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SAMBUTAN  
“Dibalik Keterbatasan ada Kedahsyatan dan 

Kemuliaan “ 
 

Alhamdulillah, menjadi mahasiswa adalah 
impian, cita-cita sekaligus kebanggaan bagi setiap 
anak muda meskipun tidak semua dapat meraihnya. 
Itulah fakta dan realitasnya. Data tahun 2013 
menunjukkan bahwa, dari 100 anak Indonesia yang 
berusia 19 sd 23 tahun yang bisa kuliah hanya 30 
orang, atau Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 
(APK PT) hanya sebesar 30 %. Meskipun APK PT 
tersebut telah mengalami kenaikan yang cukup tajam 
sejak 2004 (APK PT 14 %). Dari angka tersebut, hanya 
sebagian kecil dari bagian kecil anak muda yang bisa 
menjadi mahasiswa ITB. Hanya mereka yang terbaik 
dan bernasib baik yang bisa menjadi mahasiswa ITB, 
sebuah perguruan tinggi terbaik. Anak terbaik, 
bernasib baik menjadi mehasiswa terbaik di perguruan 
tinggi terbaik. Sempurna!!! Apalagi sebagai mahasiswa 
penerima beasiswa Bidikmisi. Oleh karena itu, tidak 
ada ungkapan terbaik, kecuali bersyukur kepada Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan 
memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk 
menuai prestasi terbaik.  

Kebijakan Bidikmisi, Dana Abadi Pendidikan 
(LPDP), Pengiriman Guru ke daerah terluar, terpencil 
dan tertinggal (SM3T), Kurikulum 2013, pendirian 
perguruan tinggi negeri di perbatasan negara tetangga, 
Institut Teknologi di pulau besar, gerakan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Menengah 
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Universal (PMU: wajib belajar 12 tahun) adalah 
sebagian dari paket kebijakan untuk mempersiapkan 
generasi Indonesia Emas 2045.  

Setiap kali berjumpa atau menghadiri acara 
yang diselenggarakan mahasiswa  Bidikmisi, dalam 
lubuk hati yang paling dalam selalu bergetar dan 
memancarkan cahaya optimisme akan kedahasyatan 
potensi dan kecerahan masa depan penerima 
Bidikmisi. Mereka adalah intan permata, batuan mulia 
yang masih terpendam. Mereka adalah processor 
berkapasitas tinggi yang belum terhubung dan 
terintegrasi dengan sistem komputer. Mereka adalah 
mesin berdaya tinggi yang masih terpisah dari sistem 
kendaraan. Tugas kita semua adalah mengangkatnya 
batuan mulia ke permukaan, mengintegrasikannya 
processor ke dalam sistem komputer dan mesin 
kedalam sistem kendaraan. Itulah salah satu peran 
Bidikmisi: eksplorator potensi, integrator sistem dan 
sebagai jembatan masa depan (Bridge to the Future).  

Kekuatan buku Mimpi Anak Negeri Untuk Ibu 
Pertiwi yang ditulis oleh mahasiswa Bidikmis ITB, 
adalah pada kisah nyata (true story) yang ditulis oleh 
para pelakunya sendiri dalam beragam fakta-real  
kehidupan. Bahasa yang digunakan merupakan 
refleksi dan ekspresi dari gejolak dan dinamika 
psikososial yang dialami para pelaku. Sehingga, pada 
saat membaca buku ini, tidak jarang seakan terjadi 
dialog emosional dengan para penulisnya. Itulah 
kekuatan yang pertama dari buku ini.  
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Kekuatan yang kedua adalah kemampuannya 
dalam memberikan inspirasi dan motivasi kepada para 
pembaca, bahwa keterbatasan (ekonomi) bukanlah 
menjadi pemupus cita-cita. Tetapi masih tersedia 
harapan dan peluang. Justru dibalik keterbatasan dan 
kesulitan selalu tersedia peluang dan jawaban. 
Sedangkan kekuatan yang ketiga adalah sebagai 
pembukti dari Sang Pemungkin (Enabler). Penerima 
Bidikmisi diharapkan menjadi pemungkin, yaitu 
kemampuan dan ikhtiarnya dalam mengubah dari 
yang tidak mungkin menjadi mungkin dan akhirnya 
menjadi sebuah kenyataan. ‘Ideologinya’ adalah 
kesungguhan dalam berikhtiar akan membukakan 
jalan dalam mendapatkan solusi dan kesuksesan (man 
jadda wajada). Memang Bidikmisi diharapkan menjadi 
secercah harapan bagi yang semula tidak 
berpengharapan. Dan melalui Bidikmisi pula 
diharapkan adik-adik kita bisa membeli masa 
depannya dengan harga sekarang.  

Melalui Bidikmisi dan terbukanya kesempatan 
untuk melanjutkan ke pendidikan profesi, magister 
dan doktorat, Insya Allah dalam 10 (sepuluh) tahun 
mendatang akan terjadi gelombang baru generasi 
terdidik (educated people) yang berasal dari kaum 
dhuafa’. Saat itulah, akan terjadi kebangkitan kaum 
dhuafa’, yang akan mengaktivasi ‘syaraf’ dan 
‘pembuluh darah’ Indonesia.  Saat itulah, para pendiri 
negeri yang kita cintai (founding fathers) akan 
‘tersenyum’ bahagia menyaksikan kebangkitan kaum 
dhuafa’ tersebut. Saat itu pulalah, kejayaan Indonesia 
sebagai cita-cita menjadi sebuah realita. Insya Allah.  
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Selamat berjuang, wahai generasi pejuang!! 
Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan 
hamba-Nya yang sedang memperjuangkan 
keharkatan, kemartabatan dan kemuliaan sebagai 
hamba-Nya.  

Tuhan bersama kita. Sukses selalu, Insya Allah. 
Man Jadda Wa Jada.  
 
Surabaya, Maret 2016 
 
Mohammad NUH 
( Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2009-2014 ) 

 
  



xi 

SAMBUTAN 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 

 Buku ini memuat kisah nyata tentang 
pengalaman para penerima beasiswa Bidikmisi dalam 
meraih mimpi-mimpinya. Mereka umumnya 
dianugerahi kecerdasan namun ditakdirkan lahir dari 
keluarga dan lingkungan yang penuh kekurangan dan 
keterbatasan. Mereka berprestasi cemerlang di sekolah 
dasar dan sekolah menengah namun selalu 
dihadapkan pada dilema ketika bermaksud untuk 
melanjutkan studinya. Tekad yang kuat dan 
kesungguhan akhirnya menjadi kekuatan yang 
membuka jalan mereka meraih mimpi-mimpinya 
untuk berkuliah di Institut Teknologi Bandung.  
 Pemberian beasiswa Bidikmisi oleh pemerintah 
Indonesia kepada mahasiswa berprestasi yang berasal 
dari keluarga yang kurang mampu menjadi salah satu 
pembuka jalan bagi para pemuda cerdas untuk meraih 
mimpinya menempuh pendidikan tinggi. 
 Buku ini diharapkan dapat menggelorakan 
semangat anak negeri yang mempunyai mimpi dan 
cita-cita tinggi walaupun dilingkupi oleh keterbatasan 
dan kekurangan. Buku ini juga diharapkan dapat 
menyentuh dan menghidupkan hati nurani para 
pembaca sehingga memberikan dorongan untuk selalu 
bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa 
dengan memberikan bantuan kepada orang-orang 
yang dihimpit permasalahan ekonomi dan berada 
dalam kehidupan yang kekurangan. Buku ini juga 
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diharapkan menjadi pengingat dan penguat para 
penerima beasiswa Bidikmisi bahwa mereka 
dianugerahi tanggung jawab besar untuk membantu 
mewujudkan mimpi-mimpinya dan mimpi-mimpi 
adik-adik mereka yang menanti uluran tangan mereka 
saat ini dan ketika sukses kelak. Semoga Allah Tuhan 
Yang Maha Pengasih menjadikan karya kecil ini 
menjadi inspirasi dan memberi manfaat besar bagi 
siapa pun yang membacanya. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 
  

  

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. 
(Rektor ITB 2015-2019) 
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PENGANTAR 
 

Kunci sukses pembangunan suatu negara ada 
pada sumber daya manusianya. Negara-negara maju 
memiliki sistem yang baik dalam membangun sumber 
daya manusianya. Sistem pendidikan salah satunya. 
Dukungan dari pemerintah dan motivasi yang tinggi 
dari seluruh masyarakat menjadikan anak-anak muda 
di negara-negara maju bisa tumbuh dan berkembang 
menjadi manusia-manusia berkualitas. 

