bersamaan dengan itu aku pun mendaftar di jalur 
undangan lainnya yaitu SPAN-PTKIN jalur khusus PTN berbasis 
agama islam. Aku mencoba untuk mendaftar di UIN SGD (Sunan 
Gunung Djati) Bandung dan UIN SHD (Syarif Hidayatullah) 
Jakarta. Ketika pengumuman tiba, aku gagal di jalur keduanya. 
Kecewa? Pasti, aku sangat kecewa. Namun aku selalu berpikiran 
positif bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untukku di 
jalan lain. 

Aku masih ingin berjuang meraih mimpiku masuk PTN 
agar aku bisa mengangkat derajat kedua orang tuaku. Aku pun 
bertempur dengan soal-soal SBMPTN. Saat itu aku masih ingat 
berangkat ke tempat ujian bersama teman-teman sekelasku jam 
2.30 malam untuk menghindari kemacetan. Kebetulan aku dapat 
tes di Bogor. Ketika memasuki adzan shubuh, kami berhenti 
sebentar untuk menunaikan shalat shubuh di masjid berjamaah. 
Disitu kami bersimpuh di hadapan Allah agar diberikan yang 
terbaik. 

Tidak terasa, pengumuman pun tiba. Saat itu tahun 2017 di 
pertengahan bulan puasa. Aku berharap akan ada keajaiban di 
bulan puasa. Aku membuka website pengumuman ketika selesai 
shalat tarawih di masjid. Namun lagi-lagi aku gagal untuk yang 
kesekian kalinya. Aku mencoba sabar dan ikhlas. Rasanya ingin 
menangis karena aku telah mengecewakan orang tuaku, terutama 
ibuku. Aku mencoba memberi tahu hasil pengumuman itu pada 
ibuku, dan luar biasanya ibuku sama sekali tidak kecewa, beliau 
malah berkata padaku: “gapapa fran, mungkin belum rezekinya, kata 



130 
 

erfran kan masih bisa tahun depan ikut ujian lagi”. Entah apa yang ada 
di pikiran ibuku sebenarnya, namun aku sangat bersyukur 
mempunyai ibu seperti ibuku yang begitu mulia hatinya. Aku 
sebagai anak satu-satunya telah mengecewakannya, namun ia 
sama sekali tidak kecewa denganku. 

Atas izin dari ibu dan ayahku, aku pun memutuskan untuk 
mengikuti ujian di tahun selanjutnya dengan segala persiapan 
yang matang. Aku sadar bahwa ketika SMA aku masih banyak 
leha-leha sehingga prestasiku menurun yang berdampak pada 
kegagalanku menembus perguruan tinggi. Namun yang berlalu 
biarlah berlalu, aku ingin memperbaiki segalanya, aku harus lebih 
berjuang dan berkeringat lagi. 

Sadar bahwa bahan belajarku sedikit, aku pun mencoba 
untuk membeli voucher belajar online. Aku sengaja menyimpan 
uang THR pemberian dari saudara-saudaraku untuk membeli 
voucher belajar agar bisa belajar lebih puas di rumah. Kurang lebih 
9 bulan aku habiskan waktuku untuk belajar di rumah. Sesekali 
aku pergi ke luar untuk sekedar bermain atau menghirup udara 
bebas agar beban pikiranku tidak terlalu berat. Aku pun memakai 
waktu luangku untuk mengembangkan bakat menulisku dengan 
menulis beberapa cerpen yang aku kirim ke website pengiriman 
cerpen atau blog pribadiku. Beberapa kali aku mengikuti Try Out 
SBMPTN diluar untuk mengukur seberapa persen persiapanku. 
Aku benar-benar ingin berhasil di tahun kedua dengan berbagai 
persiapan yang matang mulai dari belajar, jadwal yang menentu, 
hingga me-list PTN dan jurusan yang sekiranya bisa aku gapai. 

Waktu ujian pun tiba, kebetulan aku ditempatkan di tempat 
yang sama saat tahun sebelumnya. Namun aku berharap bahwa 
hasilnya akan jauh berbeda. Aku berangkat diantar oleh 
saudaraku menggunakan motor. Kali ini aku sangat percaya diri 
untuk menjawab soal dengan benar, urusan hasil aku yakin Allah 
akan memberikan yang terbaik dari apa yang telah aku usahakan 
selama ini. Selama menunggu pengumuman tiba, aku habiskan 
waktu untuk menulis di suatu website untuk mendapatkan 
penghasilan walaupun tak seberapa. Bersamaan dengan itu aku 
pun mencari-cari informasi mengenai ujian mandiri dan kampus-
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kampus swasta yang menyediakan beasiswa, khususnya beasiswa 
bidikmisi. Pengumuman hasil ujian saat itu dilaksanakan pukul 
15.00 WIB tanggal 3 Juli 2018 tepat tiga hari sebelum aku ulang 
tahun yang ke-19. Jika aku lolos, mungkin itu adalah hadiah ulang 
tahun yang paling berkesan selama hidupku. 