Begitupun Indonesia. Melalui program beasiswa 
Bidikmisi, pemerintah berharap tidak ada lagi 
penghalang bagi setiap anak bangsa untuk bisa 
tumbuh menjadi manusia-manusia berkualitas yang 
nantinya akan menjadi tumpuan utama pembangunan 
bangsa. Tidak ada lagi keluh kesah karena segala 
keterbatasan. Tingkat kesejahteraan yang rendah 
bukan lagi menjadi penghalang. Fasilitas dan bantuan 
yang diberikan pemerintah memungkinkan bagi 
seluruh anak bangsa untuk memiliki hak yang sama 
dalam meningkatkan kualitas dirinya melalui 
pendidikan yang layak. 

Bangkitnya generasi muda yang memiliki 
keterbatasan ini akan menjadi titik balik bagi Indonesia 
untuk kembali berjaya menghadapi tantangan 
globalisasi dan kemajuan teknologi. Karena dari 
generasi-generasi yang pernah merasakan kesulitan 
dan keterbatasan inilah akan tergambar permasalahan-
permasalahan yang ada hingga pada lingkup yang 
terkecil. Dan melalui tangan-tangan generasi ini pula 
lah kita berharap permasalahan-permasalahan tersebut 
akan dapat diselesaikan. 
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Melalui program beasiswa Bidikmisi, anak-anak 
Bangsa dengan segala keterbatasan finansial ini 
ditempa, didorong, dan dimotivasi agar bisa bangkit, 
dan mulai merangkai mimpi-mimpi besarnya bagi 
Indonesia. Tentunya melalui perjuangan yang luar 
biasa. Perjuangan keluar dari lingkaran keterbatasan 
yang selama ini menjadi pembatas mimpi-mimpi 
besarnya. 

Terbitnya buku ini menjadi bukti nyata bahwa 
keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi setiap 
anak bangsa untuk mewujudkan mimpi besarnya. 
Cerita-cerita perjuangan dari mahasiswa Bidikmisi ITB 
yang terangkum dalam buku ini diharapkan mampu 
menjadi pemacu semangat bagi setiap orang yang 
membacanya agar juga memiliki semangat dan 
motivasi yang sama dalam merangkai mimpi-mimpi 
besarnya untuk Indonesia yang lebih baik. 

 
Akhmad Saifuddin 
(Ketua Forum Bidikmisi ITB) 
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 ‘’ 
Bermimpilah setinggi langit 

Jika engkau jatuh 

Engkau akan jatuh 

Diantara bintang-bintang 

– Ir. Sukarno – 
 



1             Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi  

 

 

Orang-orang di Sekitarmu Aset 

Kesuksesanmu 

 

Kasmawati 

 

esulitan ekonomi bukanlah halangan untuk terus 

belajar. Apalagi jika kau memiliki orang-orang 

yang selalu mendukungmu. Pernyataan ini sungguh 

benar adanya. Aku berani mengatakannya karena hal 

itu sudah terjadi padaku. 

Aku terlahir dalam keluarga yang sederhana. 

Ayah sudah meninggal dunia saat aku masih kelas 2 

SD. Ibu menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai 

tukang cuci pakaian. Gaji ibu tidak seberapa, sehingga 

untuk makan pun terkadang kami kesulitan. 

Di awal bulan, gaji Ibu turun. Setengah dari gaji 

tersebut digunakan untuk membayar utang di warung. 

Selebihnya digunakan untuk belanja bahan makanan 

pokok. Saat awal bulan itulah kami bisa makan tiga 

kali sehari dengan gizi yang cukup. Menjelang akhir 

bulan, bahan makanan yang tersedia sudah hampir 

habis, hampir setiap hari kami makan dengan lauk mie 

K 
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instan. Bahkan, pernah kami hanya makan nasi tanpa 

lauk. Untung saja Ibu cerdas, ia memasak nasi tersebut 

dengan santan sehingga kami masih bisa makan 

dengan nikmat. 

Di sekolah, aku hampir tidak pernah jajan. Ibu 

memang tidak pernah memberiku uang jajan. Uang 

jajan selalu kudapatkan sendiri. Sejak belum 

bersekolah, aku sudah terbiasa bekerja mencuci piring 

di warung Bibi. Dari situ, aku mendapatkan upah 

Rp500 sehari. Jika rambutan di halaman rumah 

berbuah, aku pun selalu menjualnya di pasar. Saat Bibi 

sudah tidak lagi membuka warung, aku sempat tidak 

bekerja. Namun, tidak beberapa lama kemudian aku 

diperbolehkan bekerja di rumah usaha kerupuk teman 

kelasku. Di sana, aku biasa membantu menyiapkan 

bahan baku dan membungkus kerupuk. Saat itu aku 

sudah kelas 5 SD, tidak heran jika gajiku sudah 

lumayan, Rp15.000 seminggu. Saat kelas 2 SMP, aku 

kembali kehilangan pekerjaan. Keluarga temanku ini 

pindah ke daerah lain. Jadilah aku diminta tetangga 

yang lain untuk bekerja sebagai tukang setrika 

pakaian. Namun itu juga tidak berlangsung lama. 

Akhirnya, saat kelas 3 SMP aku diminta tetanggaku 

untuk mengajar membaca anaknya yang masih TK. Itu 

adalah pekerjaan terakhirku sampai saat ini. 
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Sejak SD hingga SMA, perjalanan akademikku 

tidak pernah tersandung kesulitan ekonomi. SD-ku 

(SDN 008 Ujung Tanjung) dan SMP-ku (MTsN Ujung 

Tanjung) memiliki kebijakan untuk menggratiskan 

SPP untuk siswa/i yang sudah tidak memiliki ayah. 

SMA-ku (MAN Insan Cendekia Serpong) memberikan 

beasiswa 100% gratis kepada seluruh siswa/i yang 

bersekolah di sana. Meski begitu, saat akan kuliah di 

ITB aku mendapatkan sedikit cobaan. Kalau dipikir-

pikir, mungkin cobaan itu datang untuk menguji 

apakah aku serius ingin melanjutkan studi atau tidak. 

Sehari sebelum berangkat ke Bandung untuk 

daftar ulang mahasiswa baru ITB, aku dipanggil oleh 

Paman dan Bibiku. Mereka merisaukan keadaan 

ekonomi keluargaku dan keinginanku kuliah di ITB. 

Mereka menyuruhku untuk mempertimbangkan lagi 

keinginanku itu. Ibuku sudah tua, keluarga kami 

bukan orang punya. Bagaimana nanti jika aku hanya 

dapat kuliah setengah jalan karena kesulitan ekonomi? 

Mereka takut aku akan menjadi stress, kemudian gila. 

Aku sudah menjelaskan pada mereka bahwa aku 

menerima beasiswa BIDIKMISI, tidak hanya uang 

kuliah saja yang gratis tetapi aku juga akan 

mendapatkan living cost per bulan. Mereka 

mengkhawatirkan beasiswa tersebut akan putus di 
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tengah jalan atau tidak turun sehingga tetap 

memintaku untuk kuliah di dekat rumah saja. 

Saat itu aku benar-benar hampir putus asa, tidak 

tahu entah bagaimana lagi agar bisa meyakinkan 

Paman dan Bibi. Bahkan Ibu, kakakku, dan adikku 

pun hanya bisa terdiam. Aku tahu mereka 

mendukungku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paman 

dan Bibi memang benar adanya. Bahkan, biaya untuk 

perjalananku ke Bandung pun belum ada saat itu. 

Akhirnya aku pun menangis. Sambil terus berdoa agar 

ada jalan keluar, aku menelepon guru BP SMA-ku, Bu 

Rini. Saat itu sudah pukul 9 malam. Bu Rini kaget 

karena aku menelepon beliau malam-malam sambil 

menangis. Aku pun menceritakan semua 

permasalahanku pada beliau. Beliau menenangkanku 

dan berkata akan berusaha mencarikan jalan keluar. 