Saat itu aku sedang berada di kamar menonton video 
cuplikan gol piala dunia malam sebelumnya. Dan jam sudah 
menunjukkan pukul 14.55 lima menit sebelum akses 
pengumuman bisa dibuka. Lima menit pun telah berlalu, 
jantungku semakin berdebar kencang tak karuan, aku tidak ingin 
mengecewakan ibuku untuk yang kesekian kalinya. Aku buka 
notebook-ku dan membuka website pengumuman. Aku ketik 
nama lengkapku, kemudian mengetik nomor peserta ujianku. 
Dengan tangan yang gemetar, aku pun menekan tombol enter 
pada notebook-ku, dan apa yang terjadi? Masya Allah, Allah telah 
mengabulkan semua doa-doaku dan doa-doa orang tersayangku, 
aku berhasil lulus di universitas impianku sejak dulu, yaitu 
Universitas Padjadjaran (UNPAD). Sontak aku pun langsung 
bersujud syukur dan langsung menemui ibuku yang sedang 
menonton televisi di ruang tengah. Aku sempat bingung, itu 
merupakan kenyataan atau hanya mimpi belaka. Namun itu 
semua merupakan kenyataan yang membuatku menangis 
bahagia. Tak pernah aku merasakan ini sebelumnya. Aku berhasil 
menjadi siswa keempat di sekolahku sepanjang sejarah yang 
diterima di UNPAD. Allah memang mempunyai rencana yang 
baik untukku, dan aku sangat percaya itu. Lulusnya aku 
merupakan kado ulang tahun terindah yang pernah aku terima 
selama aku hidup. Usahaku hampir satu tahun sama sekali tidak 
sia-sia, aku mendapatkan balasannya. Meskipun aku tertinggal 
satu tahun lebih dahulu oleh teman-temanku yang sudah lebih 
dahulu berkuliah, namun aku sama sekali tidak 
mempermasalahkan itu semua, yang terpenting coretan di kertas 
buramku sudah bertambah lagi satu. Itu artinya aku berhasil 
meraih salah satu impianku. 

Saat ini aku sangat bersyukur bisa berkuliah dengan 
bantuan beasiswa, setidaknya aku tidak menyulitkan kedua orang 
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tuaku perihal biaya kuliah. Aku pun senang bisa bergabung 
dengan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang mampu 
mewadahiku dalam berkarya, khususnya dunia kepenulisan. 
Hidup akan indah jika kita mampu ikhlas untuk menjalaninya. 
Mimpi adalah hal yang wajib kita lakukan agar hidup terus maju 
dan tidak membuang waktu secara sia-sia. Dengan mimpi, kita 
akan selalu berusaha dan mencari cara agar mimpi itu bisa 
terwujud. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita 
masih mempunyai keyakinan, tekad, dan usaha. Hanya dengan 
secarik kertas yang berisi mimpi-mimpi indah, tidak lupa disertai 
dengan usaha yang konkret, perlahan tulisan-tulisan tentang 
mimpi itu tercoret oleh sebuah pena tanda ada mimpi yang sudah 
diraih. 

 
***** 
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Sadar Takdir 

Oleh : Fauzan Nu'man 

 
 

“Allahu Akbar... Allahu Akbar”.  
Suara adzan Isya berkumandang menandakan rapat pada 

tanggal 15 September 2018 Rumah Diksi –Forum Mahasiswa 
Bidikmisi Universitas Siliwangi- telah selesai. Aku bergegas ke 
masjid dekat kampus sekaligus pulang ke kontrakanku. Pada saat 
itu, aku izin untuk tidak mengikuti kajian setiap maghrib yang 
anak – anak kontrakan laksanakan setiap hari. Karena padatnya 
aktivitasku di kampus untuk kuliah, berorganisasi, dan 
berwirausaha. Apalagi saat itu aku menjadi ketuanya pula di salah 
satu organisasi kampus yang aku ikuti. Aku merasa punya 
tanggung jawab untuk bisa menyeimbangkan semua ini karena 
aku berkuliah dengan bidikmisi. Bahkan setiap hari aku hampir 
selalu tidur pukul 12 malam karena harus mengerjakan tugas – 
tugas yang belum aku kerjakan. Namun, malam itu aku sudah 
sangat merasa capek. Pintu gerbang utama yang biasa aku kunci, 
bahkan tidak sempat aku tunggui. Karena teman – teman 
kontrakanku banyak yang masih beraktivitas. Sehingga aku pun 
tidur lebih dulu tidak lama setelah selesai shalat Isya. 