Setelah itu, aku menjadi agak tenang. Dan keesokan 

harinya, Bu Rini meneleponku bahwa para guru SMA-

ku sudah mengumpulkan dana bantuan untuk biaya 

perjalanan ke Bandung. Alhamdulillah, dengan nekad 

akhirnya aku bisa berangkat ke Bandung juga hari itu. 

Hingga hari ini aku selalu bersyukur jika 

mengingat hal itu. Aku berterima kasih kepada Tuhan, 

keluarga, guru-guru, dan semua yang selalu 

mendukungku. Tanpa mereka, mungkin saat ini aku 
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hanya akan dapat menangis, meratapi nasib mengapa 

tidak dapat kuliah di ITB. Alhamdulillah, Engkau 

memberiku orang-orang yang baik, Tuhan. 

Mengingat apa yang sudah kuterima hingga saat 

ini, membuatku ingin melakukan hal yang berguna. 

Tidak hanya untuk aku dan keluargaku, namun juga 

untuk orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Aku 

ingin menjadi seorang technopreneur. Mengaplikasikan 

ilmu yang sudah kudapat, menjadikannya bisnis yang 

bermanfaat bagi orang banyak. Menyediakan lapangan 

kerja, menyumbang untuk kemajuan ekonomi negara. 

Cita-citaku ini lagi-lagi didukung oleh orang-

orang sekitarku, meski mereka tidak menyadarinya. 

Saat ini di himpunanku, HIMATEK (Himpunan 

Mahasiswa Teknik Kimia), sudah dibentuk 

Technopreneur Club. Klub ini baru dibentuk tahun ini. 

Entah kebetulan atau tidak, aku merasa inilah jalan 

yang ditunjukkan oleh-Nya. Sekali lagi aku bersyukur. 

Semoga memang inilah jalanku. Semoga apa yang 

kulakukan benar-benar berguna dan bermanfaat, 

karena aku tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah 

manusia yang bermanfaat. 
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Anak Saweran Jadi  

Fashion Designer 

 

Holipah 

 

ejak duduk di bangku sekolah, aku gemar 

menggambar sampai lembaran buku gambarku 

habis. Sementara orangtuaku tidak mampu 

membelikan aku buku gambar baru. Selain 

menggambar, aku gemar menyanyi juga. Karena itulah 

dengan modal suara, aku memutuskan untuk mencari 

uang sendiri. Kebetulan saat itu ada tawaran 

manggung dari tetangga. Selesai acara, pemilik organ 

tunggal memuji suaraku dan berjanji akan menjadikan 

aku artis tetap. Akulah penyanyi termuda di antara 

semua penyanyi dan aku mendapatkan paling banyak 

saweran.  

Di sekolah, aku sering dipanggil Anak Saweran. 

Aku berpikir kalau dangdutan dari panggung ke 

panggung itu keren. Aku bangga mendapatkan uang 

sepuluh ribu dari hasil jerih payahku sendiri.  

S 
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Banyak hal yang terjadi di atas panggung. Dari 

mulai aksi penonton yang tiba-tiba tawuran, 

kecemburuan sesama artis sampai kejahilan para 

penyawer. Seperti kejadian di malam itu, seorang pria 

yang tidak mengancingkan bajunya menari-nari 

sambil mengibas-ngibaskan uang seratus ribu di 

hadapanku. “Kamu mau uang ini? Coba ambil!” 
tantangnya lalu ia menjepit uang itu di kedua belah 

bibirnya. Dari sana aku baru sadar bahwa menjadi 

seorang artis dangdut seksi selalu dipandang 

murahan. Aku pun berpikir untuk mengenakan 

busana yang sopan dan beralih menyanyikan lagu-

lagu Islami. Aku bercita-cita menjadi seorang artis 

terkenal yang tampil di televisi. 

Sejujurnya aku pun tidak yakin dengan cita-

citaku itu. Ibuku seorang buruh tani di kampung 

Muaragembong sedangkan ayahku seorang tukang 

servis yang hanya mendapatkan upah limabelas ribu. 

Aku memupus perlahan mimpi besar itu tapi aku 

tidak berhenti menuntut ilmu. Terus menerus aku 

meraih peringkat nomor satu di sekolah serta juara 

melukis maupun kaligrafi. Seorang wali kelas 

menyarankan agar aku melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Aku menolaknya karena keadaan 

orang tuaku. Mana mungkin mereka bisa membayar 
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biaya kuliah anaknya, pikirku. Daripada 

menghabiskan uang, lebih baik aku mencarikan uang 

untuk mereka. Akhirnya aku memutuskan untuk 

menjadi TKW di luar negeri. 

Saat kelulusan SMA sudah dekat, teman-

temanku sibuk mencari informasi tentang kampus 

impian mereka. Aku didorong oleh berbagai pihak 

sekolah untuk mendaftarkan diri melalui jalur prestasi. 

Lucunya tepat saat aku hendak terbang ke Malaysia, 

aku menjadi satu-satunya siswa yang dinyatakan lolos 

sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri dan 

mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Kampus yang 

kupilih adalah Institut Teknologi Bandung dengan 

peminatan Fakultas Seni Rupa dan Desain. 

Seperti seekor keong yang pergi ke jalan raya, 

aku bisa saja terbunuh dengan keadaan sekitar sebab 

harus menyesuaikan diri dengan kehidupan 

perkotaan. Aku berangkat dari kampung mengenakan 

rok pramuka dan kaos polkadot sebagai setelan baju 

satu-satunya yang kubawa. Kujalani rutinitas sebagai 

seorang mahasiswa seni, dihadapkan dengan banyak 

sekali kertas. Betapa senang dan bersemangat aku 

sebab bisa menggambar sepuasnya. Spontan, 

kulantunkan lirih lagu dangdut. Teman-teman di 

sebelahku seketika menoleh dan memperhatikan aku, 
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bengong, dan tertawa. Sejak saat itu aku sering 

diundang untuk menyanyikan lagu dangdut di setiap 

acara fakultas. Tapi aku tidak menghiraukan 

penampilanku yang apa adanya. 

Aku suka perpaduan warna yang mencolok dan 

tabrakan, ungu dan oranye misalnya. Aku pun punya 

dua julukan baru, Gadis Jemuran dan Katy Perry 

Mu’alaf. Awalnya aku tidak mengerti apa maksud 
panggilan teman-teman terhadapku. Aku belum kenal 

Katy Perry saat itu tapi aku bangga disamakan dengan 

artis luar negeri. Aku kaget melihat penampilan artis 

tersebut di sebuah video clip yang full color. Betapa 

mirip denganku! Bedanya aku berkerudung dan tidak 

mengerti konsep panggung. Lama-lama aku sadar 

bahwa setelan baju yang menggantung di tubuhku 

memang terlihat seperti jemuran, berwarna-warni dan 

tidak matching. Suatu ketika aku mengamati hasil 

dokumentasi acara Fancy Night saat aku diundang 

menjadi penyanyi utama. Foto tersebut menampilkan 

penyanyi dangdut dengan latar lukisan Gadis 

telanjang, dengan artistik jemuran bra dan celana 

dalam. Aku baru bisa menyimpulkan bahwa selama 

ini aku dipandang hina oleh teman-teman satu 

fakultas, bahkan mungkin oleh satu kampus. 

Menjijikkan. Lalu aku terdorong untuk menjadi 
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seorang fashion designer dan membuktikan pada 

mereka bahwa aku bisa modis dan stylish.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fancy Night di Selasar Kriya FSRD ITB, diambil dari 

Grup Facebook FSRD ITB (2013) 

Gambar 2. Holipah sebagai Gadis Jemuran 

(2012) dan Holipah sebagai Fashion Designer 

(2015) 
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Aku bersyukur masuk jurusan Kriya Tekstil, 

mempelajari teori warna, gesture dan tren fashion. 

Dalam mata kuliah Image Analisis, aku tidak mengerti 

cara presentasi dengan baik. Aku menjadi presentator 

paling memalukan. Aku belajar, terus belajar. Di akhir 

semester, aku meraih nilai A+ berkat presentasi yang 

memikat dengan lagu dangdut berjudul “Iming-

iming” karya Rita Sugiarto sebagai penampilan 

pembuka. Aku lalu dipercaya menjadi pengisi acara 

bersama Aming dalam Reuni Akbar Terikat 

(Himpunan Kriya Tekstil ITB) 2013. Dulu aku Anak 

Saweran, tapi sekarang aku sudah bisa merasakan 

bagaimana menjadi MC di berbagai acara seperti 

Pengmas Keluarga Islam Seni Rupa di Panti Asuhan 

Bayi Sehat Bandung dan Malam Apresiasi Wisuda ITB 

2013, kemudian mengisi acara dalam APAN 37th 

Meeting mewakili Unit Kebudayaan Betawi di hotel 

Internasional 2014, menjadi Juri Fashion Show Busana 

Muslim dan Lomba Gambar Gebyar Ramadhan 

Yayasan Insan Priangan 2015.  

Tak berhenti sampai di tataran menyanyi dan 

desain busana saja. Aku juga tertantang untuk 

memahami dunia make up pada level advance. Aku 

ditunjuk menjadi Koordinator Make-up Artist dalam 

acara Urban Beasts Fauzia Nastiti. Dulu aku hanya bisa 
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melihat desainer ternama Anne Avantie melalui 

televisi. Tapi akhirnya aku diundang untuk 

menyaksikan fashion show Bunda Anne secara live. 

Sepulang dari sana, aku mendapatkan tawaran 

berharga dari owner perusahaan busana muslim Kaffa 

sebagai fashion designer dan perusahaan tekstil di Mega 

Alpenindo 2015. 

Aku bangga dulu pernah menjadi artis 

panggung dan calon TKW. Dengan serentetan kejadian 

memilukan, aku belajar mengatasi kesulitan. Seorang 

Anak Saweran yang tidak mengerti setelan busana kini 

bermetamorfosa menjadi Fashion Designer di kota 

Bandung. Akan banyak rintangan yang menghampiri. 

Tetapi itu semualah yang membuat aku menjadi orang 

kuat di kemudian hari. 
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Cahaya Harapan  

dari Gubuk Bambu 

 

Rofikul Umam 

 

awang Agung, sebuah desa tempat saya tinggal 

bersama keluarga. Tepatnya di pelosok desa 

Kelurahan Ulu Semong, Kecamatan Ulu Belu, 

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk 

mencapai lokasi ini dibutuhkan waktu sekitar empat 

jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Kota 

Talang Padang, salah satu kota kecil di Kabupaten 

Tanggamus. Di desa yang hanya terdiri dari sekitar 

tiga puluh rumah ini orang tua saya membangun 

rumah sederhana, dengan atap berupa delumpai (atap 

dari bambu), dindingnya dari gribik (bambu yang 

dianyam), dan tempat tidurnya amben (semacam dipan 

dari bambu). Sebagian besar bahan yang digunakan 

terbuat dari bambu maka rumah ini diberi nama 

gubuk bambu.   

Kedua orang tua saya merupakan lulusan 

pondok pesantren dan tidak mengenyam pendidikan 

L 
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umum. Latar belakang pendidikan orang tua yang 

rendah, lingkungan masyarakat yang buta huruf, dan 

hidup serba kekurangan menyebabkan saya tidak 

didukung untuk bersekolah. Masa kecil dihabiskan 

untuk membantu ayah di kebun yaitu mencari kayu 

bakar, menanam, ngored (membersihkan rumput), 

hingga memetik kopi.  

Pada usia delapan tahun, saya mulai berpikir 

tentang kondisi orang tua yang hidup sebagai buruh 

tani lebih dari 25 tahun tetapi belum menikmati hidup 

yang cukup. Karena itu, muncul perasaan gelisah 

bahwa saya harus mencari jalan lain untuk 

mengangkat perekonomian keluarga dan 

menyelamatkan masa depan saya serta adik-adik. 

Kemudian hidayah dan motivasi itu pun hadir untuk 

saya memutuskan bersekolah. Tidak ada pilihan lain 

yang lebih baik untuk memutus mata rantai 

kemiskinan selain menuntut ilmu di sekolah.  

Menginjak usia sembilan tahun saya meminta 

untuk sekolah di SDN 1 Sirnagalih, SD yang berjarak 

sekitar tujuh kilometer dari rumah. Tidak mudah bagi 

saya untuk sekolah di sini, selain harus meyakinkan 

kedua orang tua, saya juga harus mempersiapkan fisik 

karena setiap hari harus menempuh perjalanan 

sepanjang empat belas kilometer dengan jalan kaki.  



15             Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi  

 

 

Gambar : saya dan saudara sedang beraktivitas di 
salah satu ruangan gubuk  bambu 

 

Di sekolah inilah saya memulai perjuangan di 

dunia pendidikan. Setiap hari saya harus bangun 

pukul 04.00 WIB, mempersiapkan sarapan sendiri dan 

harus berangkat pukul 05.30 WIB agar tidak terlambat 

tiba di sekolah. Berjalan kaki seorang diri di jalan 

setapak melewati perkebunan, semak belukar, dan 

menyeberangi sungai telah menjadi aktivitas rutin 

saya setiap hari. Berangkat dari rumah dengan sepatu 

dijinjing, berbekal sebungkus nasi oyek (nasi dari 

singkong), dan sebilah pisau kecil di dalam tas lesuh 

milik saya. Hal ini dilakukan karena sepanjang 

perjalanan kondisi rerumputan di jalan masih dibasahi 

oleh embun dan juga harus menyeberangi beberapa 

sungai. Kemudian saya baru dapat mengenakan 
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sepatu ketika telah menyeberangi sungai terakhir, 

sekitar satu kilometer dari sekolah. Sedangkan sebilah 

pisau kecil yang saya gunakan bertujuan untuk 

memotong daun pisang atau daun keladi untuk 

payung ketika terjadi hujan. Maklum saya tidak 

mampu untuk membeli payung.  

Setiap hari saya mendapat ejekan dari teman-

teman atau pun warga karena di usia sembilan tahun 

saya baru duduk di kelas satu sekolah dasar. Tiba di 

sekolah dengan kondisi yang begitu lelah ditambah 

dengan sambutan berupa ejekan adalah suatu hal yang 

menyakitkan, inilah ujian terberat saya pada awal 

menuntut ilmu di SD. Ejekan seolah menjadi vitamin 

penyuplai nutrisi semangat belajar sehingga pada 

semester awal saya memperoleh peringkat ke-5 tetapi 

setelah itu hingga lulus saya selalu mendapatkan 

peringkat ke-1. Meskipun sekolah, saya tetap bekerja 

membantu orang tua dengan memelihara kambing. 

Sepulang dari sekolah saya harus mencari rumput 

untuk 15 ekor kambing. 

Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

berikutnya, ternyata orang tua saya tidak meng-

izinkan. Segala upaya telah dilakukan untuk 

meyakinkan orang tua, sampai pada akhirnya saya 

diizinkan merantau setelah saya meyakinkan bahwa 
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saya tidak akan meminta biaya untuk sekolah, saya 

akan menjaga shalat dan ibadah lain selama di 

perantauan dan saya akan selalu berusaha untuk 

berprestasi.  

Untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika 

SMP, seluruh waktu luang saya gunakan untuk 

bekerja serabutan, mulai dari buruh di perkebunan 

palawija hingga mengajar ngaji dan privat. Rasa lelah, 

malu, dan minder terkadang menghampiri namun 

saya terus mencari alasan untuk semangat melakukan 

segala usaha ini. Alhasil, saya selalu juara umum. 

Selain itu saya juga memperoleh juara di berbagai 

kompetisi seperti lomba cerdas cermat dan olimpiade, 

dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Di 

kegiatan non akademik, saya menjadi pengurus 

ROHIS dan OSIS. Puncaknya adalah saya memperoleh 

anugerah sebagai lulusan terbaik SMPN 1 Gisting 

pada tahun 2011. Dari prestasi inilah saya dapat 

menabung untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat 

SMA. 

Dengan segala keterbatasan, saya dapat 

melanjutkan sekolah di SMAN 3 Bandar Lampung. 