Seperti hari – hari biasanya, aku terbangun pada pukul 4 
pagi. Sangat jelas suara pintu kamarku yang diketuk oleh 
temanku. Adzan shubuh yang bersumber dari mesjid dekat 
kontrakan terdengar jelas di telingaku. Panggilan itulah yang 
membuatku tersadar. Tidak hanya sadar dari tidurku, juga sadar 
bahwa pencuri telah masuk dan mencuri Laptop serta 
Handphoneku. Ohh malangnya  nasibku. Perasaan kaget, cemas, 
bingung, takut, sedih semuanya menjadi satu. Aku seolah tidak 
bisa berbuat apa - apa lagi. Karena data – data pentingku, proyek 
yang sedang aku kerjakan, materi perkuliahan, organisasi 
termasuk usaha yang sedang aku jalankan semuanya tinggal 
kenangan. Hanya rasa sakit yang tertinggal. Ketika aku lihat pintu 
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gerbang utama yang tidak jauh dari pintu kamarku, ternyata 
masih terbuka. Pintu yang selalu aku kunci setiap kali mau tidur, 
ternyata lupa dikunci oleh teman – temanku yang tidur lebih 
malam daripada aku. Sehingga tidak hanya aku yang menjadi 
korban, teman satu kontrakanku juga ikut menjadi korban 
pencurian. Sungguh malam yang memilukan apalagi untuk anak 
rantauan. 

Aku mencoba menenangkan diri dengan langsung bersiap - 
siap berangkat ke mesjid untuk menunaikan shalat shubuh. Meski 
dalam pikiran berkecamuk, namun shalat itu membuatku merasa 
jauh lebih tenang. Aku berintrospeksi diri, aku yakin ada yang 
salah dari keseharianku. Aku tahu jawabannya, ketika aku sadar 
bahwa seringkali aku tidak melibatkan Dia Yang Maha Kuasa 
dalam setiap aktivitasku. Bahkan saat itu, aku belum tahu apa 
tujuan sebenarnya dari setiap kegiatanku. Terima kasih Tuhan, 
Engkau telah menyadarkanku bahwa dunia itu sementara. Daya 
upaya manusia semua bergantung pada kuasa-Nya. 

Hari berganti hari, sakit ini aku rasakan karena masih sulit 
untuk dilupakan. Seketika waktuku yang mengekang berubah 
menjadi sangat luang. Alhamdulillah aku bisa memperbanyak 
ibadah, yang menyentuhnya pun awalnya tidak pernah. Namun, 
sebagai seorang lelaki, aku harus bisa mempertanggungjawabkan 
apa yang telah terjadi. Aku memutuskan untuk bekerja paruh 
waktu di kedai Ayam Bakar sederhana yang lokasinya dekat 
dengan kampusku. Waktu kerjaku hanya ketika tidak ada 
perkuliahan. Kedai tetap berjalan meski tanpa aku, karena 
pemiliknya yang merupakan suami istri senantiasa melayani 
setiap pembeli. Karena itu, aku suka membawa buku ke tempat 
kerjaku, untuk memanfaatkan waktu luangku dengan mencari 
ilmu. Supaya nilai akademikku tetap terjaga. Meski waktu kerjaku 
sering kuhabiskan di belakang kedai untuk mencuci setiap 
perkakas, namun tidak jarang aku bertemu kawan satu jurusan di 
Teknik Sipil Unsil. Bahkan setiap malam aku selalu melayani 
kawan – kawanku yang aku kenal di kampus. Aku tidak berfikir 
lagi tentang gengsi, karena mungkin sudah terbiasa mandiri. 
Setiap liburan semester pun aku selalu berdagang di tempat wisata 
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di Garut, menjual nasi goreng sekaligus menjaga warung. Bahkan 
ketika masih SMK, aku satu satunya siswa yang membawa barang 
dagangan ke jurusanku di Geologi Pertambangan. 

Pekan yang aku lewatkan terasa masih menyakitkan. 
Setidaknya sakit yang kurasakan tidak diketahui oleh keluargaku 
di kampung halaman. Sesekali aku berfikir untuk ingin kembali. 
Aku merindukan suasana ketika aku dinantikan oleh para penerus 
organisasi yang telah aku dirikan. Tapi, itu tidak terjadi saat ini. 
Kenyataan ini harus aku lewati dengan penuh kekuatan dan 
ketabahan. Karena rasa penyesalan dalam diri seringkali datang 
menghampiri. Namun aku selalu yakin ada jalan indah Allah yang 
sedang dipersiapkan di masa depanku nanti. 