Berjuang dengan tidak didukung oleh keluarga 

merupakan tantangan yang sangat berat. Untuk 
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memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup saya 

harus banting tulang seorang diri.  

Di tahun pertama dan kedua, saya bekerja 

sebagai petugas taman milik salah satu pejabat Kota 

Bandar Lampung dan satpam shift malam di salah satu 

perusahaan kuliner. Belajar dan mengerjakan tugas 

sekolah hanya bisa dikerjakan di pos satpam. Setelah 

berjalan dua tahun saya memutuskan berhenti dari 

pekerjaan karena harus fokus belajar untuk 

menghadapi ujian nasional dan seleksi masuk 

perguruan tinggi. Setelah berhenti dari pekerjaan, 

biaya sekolah dan kebutuhan hidup dipenuhi dari 

beasiswa dan bantuan dari para dewan guru. 

Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, saya menjadi 

marbot di masjid sekolah. Terkadang saya merenung, 

betapa susahnya untuk bisa sekolah sementara banyak 

teman-teman bermalas-malasan dan menyia-nyiakan 

pengorbanan orang tuanya.  

Rasa rindu dengan ayah dan ibu, ingin 

bersenda gurau dengan adik-adik, dan menatap 

senyum mereka terkadang menghampiri hingga butir 

tetesan air mata tidak terbendung. Tetapi saya harus 

menghapus air mata tersebut dan terus berjuang demi 

cita-cita besar saya, yaitu memutus rantai kemiskinan 
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keluarga, untuk mengangkat orang tua dan adik-adik 

serta warga di desa saya.  

Untuk mempercepat langkah dalam meng-

gapai cita-cita, saya selalu berusaha untuk bisa belajar 

di lembaga pendidikan yang terbaik, salah satunya 

kuliah di Institut Teknologi Bandung. Hampir semua 

orang meragukan bahwa saya bisa melanjutkan ke ITB, 

termasuk teman-teman bahkan para dewan guru. 

Seluruh potensi saya kerahkan, kerja keras saya 

lakukan, dan hal terpenting adalah saya selalu 

menyelipkan di setiap doa agar Allah SWT 

mempermudah langkah saya.  

Akhirnya, keajaiban itu pun datang, saya 

diterima di Institut Teknologi Bandung dengan 

memperoleh beasiswa Bidikmisi. Ucapan selamat dan 

ungkapan rasa kagum mengalir dari mana-mana dan 

ini adalah bukti yang kesekian kalinya bagi saya 

bahwa tidak ada cita-cita yang tidak mungkin tercapai 

jika kita sungguh-sungguh memperjuangkannya. Saat 

ini seluruh keluarga telah mendukung penuh, besar 

harapan mereka bahwa saya mampu menjadi cahaya 

bagi keluarga, penghuni gubuk bambu.  
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Terima Kasih Tuhan, Dunia 

Lebih Indah dengan 

Titipan-Mu 

 

Ariestyo Wahyu Tri Wibowo 

 

erimis rintik-rintik belum saja berhenti. Sebuah 

kebiasaan yang mengakar kuat dalam keluarga 

kecil nan hangat ini untuk selalu bersama 

menyaksikan rezeki Tuhan yang dirindukan para 

petani. Walau saat itu aku berdua dengan ibu di 

rumah, pertautan batin keluarga kami melekat dalam 

hujaman menggelitik bersama hujan. Itulah hujan, 1% 

air dan 99% kenangan. Sebuah pelajaran kehidupan 

akan keikhlasan dan pengorbanan. Ibu adalah sosok 

yang selalu bijak menyikapi ayat-ayat Tuhan, Allah 

Azza Wa Jalla. Selalu dimunculkan cerita-cerita dan 

hikmah dalam semua fenomena yang terjadi di depan 

kita. Bekal yang indah bagi anak-anak bandel seusia 

kami sebelum dunia yang keras menemukan kami dan 

mengajak kami bermain-main di luar. 

G 



21             Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi  

 

 

“Nang, hujan itu indah ya. Hujan itu menyirami 

tanduran-tanduran (tanaman-tanaman) di sawah dan 

bisa kita makan setiap hari berupa beras. Sungai-

sungai juga dipenuhi air, jadi ikan-ikan bisa tumbuh 

besar dan bisa dipancing atau ditawu.”, tutur ibu 

lembut yang juga dengan nada Jawa yang begitu 

kental. 

 “Hujan itu kok airnya bisa di atas terus turun 

itu gimana ya bu?”, tanyaku penuh tanya seperti 
biasanya anak-anak yang polos. “Itu sebenarnya air 
laut, Nang. Dipanasi matahari lalu jadi sumup (uap) 

dan ngembun (mengembun) jadi awan. Nah, awan itu 

didhawuhi Gusti Allah untuk turun membantu manusia 

yang butuh air.”, lanjut ibu dengan penjelasan sedikit 
ilmiah dan teologis, bekal dari mengaji dan sekolah 

SMAnya dulu. “Terus awannya hilang, kan Bu? Kasian 
tho, Bu.”, sahutku dengan nada khas anak-anak empat 

tahun. 

“Ya, itulah pengorbanan dan keikhlasan. 

Terkadang kita harus iri sama awan. Mereka 

berkorban demi kemaslahatan ummat. Mensyukuri 

nikmat dan takdir Allah dengan tetap patuh pada 

perintah-Nya. Allah titipkan kemampuan 

menurunkan hujan pada awan, agar awan bisa 

bermanfaat dengan titipan itu, menginspirasi manusia 
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agar selalu ikhlas dan bersyukur”, jawaban yang 
penuh dengan nilai-nilai rohani, sebuah jawaban yang 

indah bagi malaikat kecil yang suci nan bersih, dan 

berbekas hingga malaikat itu kehilangan sayapnya 

menjadi manusia. 

*** 

Nama kecilku Tito. Walau itu nama kecil, 

seiring diriku bertambah dewasa, nama itu juga 

beranjak dewasa dan akhirnya juga jadi nama besarku.  

Hari demi hari, tahun demi tahun terlewati. 

Sudah seperti mimpi semalam aku sudah kelas 6 SD. 

Suatu hari ibu menyuruhku mengambil kertas yang 

nyangkut di pagar tetangga dan membuangnya. Tapi 

aku dari tempatku berdiri tak melihat apapun dipagar 

itu. Dengan sedikit emosi ibu menyuruhku serius, 

masa melihat kertas sejelas itu bilang tidak ada. Apa 

boleh buat, aku sedikit jujur sama ibu, seperti yang 

telah anak kelas 5 SD dapat, bahwa aku merasa sedikit 

rabun jauh. Seketika itu ibu membawaku ke RSUD Dr. 

Soewondo Kendal. Setelah beberapa kali tes mata, 

dokter berkata bahwa aku minus 4 untuk mata kiri 

dan 3,5 untuk sebelah kanan. Dan ada tambahan lain 

dalam diagnosanya, bahwa kemungkinan besar ini 

sudah lama dan aku tidak menyadari.  
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Semenjak itu aku memakai kacamata dengan 

minus yang diturunkan setengah yaitu 3,5 untuk kiri 

dan 3 untuk kanan. Aku mengambil simpulan awal 

bahwa kebiasaanku menonton TV dan bermain video 

game di rumah tetangga adalah penyebab aku minus 

sebanyak itu. Tetapi setelah aku coba memanggil 

memori lamaku, sebenarnya kemampuanku untuk 

membaca dan melihat jauh itu tidak lebih baik dari 

temanku aku sadari sejak sebelum aku bermain game 

dan sering menonton TV. 

Semenjak itu Ibu bercerita tentang Bapak yang 

dulu punya penyakit rabun senja. Ketika senja hari, 

Bapak tidak boleh keluar rumah atau bapak tak akan 

bisa pulang. Lalu ibu juga bercerita tentang Mas Tian 

yang ternyata mengidap buta warna parsial. Sebagai 

anak kelas 6 SD aku hanya megiyakan saja apa yang 

disampaikan Ibu.  

Masa SMP sudah datang. Masa pergulatan 

hidup yang lain. Dunia sudah mulai mengajakku 

bermain lebih dalam realita kehidupan. Saat itu adalah 

praktikum biologi pertamaku yaitu mengamati bentuk 

dan struktur yang tergambar dari daun Rhoe discolor. 

Sungguh aku merasa aneh dengan diriku, aku merasa 

kesulitan dalam membedakan beberapa warna yang 

ada pada hasil mikroskop daun itu. Lalu aku hanya 
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meminta kawanku untuk mengamatinya dan aku 

mengerjakan tugas yang lain.  

Aku teringat tentang buta 

warna yang pernah ibu ceritakan 

padaku. Dengan sedikit rasa ingin 

tahu, aku mencari informasi 

tentang buta warna di internet. 

Sungguh mengejutkan saat aku 

tahu, bahwa ini adalah kelainan 

yang menurun. Aku mulai 

menggunakan aplikasi-aplikasi 

online untuk tes kebutawarnaan. 

Dan hasilnya adalah mengejutkan, 

positively, red-green partial color blinding.  

Rumor yang berkembang adalah bahwa 

seorang pengidap buta warna itu memang sedikit 

terdiskriminasi di dunia kerja, teknologi, dan ilmu 

alam. Aku sedikit kaget saat ternyata ini lebih buruk 

dari yang aku bayangkan.  

Saat kelas 9 SMP, adalah saat-saat aku 

menentukan, kemana aku akan melanjutkan 

pendidikan. Aku punya ketertarikan dalam mekanika. 

Sempat ku ingin masuk SMK, tapi terkendala syarat 

buta warna. Aku pun memutuskan masuk SMA. “Ya 
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Allah, bila ini takdir yang Kau pilih untukku. Kuatkan 

aku mengemban titipan-Mu. Bila memang Kau tidak 

berkenan menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan-

Mu dengan mata titipan-Mu ini, setidaknya 

tunjukkanlah kesempurnaan-Mu di surga kelak. 

Dengan hamba sabar dan ikhlas akan ini, akan jadi 

hujjahku di hadapan-Mu kelak”, rintihan doa seorang 
penderita buta warna.  

Aku tahu bahwa buta warnaku ternyata adalah 

buta warna total setelah aku tes buta warna di dokter 

mata RSUD Soewondo saat SMA. Aku jadi teringat 

kisah hujan saat kecil, bahwa semua ini tentang 

keikhlasan, pengorbanan. Biarlah aku berkorban 

mengambil takdir sebagai penderita buta warna, aku 

kan coba menghujani orang lain dengan kemanfaatan, 

itulah yang harus ku cari untuk menyempurnakan 

amanah suci ini agar bisa jadi teladan bagi sesama 

penderita bahwa takdir ini bukanlah peghalang. 

Takdir ini adalah keistimewaan. 

Allah menjawab doa hamba yang fakir ini. 

Ternyata ada bidang teknologi yang sama sekali tidak 

mempedulikan buta warna, FTMD-ITB, fakultas yang 

semua jurusannya boleh buta warna. Sungguh sebuah 

jawaban yang manis, yang mana sejak dulu aku punya 
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cita-cita membuat pesawat seperti presiden ketiga kita, 

Pak Habibie.  

Keluarga saling mendukung dan bergotong 

royong dalam pilihanku ini. Semoga ini adalah awal 

dalam kisahku selanjutnya, menjadi motivator para 

penyandang buta warna, menjadi awan yang 

senantiasa memberi manfaat pada semua, walau 

dengan perjuangan yang lebih berat, minus dan buta 

warna bukan halangan. Dengan ini, aku semakin 

yakin, para penyandang buta warna, di Indonesia 

khususnya, tidak sepatutnya berkecil hati. Untukmu 

Ibu Pertiwi, selain aku ingin mengangkat kembali 

kejayaan dirgantara negeri ini, aku ingin tunjukkan 

pada pemuda-pemudi Indonesia, kekurangan 

bukanlah halangan, melainkan motivasi yang besar 

untuk berkarya lebih besar. Terima kasih Tuhan, dunia 

lebih indah dengan titipan-Mu.  
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Bermimpilah dengan Aksi  

dan Iringan Doa 

 

Muhammad Aziz Ali Mutia 

 

angunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk 

Indonesia Raya”, inilah sepenggalan lagu 
Indonesia Raya yang pernah membuat seorang anak 

desa meneteskan air mata. Siapa yang tidak terharu 

menyanyikan lagu kebangsaan di negeri orang dan 

disaksikan oleh audience dari berbagai negara. 26 

Agustus 2014 saat anak desa itu menyanyikannya di 

gedung Kementerian Komunikasi dan Multimedia 

Malaysia saat berhasil menjadi delegasi Indonesia di 

acara selevel ASEAN. Perkenalkan anak desa itu, 

Muhammad Aziz Ali Mutia sang pejuang mimpi yang 

tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. 

Berbicara tiga tahun lalu, aku akan selalu 

mengingat perjuangan untuk menaklukkan impianku. 

Aku tinggal bersama kedua orang tuaku di Desa 

Gerduren sekitar 30 km dari Purwokerto. Aku dan 

teman-teman harus berjalan 2 km menyeberangi 

sungai, melewati pemakaman, sawah dan 

“B 
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permukiman untuk mencapai jalan raya sebagai akses 

menuju ke sekolah. Ketika aliran sungai membesar 

kami harus menggunakan perahu yang dikemudikan 

dengan tenaga manusia. Ketika banjir datang maka 

kami harus memutar arah berjalan hingga 4 km 

melewati jembatan tua peninggalan Belanda untuk 

menuju sekolah kami. Kondisi desa kami memang 

benar-benar terisolir walaupun masih berada di pulau 

Jawa. Capek? Tentu saja, tetapi inilah perjuangan.  

Sebagian besar masyarakat desaku adalah 

seorang petani. Namun infrastruktur pertanian di 

desaku masih sangat terbatas sehingga banjir dan 

kekeringan sering melanda sawah di desaku. Petani 

hanya memanen padi setahun sekali, panen kedua 

sering gagal panen karena kekeringan. Akibatnya 

masyarakat yang tinggal di bawah garis 

kemiskinanpun cukup banyak di desaku. 
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Sumber: Majalah PPI Belanda “Jong Indonesia”, 2009 

Gambar: Perahu Pembawa Masyarakat Desa Gerduren 

Beraktivitas (kiri). Jembatan Mancangan Peninggalan Belanda 

sebagai Akses Utama Menuju Kota (kanan) 

 

Alhamdulillah aku memiliki lingkungan yang 

mendukung untuk menggapai masa depan di SMA 

sehingga aku tidak terpengaruh lingkungan desaku 

yang masih tertutup dengan dunia luar tak terkecuali 

dengan pendidikan tinggi. Aku juga sangat bersyukur 

kedua orang tuaku sangat terbuka mengenai 

pentingnya pendidikan. 

“Ndo, kowe olih kuliah asal bisa mbiaya dewek kaya 

mbamu (Ndo, kamu boleh kuliah asal bisa membiayai 

sendiri seperti Mbakmu),” itu adalah pesan mamahku 

yang selalu aku ingat. Yak pantas sajalah bapakku 
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yang hanya seorang petani dan mamah yang hanya 

seorang pembuat nira tak akan mampu membiayai 

kuliah apalagi di ITB yang saat itu uang masuknya 

mencapai Rp 55 juta.  

Aku pilih ITB sebagai pilihan utama studiku 

sejak kelas XI. Aku percaya apa yang dikatakan 

Andrea Hirata “Bermimpilah maka Tuhan akan 
memeluk mimpi-mimpi itu.” Mimpi-mimpi itu aku 

visualisasikan di buku mimpi, di meja belajar, di buku 

catatan, facebook, dan berbagai media sosial lainnya.  

Aku sadar aku berada di sekolah biasa bahkan 

bukan di sekolah unggulan sehingga aku harus 

berjuang mati-matian. Apalagi apabila dilihat dari 

sejarah hanya ada 3 kakak kelas yang diterima di ITB. 

Berbekal buku-buku SNMPTN yang aku kopi dari 

teman-teman, aku berjuang untuk menaklukkan 

SNMPTN tulis. “Man Jadda wa Jada” aku percaya 
bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka dia 

akan mendapatkannya.  