Tepat satu bulan, aku bekerja paruh waktu disini. Aku 
mulai merasakan pelajaran hidup yang tidak biasa. Bukan dari 
rasa lelahku bekerja, berkuliah, berorganisasi sekaligus 
berwirausaha. Tapi dari pengalaman hidup pemilik kedai yang 
menurutku sebuah cobaan yang sangat jauh luar biasa. Mereka 
sebelumnya adalah keluarga yang kaya raya di Jakarta. Semuanya 
sirna ketika jadi korban penipuan. Tidak ada yang tersisa, kecuali 
kedai dan rumah tinggal yang keduanya pun masih ngontrak. 
Setiap malam aku selalu mendapatkan pelajaran hidup dari 
mereka. Sampai suatu ketika aku memutuskan ingin berinvestasi 
mengembangkan usahanya. Awal Oktober 2018, Bidikmisi 
akhirnya telah cair. Aku langsung mengambil semua dana 
pencairan di ATM sampai tinggal bersisa saldo terakhir. Prioritas 
pertama adalah beli handphone. Meski tidak seperti handphone 
pemberian orang tuaku sebelumnya yang masih kredit dan itu pun 
dicuri kemarin, tapi handphone yang aku beli ini sudah cukup 
memenuhi kebutuhanku. Lalu selanjutnya aku beli laptop second 
seharga Rp. 1.800.000,- untuk perkuliahanku. 

Sisa uang dari pembelian barangku ini aku investasikan 
seluruhnya untuk kebutuhan usaha kedai. Aku putuskan ini 
karena selama bekerja, aku melihat banyak pembeli yang 
menanyakan menu yang tidak kedai jual lagi. Ya, lagi, karena 
menu yang tertera di banner tidak kedai jual disebabkan 
keterbatasan biaya.  Aku semakin yakin karena berfikir tidak ada 
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lagi sesuatu yang harus aku beli jika kebutuhan dasarku sudah 
terpenuhi dengan bekerja di kedai ini. Alhamdulillah selama 
bekerja aku bisa sering membawa makanan lebih untuk dibagikan 
ke kawan – kawanku. Untuk uang kontrakan, aku tidak terlalu 
berat karena aku tinggal di tempat yang sekaligus sekretariat 
sehingga biaya subsidi aku dapat. 

Dari pengalaman hidupku ini, aku jadi tahu bahwa 
persoalan mahasiswa itu rata – rata sama. Seringkali mereka 
dituntut untuk bisa mendapatkan hasil baik di akademik, 
organisasi, dan bisa berwirausaha sendiri. Beban itu semakin 
bertambah apabila dia adalah penerima beasiswa/ bidikmisi. 
Karena selain persoalan kampus, persoalan lingkungan, keluarga 
bahkan kesejahteraannya pun ikut dipikirkan. Banyaknya 
persoalan yang dihadapi dan mesti diselesaikan, mungkin dirasa 
tidak mungkin bisa. Tapi itu kan hanya kemungkinan jadi 
mungkin juga sangat bisa. Karena solusi itu semua kembali pada 
persepsi. Aku semakin yakin bahwa aku bisa memberi dampak 
setelah aku kembali termotivasi. 

Aku ingat saat bisa menjadi pemenang penghargaan 
tertinggi di Jambore Pelajar Teladan Bangsa ketika aku satu – 
satunya anak SMK yang jadi peserta. Aku ingat bisa membawa 
bapakku dijamu di Surakarta ketika aku menjadi satu satunya 
anak SLTA dari 3 besar pemenang LKTI nasional UNS tk. pelajar/ 
mahasiswa. Aku ingat ketika mendirikan organisasi tingkat 
kabupaten bersama bupati saat masih di bangku kelas 2 SMK. Aku 
ingat ketika jadi finalis KTI di Tegal saat aku satu satunya 
kelompok yang masih mahasiswa tingkat pertama. Dan aku ingat 
saat bisa terpilih program exchange gratis ke Thailand dan 
Malaysia selama sebulan ketika aku anak bidikmisi dan satu 
satunya delegasi kampus yang berangkat kesana. 

Alhamdulillah Allah memberiku solusi persoalan kampus 
melalui platform yang didirikan sejak tahun 2016 yaitu Campus 
Customs. Berkat ini aku bisa memberi dampak di pendidikan dan 
kewirausahaan melalui Instagram @campus.customs dan 
bit.ly/campuscustoms dengan program webinar, pembagian ebook 
SBMPTN dan pelatihan lainnya untuk seluruh pelajar Indonesia. 
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Di bidang kewirausahaan, Campus Customs sudah berjalan di 
Tasikmalaya dengan sistem e-cooperation dimana setiap mahasiswa 
yang bergabung mencatat kebutuhannya. Kemudian Campus 
Customs menerima tabungan investasi dari mereka untuk 
diinvestasikan di produk UMKM sesuai data kebutuhan. Berkat 
sistem dari pengalaman pribadi ini, aku bisa berpenghasilan 
melebihi uang bidikmisi bahkan sesekali aku bisa memberi 
sesuatu ke keluargaku. Selain pribadi, UMKM pun bisa 
terberdayakan. Selama 6 bulan terakhir, 5 cabang usaha berdiri 
dengan perputaran uang 60 juta rupiah dari 25 investor yang 
mayoritas aktivis kampus yang juga Bidikmisi. Investor ini pun 
dapat deviden dan potongan produk. Setiap jumat, kami rutin 
bakti sosial untuk kaum dhuafa termasuk mahasiswa. 
Alhamdulillah kami juga bisa menerima mahasiswa yang ingin 
kerja part-time di mitra Campus Customs. 

Pengalaman ini perlu dibagikan dengan hasil pemikiran. 
Kenapa orang suka ikut arus kehidupan tanpa tahu arah tujuan? 
Kenapa orang suka ikut – ikutan tanpa paham keadaan dan 
kemampuan? Ini karena tidak sadar takdir. Dari sini aku bisa 
berpesan khususnya kaum milenial, jadilah orang yang sadar 
takdir. Sadar takdir bukan dia yang hanya pasrah pada keadaan 
atau memaksakan keinginan, tapi dia yang mau berusaha 
mewujudkan impian dengan proses yang didapatkan tanpa lupa 
keikutsertaan tuhan Yang Maha Menentukan di setiap aspek 
kehidupan. 

 
***** 
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Pemuda Kelapa Menggapai Mimpi 

Oleh : Achmad Yani  

 
 

Remaja laki-laki berbaju putih lusuh itu kukenal pada suatu 
malam yang dramatis nan logis. Dalam rintik hujan yang dingin, 
dia tengah berteduh sambil belajar mengerjakan tugas sekolahnya, 
memanfaatkan lampu depan teras rumahku yang terang 
benderang tidak seperti lampu depan rumahnya yang hanya 
disinari lampu “cempor” redup milik ayahnya, rumahnya terpaut 
satu bangunan dari rumahku. 

Badan kurus, rambut hitam legam pendek ikal dan lentik 
bulu matanya dibiarkannya terhembus angin malam yang dingin, 
belum lagi baju putih lusuhnya terlalu tipis untuk bertahan dari 
angin malam dan rintik hujan pada malam itu, tapi tubuhnya 
tampak tak menggigil sama sekali. Seperti biasanya setiap 
sepertiga malam sehabis shalat tahajud dia membaca buku dan 
mengerjakan PR dari gurunya, dia telah menjadi pengajar cara 
membaca Al-Qur’an di mushola dan menjadi aktivis Pramuka 
disekolahnya. 

Kemudian aku menghampirinya dan melontarkan sebuah 
pertanyaan, “Abdul kok kamu menolak ajakan ibuku, kenapa? 
Apa kau tidak kedinginan malam-malam didepan teras rumahku, 
hujan lagi?” dia sontak menjawab “tidak” tolaknya pendek, 
kemudian berkata lagi ”terimakasih sebelumnya sudah 
menawarkan saya masuk, tapi sebentar lagi saya mau kepantai 
kok bu, mau mempersiapkan perbekalan berlayar, untuk 
mengadu nasib, melaut bersama paman, kan lumayan buat 
tambahan uang jajan mumpung masih liburan semester”, Abdul 
menjawab dengan lugas sambil tersenyum, tak lama kemudian 
pamannya datang untuk menjemput dan mengajaknya bergegas 
menangkap ikan menantang badai angin dan ombak yang besar 
dilaut demi sesuap nasi dan lembaran kertas.        
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Sehabis itu apabila hasil tangkapannya banyak mereka 
demikian kehidupannya berputar-putra monoton membentuk 
rantai kemiskinan, lantaran mimpi abdul untuk melanjutkan 
studinya ke jenjang perguruan tinggi dianggap terlalu ketinggian, 
salah satu temannya berkata.” Kamu ini dul orang gak punya saja 
sok-sok kan ingin kuliah, kuliah kan besar dananya dari mana 
kamu bayar biayanya nanti, hah?” Abdul menjawab “Loh 
bukannya setiap ada kemauan pasti ada saja jalannya ya? perihal 
dananya kan ada beasiswa atau nanti sambil bekerja paruh waktu 
gitu”, pekik suara kerabatnya menambahkan: “siapa suruh kamu 
miskin?” ujarnya sambil menarik jaring “purse seine net” yang berat 
dan panjang sekaligus menahan gerakan kapal naik turun akibat 
ombak dan badai angin yang menghantam dan menerjang kapal 
tersebut. 

Abdulpun menjadi pincang sementara begitulah 
perjuangan abdul menggapai asa, walaupun sedang dilaut dia 
juga menyempatkan membaca buku-buku pelajaran sekolah dan 
taat beribadah demi menggapai cita-citanya menjadi seorang 
akademisi, diobatilah kakinya oleh tukang pijat urat syaraf 
tetangganya akhirnya Abdul sembuh bisa jalan kembali seperti 
semula dan tetap semangat menggapai cita-cita mulianya. 

Abdul nama akrabnya begitu dia biasa dipanggil, tiap pagi 
selalu bangun terlebih dahulu sebelum seisi rumah dan 
tetangganya bangun, ia belajar dan kerjakeras untuk menggapai 
cita-citanya menjadi seorang yang mampu memutuskan rantai 
kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsanya, ia juga 
menginginkan menjadi seorang yang berpengaruh pada 
perubahan negerinya yang lebih baik dan menorehkan sebuah 
catatan kebaikan dilembar-lembar sejarah peradaban manusia, 
mampu menebarkan manfaatnya kepelosok negeri ya, dia 
bermimpi menjadi seorang ahli sekaligus akademisi yang peduli 
akan prestasi dan kompetisi negeri paada kancah internasional. 