Perjuangan kedua orang tuaku membiayai 

ketiga anaknya sekolah hingga SMA menjadi motivasi 

untukku. Mamah harus menjual beras setiap pagi 

untuk uang saku kami, bapak harus pergi ke sawah 

baik saat hujan maupun panas demi mendapatkan 
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sesuap nasi untuk kami. Belum lagi saat mamah harus 

pontang-panting cari pinjaman untuk membiayai SPP 

kami. Sungguh kondisi ini suntikan motivasi yang 

paling ampuh ketika aku sedang terjatuh.  

Sebelum shubuh aku selalu dibangunkan 

mamah untuk sholat malam dan belajar. Sungguh di 

waktu sepertiga malam ini benar-benar waktu dimana 

aku bisa mencurahkan isi hatiku kepada-Nya. Aku 

percaya walaupun aku telah berusaha semaksimal 

mungkin tetapi apabila Allah tidak mengizinkan maka 

mimpi-mimpi itu tidak akan pernah terwujud.  

26 Mei 2012, satu hari setelah usiaku genap 

berusia 18 tahun, SNMPTN undangan resmi 

diumumkan dan SAPPK ITB menjadi hadiah ulang 

tahun terindah yang pernah aku peroleh. Sujud syukur 

tak lupa aku panjatkan terlebih aku juga mendapatkan 

Bidikmisi sehingga tidak membayar sepeserpun untuk 

melanjutkan kuliah. Tetesan air mata mamah juga 

menjadi momen yang sangat mengharukan. Sungguh 

setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Mimpi, 

Usaha dan Doa inilah tiga kunci utama yang aku 

percaya akan memberikan arah pada hidupku. Hingga 

saat ini tiga prinsip tersebut tetap menjadi peganganku 

untuk menjalani hari-hari di ITB.  
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Sekarang ingin segera mungkin aku selesaikan 

studi ini. Aku ingin berkontribusi membangun 

kampung halamanku yang telah lama menunggu 

perbaikan. Aksesibiltas, infrastruktur pertanian 

menjadi prioritas pembangunan di desaku. Aku kuliah 

dari tax payer sehingga bagiku kesejahteraan 

masyarakat terutama di desaku adalah yang utama. 

Terakhir dariku, sedikit aku sampaikan sebuah ayat 

yang selalu menemani hari-hariku,  

“Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan 
memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” 

(QS. An-Najm: 39) 

Dan ingat, kita memiliki waktu yang sama, 

yang membedakan adalah bagaimana kita 

memprioritaskan kegiatan positif dalam kehidupan 

kita. Masa depan ada di tanganmu, lakukan sekarang 

karena 5 menit yang lalu adalah masa lalu. 
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Mendewasa Dalam Perbedaan 

 

Mega Liani Putri 

 

aat berumur 16 tahun, saya mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti program pertukaran 

pelajar Youth Exchange and Study ke Pennsylvania, 

Amerika Serikat. Atas kehendak Allah, saya bisa 

mengikuti program yang dilatarbelakangi oleh tragedi 

9/11. US Department of States membiayai program 

tersebut untuk menghapus misunderstanding antara 

masyarakat Amerika Serikat tentang penduduk di 

negara-negara mayoritas Muslim sejak terjadinya aksi 

terorisme tersebut. “Building Understanding” menjadi 
misi program yang saya ikuti dari Agustus 2011 

hingga Juni 2012.  

 Apalah yang dipikirkan oleh anak SMA yang 

ingin mencari pengalaman ke luar negeri saat itu? 

Sejujurnya saya belum begitu mengerti tentang misi 

“Building Understanding” setelah benar-benar 

menginjakkan kaki di negara adidaya tersebut. Saya 

baru benar-benar paham apa yang harus saya lakukan 

S 
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di sana saat akhirnya saya bertemu dengan keluarga 

angkat. 

 Saya diangkat oleh keluarga (host family) yang 

beragama Kristen. Selain saya, ada seorang pelajar lain 

dari Thailand yang diangkat oleh keluarga itu. Dia 

beragama Budha. Maka, ada tiga agama di dalam 

rumah yang saya tinggali hampir satu tahun. Bahasa 

Ingrris-lah yang mempersatukan kami. Walau terbata 

dan tentunya tidak selancar mereka orang Amerika, 

saya dan sahabat saya dari Thailand berusaha untuk 

beradaptasi di lingkungan yang baru tersebut. 

Kemampuan berbahasa menjadi sangat penting karena 

komunikasilah yang membuat kami bisa saling 

mengenal dan memahami.  

 Suatu malam, setelah saya mempresentasikan 

tentang Indonesia dan Islam di hadapan kumpulan 

remaja di gereja, Dad (ayah angkat) mengajak saya 

berdiskusi empat mata. Saya tahu sudah lama ada 

yang mengganjal dari tatapannya kepada saya. Saya 

sadar ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada saya. 

 Akhirnya di malam musim semi itu (menjelang 

akhir program YES), kami duduk berdua sambil 

berdiskusi. Kami mendiskusikan beberapa poin dari 

presentasi saya. Di suatu titik, Dad akhirnya bertanya, 
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“Kenapa kamu mau tinggal bersama kami? Bukankah 
Muslim tidak boleh berlindung kepada Non-Muslim?” 

 Saya pun akhirnya mengerti mengapa Dad 

masih kaku dengan saya. Dari awal saya tahu bahwa 

Mom (ibu angkat) yang ingin kami tinggal bersama 

mereka selama satu tahun. Dad hanya mendukung 

saja, ia yang menyarankan agar dua orang pelajar yang 

tinggal di rumah mereka karena akan terlalu sepi bila 

sendiri. 

 Saya bersyukur akhirnya malam itu Dad 

membuka diskusi tentang hal yang selama ini 

mengganjal baginya. Jika tidak, tentunya misi saya 

gagal bahkan di rumah sendiri. 

Saya menjelaskan kepada Dad bahwa saya 

ditempatkan di sana atas kepercayaan AFS (organisasi 

internasional yang penempatan pelajar asing) kepada 

mereka. Saya juga tidak sepenuhnya di bawah kendali 

orang tua angkat. Saya di sana sebagai seorang tamu 

sekaligus dengan niat menuntut ilmu. Saya jelaskan 

bahwa yang dilarang adalah ketika saya mengikuti 

aturan dari non-muslim yang jelas salah menurut 

Islam dan tunduk terhadap kehendak di luar 

kebijaksanaan yang berlandaskan syariat Islam. 
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“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik 

(dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap 

orang-orang (kafir) yang tiada memerangimu 

karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 

dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berlaku adil” (QS Al-
Mumtahanah: 8). 

 Saya bacakan ayat itu kepada Dad. Dad pun 

tersenyum. Wajahnya mencair. Seketika kerut di 

keningnya menghilang, kerut yang biasa muncul 

setiap berdialog dengan saya. Dinding yang seakan 

memisahkan saya dan Dad selama berbulan-bulan 

akhirnya runtuh saat itu juga. 

 Sejak saat itu saya mengerti betapa penting 

keinginan untuk memahami perbedaan. Setiap orang 

bisa saja terperangkap dalam spekulasi, stereotype, atau 

jebakan penilaian subjektif. Memahami tidak cukup 

dengan itu. Memahami diawali dengan perkenalan 

dan keinginan untuk belajar dari keberagaman yang 

ada. 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
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di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. 
Surat Al-Hujurat ayat 13) 

 Saya sadar bahwa di Indonesia sendiri 

masyarakatnya begitu beragam. Ketika saya akhirnya 

merantau dari Padang menuju Bandung untuk kuliah, 

saya harus beradaptasi dalam keheterogenan lagi. 

Memang, kata orang ITB adalah miniatur Indonesia.  

 Nilai yang saya pelajari saat pertukaran pelajar 

pun saya pegang sampai saat ini. Menginjak tahun 

tiga, saya tetap memegang teguh bahwa perbedaanlah 

yang memperkaya kehidupan kita sebagai manusia. 

Saya tidak menutup diri dari golongan-golongan lain, 

dari orang-orang yang mempunyai ideologi unik. 

 Diskusi adalah budaya yang harus 

dipertahankan di negeri yang sangat heterogen ini. 