Setiap malam dia bangun ketika orang-orang masih terlelap 
tidur pulas dengan kehangatan selimut yang lembut dan bantal 
guling yang empuk dia mengambil wudhu dan tahajud 
bersimpuh kepada Tuhan mengadu keluh kesahnya, suka dan 
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dukanya, semoga dikuatkan pundaknya karena cobaan dan ujian 
kehidupan yang penuh dengan air mata, aku memanggilnya 
pemuda kelapa karena dia aktif pramuka dari SD sampai SMA 
kebermanfaatannya bagaikan pohon kelapa yang dari akar, batang 
hingga daunnya itu bermanfaat semua dari akarnya bisa menjadi 
bahan bakar untuk memasak, batang pohon kelapa juga bisa 
menjadi fondasi sekaligus tiang rumah warga sekitar, daunnya 
pun dijadikan bungkus serta simbol di hari raya umat muslim 
belum lagi buahnya yang kaya akan manfaat bagi kesehatan 
tubuh. 

Bahkan dia sampai mengikuti pelantikan BANTARA 
(Bantuan Tangan Rakyat) tingkatan pramuka yang sulit untuk 
mencapainya, dia lahir diwaktu fajar ketika ayahnya sedang 
bersimpuh kepada Tuhannya dan mengingatkan warga sekitar 
agar segera menunaikan ibadah shalat shubuh berjamaah dan 
dibulan yang mulia berkat usahanya, serta do’a kedua 
orangtuanya dia bisa melanjutkan sekolah kejenjang SMA setelah 
kakaknya Anto hanya sampai SMP dan les bahasa inggris untuk 
bekerja diluar negeri, Abdul penerima beasiswa dari SMA hingga 
ke perguruan tinggi  dilahirkan dari keluarga ekonomi menengah 
kebawah, ayah dan kakaknya adalah pahlawan devisa negara 
yang bekerja sebagai TKI(Tenaga Kerja Indonesia) sebagai ABK 
(Anak Buah Kapal) pun ibunya sebagai TKW (Tenaga Kerja 
Wanita) dan adik perempuannya masih kelas 2 SD  patut 
disyukuri ketekunan Abdul laksana pelepas dahaga ditengah 
gurun pasir yang panas dikehidupan keluarganya hidup didaerah 
pesisir membuatnya harus ekstra lebih keras dalam menggapai 
mimpinya karena pola pikir masyarakat nelayan yang keliru 
tentang pendidikan. 

Abdul telah menghancurkan keterbatasannya mampu 
menjadi solusi dari keluarga yang notabenenya adalah 
keterbatasan ekonomi, pasalnya ayahandanya sebagai anak 
pertama itu tidak lulus SD lantaran ketika kelas 3  disuruh melaut 
untuk menafkahi kelima adik perempuannya oleh kedua 
orangtuanya, begitupun ibunya tak jauh berbeda tidak lulus SD 
hanya sampai kelas 5 karena tuntutan ekonomi memaksa ibunya 
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tak lulus SD karena tak mampu untuk membeli baju seragam, dan 
biaya sekolah yang mahal, ibunya pernah bilang bahwa alih-alih 
mengadu kepada orang tua untuk dibelikan baju seragam baru 
malahan disuruh berhenti sekolah dan menjadi petani seperti 
kedua orang tuanya, bahkan yang ibunya pernah mengenakan 
seragam yang tak layak pakai, sobek dibagian lengannya sungguh 
malang nasib ibunya akan tetapi kedua orang tuanya agar abdul 
tidak seperti kedua orang tuanya terlebih ayahnya yang begitu 
betekad keras agar memperbaiki kualitas bukan hanya 
mementingkan keluarga kecilnya akan tetapi ikut serta 
mencerdaskan kehidupan bangsanya, setelah pulang melaut 
berbincang-bincang dengan keluarga dirumah berharap ayahnya 
pulang membawa bungkusan nasi beserta lauknya untuk 
meredakan rasa lapar yang tak tertahankan, ayahnya sejak habis 
shalat shubuh langsung bergegas dengan “Torca”(motor 
becak)nya menuju tempat mangkal di pasar tradisional sekitar 3 
km dari rumahnya. 

Tiap pagi ayahnya pak Adi menunggu penumpang 
langganannya siswa SD dan SMP serta penumpang lain, ayahnya 
adalah mantan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang sudah dari kecil 
menjadi nelayan bahkan rute berlayarnya sudah dari sabang 
hingga merauke, aceh hingga pelosok negeri sampai- sampai 
keluar negeri untuk mencari nafkah kemudian pada tahun 2015 
akhir hingga awal tahun 2016  Abdul Ujian Nasional dan ingin 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi diguncangkannya dia 
mendengar jeritan seorang wanita tetangganya dengan lantang 
sampai menembus tiga rumah “Tolong!!! Adi....! kalo begini mah 
Adi bakal mati”teriaknya histeris sambil menggerak-gerakan kaki 
ketanah, Abdul dipanggil oleh pamannya penuh kecemasan dan 
kekhawatiran Abdul meminta pertolongan kepada warga sekitar 
dengan deraian demi deraian air mata mengetuk pintu demi pintu 
warga sekitar agar mau mengantarkan ayahnya kerumah sakit,  
dengan melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri ayahnya 
jatuh dari lantai 2 TPI (Tempat Pelelangan Ikan) keluar darah dari 
mulutnya akibat berbenturannya bibir atas dan bawah dengan 
gigi, lantai yang berpasir. 



142 
 

Yang patut diteladani dari sang ayah abdul dan Abdul 
adalah tekad serta cita-citanya selalu ingin menjadikan anaknya 
harus lebih baik dari kondisi ayahnya, ketika ayahnya menjadi 
seorang nelayan beliau menginginkan anak nya menjadi lebih baik 
dengan menjadi yang dapat memberdayakan nelayan, Abdul pun 
masuk ke Perguruan Tinggi Negeri dan diterima dengan tanpa 
dipungut biaya, Abdul pun masuk Perguruan Tinggi Negeri 
dengan susah payah dari pemberkasan sampai improvement 
pengawas, ya Abdul keterima beasiswa Bidik Misi. 

“Pak Alhamdulilah saya lolos beasiswa dan masuk Unpad 
setelah menjalani rangkaian-rangkaian pendaftaran bidik misi 
maupun Unpad, setelah perankingan pararel sekolah sampai 
prestasi ekstrakurikuler tingkat provinsi”, ujar Abdul dengan 
tersenyum kepada bapaknya.” Alhamdulilah ya dul harapan 
kamu buat kuliah terwujud”, Ayahnya berkata sambil menepuk 
pundak Abdul, isak tangis bahagia ayahnya yang menginginkan 
abdul harus lebih baik dari kondisinya sebagai nelayan kini telah 
menjadi kenyataan. 

Setelah masuk empat semester menimba ilmu di Unpad, 
Abdul pun mampu menjuarai perlombaan tingkat nasional, 
mendirikan perpustakaan jalanan sampai mengadakan try-out 
SBMPTN dan mengabdi kepada daerah asalnya dengan 
memberikan jalan adik-adik sedaerahnya, ketika semester lima 
Abdul masuk beasiswa juga yaitu Rumah Kepemimpinan dimana 
dia dibina, ditempa agar menjadi pemimpin berintegritas dan 
profesional, disuatu hari agenda rumah kepemimpinan ada 
agenda untuk pergi ke korea dan memenuhi pencapaian standar 
capaian-capaian Rumah Kepemimpinan, dia mengikuti 
perlombaan cerpen, lomba caption dan lomba SDG’s agar bisa 
mewujudkan mimpinya ke korea, karena dilihat dari keluarganya 
yang notabene ke luar negeri untuk bekerja semoga Abdul kekorea 
agar bisa menimba ilmu dan berelasi sehingga dia dapat menebar 
manfaat lebih luas dan menjadi manusia global, agar visinya ingin 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memutus rantai 
kemiskinan. 
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Seraya dia berdo’a “Ya Rabbi kupasrahkan apa yang terjadi atas 
diriku pada-Mu. Tolong lapangkan hatiku. Beri aku kesabaran tanpa 
batas. Beri aku ketabahan atas semua yang menimpaku. Jika memang ini 
jalan yang harus kutempuh untuk kebaikanku, tolong tawarkan segala 
resahku dan semoga hamba mampu memutus rantai kemiskinan dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta berguna bagi nusa dan agama 
hamba Ya Allah aamin. Pinta pemuda itu dalam sujud panjangnya. 

 
***** 
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Kulabuhkan Hatiku pada Mutiara-Mutiara  

Pilihan-Mu 

Oleh : Rizqi Misbakhus Suroya 

 
 

Rintik hujan menemani gelapnya malam kota Surakarta bagaikan 
lagu dalam lamunan. Lamunan seorang gadis berusia 19 tahun 
yang berada diperantauan untuk mengejar impian-impiannya. 
Lamunan panjang yang mengingatkan dia pada apa yang telah 
terjadi dari sepotong perjalanan hidupnya. Semua bermula dari 
lingkungan sekitar yang mampu membawanya ke dunia yang 
penuh dengan rasa sabar, syukur, ikhlas, dan selalu 
mendekatkannya dengan Tuhan yang Maha menciptakan 
semesta. 

 Rintangan dalam mewujudkan cita-cita tidaklah mudah 
baginya. Di bangku kelas 12 SMA adalah awal yang 
membingungkan untuk dia memilih masa depan. Disaat teman-
temannya memilih menikah atau mencari nafkah atau dirumah 
saja, dia memilih untuk berjuang agar bisa masuk di perguruan 
tinggi. Perjuangan yang dilakukannya selama bertahun-tahun 
harus memberikan hasil yang baik untuk kedua orangtua dan 
keluarga.  

Masa pendaftaran mahasiswa barupun tiba, dia terus 
berjuang setiap hari pulag sore untuk menumpang wifi sekolah, 
dan meminta tolong TU untuk memperbolehkannya mencetak 
keperluan pendaftaran. Pernah suatu saat ketika teman-temannya 
berangkat mengikuti wisata perpisahan kelas dia harus merelakan 
untuk tidak mengikuti kebersamaan tersebut dikarenakan harus 
mengurus keterlambatan registrasi penerimaan mahasiswa baru 
setelah dia dinyatakan diterima disalah satu perguruan tinggi 
negeri. Dalam waktu satu hari dia harus menyelesaikan 
registrasinya mulai dari mengurus semua berkas di sekolah, dirt, 
rw, kelurahan ditemani rintik hujan dan suara guntur petir yang 
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menemani perjuangannya. Malam pukul 23.00 akhirnya seluruh 
berkas yang diperlukan untuk registrasi selesai. Lelah satu hari itu 
tidak sebanding dengan perjuangannya beribadah kepada Allah 
mulai dari puasa senin kamis bersama orangtuanya selama 3 
tahun, shalat tahajud dan hajat, shalat subuh 40 hari berturut-turut 
tanpa henti, serta berdoa siang malam agar dia bisa diterima di 
perguruan tinggi negeri yang diinginkan dan tentunya diterima 
bidikmisi agar kejadian yang dialami kakaknya ketika tidak bisa 
melanjutkan pendidikan dibangku kuliah tidak terulang kembali. 
Dia beribadah bukan karena ingin mendapatkan dunia saja tetapi 
juga akhirat. 

Pembicaraan banyak orang mengenai dirinya yang diterima 
di perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang asing 
membuatnya semakin yakin dengan pilihan hidupnya. Pernah 
suatu ketika dia ditanya’’mengapa memilih kuliah dijurusan itu?’’ 
dengan mudahnya dia menjawab’’ karena panggilan hati, 
menurut dia mendidik orang-orang pada umumnya 
membutuhkan lebih banyak kesabaran daripada mendidik 
mereka mutiara-mutiara pilihan Tuhan (anak berkebutuhan 
khusus) serta membuat mereka sukses itu suatu anugrah terindah 
tuhan yang tiada batasnya.’’  Jurusan yang diambil memang 
merupakan panggilan hati dari inspirasi lingkungan sekitar dalam 
hidupnya. Mulai dari keponakannya yang menderita cerebral 
palsy ringan, anak-anak dari tetangganya yang diduga menderita 
gangguan emosi dan perilaku, gangguan intelektual tetapi 
memiliki kelebihan dalam mengoperasikan komputer, serta 
gangguan bicara. Jurusan yang akan membawanya ke dunia dan 
akhirat (in sya Allah). Dari jurusan itu dia belajar banyak sekali 
rasa sabar, ikhlas, syukur, semangat, bangkit dan tentunya masih 
banyak lagi. Dengan jurusan itu dia bisa belajar orientasi mobilitas, 
bahasa isyarat, membaca menulis braille, mengidentifikasi dan 
mengasesmen, membina diri dan banyak sekali keseharian 
seseorang yang dipelajari. Jurusan yang mengenalkan dia pada 
mutiara-mutiara pilihan Tuhan yang begitu unik, menarik, lucu, 
dan tentunya kehebatan Tuhan dalam menciptakannya.  
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 Jurusan itu adalah jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) 
dimana pendidikan tersebut diberikan kepada calon-calon guru 
SLB (Sekolah Luar Biasa) untuk mendidik difabel. Difabel tersebut 
mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, 
tunalaras, autis, cerdas istimewa bakat istimewa, disleksia, disgrafia, 
diskalkulia, lamban belajar, berkesulitan belajar dan masih banyak 
lagi. Berinteraksi dengan mutiara-mutiara pilihan tuhan 
menjadikan hidupnya merasa nyaman dan bahagia. Itulah 
sepotong perjalanan seorang gadis bernama Rizqi Misbakhus 
Suroya atau biasa dipanggil Rizqi, yang memiliki impian 
sederhana sehingga membawa hatinya untuk berlabuh kepada 
mutiara-mutiara pilihan Tuhan. Hidup akan terus berlanjut, dan 
Rizqi masih ingin mewujudkan impiannya bersama mutiara-
mutiara pilihan Tuhan. Tak terasa suara gunturpun 
menyadarkannya dari lamunan panjang. 

 
***** 
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