Dengan berdiskusi kita bisa saling mengenal dan 

memahami pola pikir orang lain. Dengan berdiskusi 

kita bisa mengerti budaya yang berbeda dari yang 

dulu diajarkan di rumah. Dengan berdiskusi anak 

bangsa bisa tumbuh dengan pikiran yang terbuka 

(open-minded). 
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 Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: 

diskusi adalah saling bertukar pikiran. Jangan kosong, kita 

seharusnya punya isi sebelum berdiskusi. Apa yang 

akan kita pertukarkan jika kita kosong melompong? 

Oleh karena itu, punyailah prinsip hidup sedini 

mungkin. Pegang erat nilai kebaikan hasil setiap tahap 

pendidikan yang sudah kita lalui atau nilai yang 

didapat dari setiap pengalaman hidup. Diskusi 

seharusnya menjelaskan tentang baik dan buruk di 

dalam otak, bukan semakin mengaburkannya. 

Imbangilah diskusi dengan asupan ilmu dari sumber 

lain seperti dari guru dan buku. 

 Saya memimpikan Indonesia yang damai dan 

kuat dalam perbedaan. Perbedaanlah yang 

menyatukan. Dengan saling memahamilah damai 

tercipta. Kita harus menjadi anak bangsa yang 

mendewasa dalam perbedaan, menjaga damai dalam 

keberagaman. Ingatlah sejarah kekacauan negeri 

akibat divide at impera. Bukankah sejarah ada untuk 

diambil hikmahnya? 
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Membangun Ibu Pertiwi dari 

Sukabumi 

 

Endang Rahmat 

 

ukabumi selalu membekaskan cerita di kehidupan 

saya. Kota ini merupakan kota terluas kedua di 

Pulau Jawa setelah Banyuwangi. Dengan luas area 

mencapai 4145,70 km2, Sukabumi terbagi menjadi 

beberapa daerah bagian yang tersebar dari kota hingga 

kabupaten. Luasnya area geografi kota ini 

menyebabkan adanya ketimpangan persebaran 

kesejahteraan penduduk disana. Umumnya, fasilitas 

dan pelayanan pemerintah yang memadai hanya 

dirasakan oleh mereka yang tinggal di daerah kota dan 

sekitarnya. Saya merasakan sendiri fenomena ini 

karena saya merupakan salah satu penduduk yang 

tinggal jauh di pelosok Sukabumi. Membutuhkan jarak 

tempuh sekitar 4 jam dari pusat kota dengan jalan 

yang berliku-liku untuk mencapai kampung halaman 

saya. Namun berawal dari fenomena inilah mimpi-

mimpi besar saya dirajut dan diperjuangkan. 

S 
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Sekarang saya sedang menempuh pendidikan 

tingkat akhir di ITB yang katanya Institut terbaik 

bangsa. Terlihat sedikit mewah memang, tapi 

perjuangan dibalik keberadaan saya di kampus ini 

sangat luar biasa. Alhamdulillah dengan pertolongan 

Allah SWT. Saya bisa menuntut ilmu hingga tingkat 

perguruan tinggi tanpa mengeluarkan biaya. Rezeki 

ini sudah mulai saya dapatkan sejak berada di bangku 

SMP. Saat itu saya terinspirasi oleh kata-kata Ali bin 

Abi Thalib yang disampaikan oleh guru ngaji saya. 

Kurang lebih beginilah bunyinya: 

"Pemuda sejati bukan ia yang dengan bangga 

mengatakan inilah bapaku. Pemuda sejati adalah 

mereka yang dengan semangat mengatakan inilah 

aku." (Ali bin Abi Thalib) 

Kalimat ini seolah-olah menyihir saya bahwa 

untuk hidup kita tidak harus selalu bergantung pada 

orang tua. Kita punya jalan hidup sendiri yang harus 

diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan. Prinsip 

inilah yang hingga kini mendorong saya untuk 

menjadi pemuda mandiri. 

 Berbicara tentang keluarga dan orang tua, berarti 

berbicara tentang pengalaman hidup yang 

mengharuskan saya menjadi pribadi yang kuat mental 
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dan iman. Saya berasal dari keluarga kampung yang 

sederhana. Sejak umur 2 tahun saya sudah tidak 

diasuh oleh kedua orang tua. Saat itu orang tua saya 

berpisah karena konflik keluarga. Ayah pergi entah 

kemana bahkan hingga saat ini saya belum melihat 

lagi batang hidungnya. Saya benar-benar tidak 

merasakan sosok kasih sayang seorang ayah itu seperti 

apa. Sementara itu sesaat setelah pisah dari ayah, ibu 

memutuskan untuk pergi jauh merantau ke negeri 

orang. Saat itu ibu pergi ke Arab Saudi untuk menjadi 

TKI. Bukan hanya semata-mata untuk mencari rezeki 

di negeri orang, tapi juga untuk mengobati dan 

menghapus luka di hati yang disebabkan oleh 

perbuatan ayah saya. Tinggalah saya seorang diri 

ditemani oleh kakek dan nenek dalam kehidupan yang 

serba terbatas. Tapi keterbatasan inilah yang membuat 

saya menjadi kuat dan berani untuk menggantungkan 

mimpi-mimpi. 

 Layaknya cerita di laskar pelangi, saat itu 

kehidupan saya terbatas di sawah, gua, bukit-bukit, 

dan sekolah sederhana tempat saya merangkai cerita. 

Untungnya, semua orang di sekitar saya, saudara, 

teman, hingga tetangga sangat mencintai saya. 

Merekalah salah satu sumber energi yang saya punya 

hingga sekarang. Setelah delapan tahun pergi, 
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akhirnya ibu saya kembali saat saya kelas tiga SD. Saat 

itu beliau sangat bangga dengan prestasi-prestasi yang 

saya torehkan di sekolah. Bisa melihat lagi senyumnya 

yang merekah, sejak saat itu saya berjanji kepada diri 

sendiri untuk selalu membahagiakannya apapun yang 

terjadi. Ibu saya adalah alasan terkuat kenapa saya 

harus menjadi orang hebat dan berguna bagi 

masyarakat suatu saat nanti. Saya ingin segala 

kepahitan hidup yang pernah ibu saya alami terbayar 

tuntas oleh sinar kebermanfaatan yang saya pancarkan 

kepada banyak orang. 

 Ternyata cobaan hidup belum selesai. Tidak 

adanya seorang kepala keluarga membuat hari demi 

hari harus kami lewati dengan berbagai tantangan 

ekonomi. Hal ini mau tidak mau membuat saya harus 

bisa mandiri dan terus berprestasi. Hingga akhirnya 

jawaban dari Ilahi robbi menghampiri kehidupan 

kami. Ibu saya menikah lagi dengan seorang laki-laki 

yang baik hati. Sementara itu prestasi-prestasi yang 

saya torehkan di sekolah sedikit-demi sedikit bisa 

membantu biaya pendidikan saya. Hingga akhirnya 

saya mendapat beasiswa penuh ke sebuah SMA 

terbaik yang digagas oleh B.J. Habibie yaitu MAN 

Insan Cendekia. Saya tidak menyia-nyiakan 

kesempatan tersebut, meskipun saya harus terpisah 
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kembali dengan orangtua. Lokasi sekolah tersebut 

berada di Gorontalo, tempat yang sangat asing bagi 

saya saat itu. Tapi saya membulatkan tekad untuk 

pergi, demi mimpi-mimpi yang terlanjur harus saya 

perjuangkan. 

 Di sekolah inilah saya mendapatkan banyak 

pelajaran tentang kehidupan. Tentang pola pikir 

modern, akhlak dan karakter seorang muslim, hingga 

jaringan pertemanan yang tersebar dari Sabang sampai 

Merauke. Disini juga saya diajarkan untuk memiliki 

jiwa kompetitif secara global. Hingga saya memiliki 

pengalaman luar biasa untuk bersaing dilomba-lomba 

tingkat nasional. Dan di sinilah gerbang awal yang 

mengantarkan saya ke ITB dengan beasiswa penuh. 

Sebuah anugerah Tuhan yang wajib selalu saya 

syukuri. 

 Di kampus gajah ini, saya mencoba 

bertranformasi untuk menjadi manusia yang madani. 

Pemuda yang kuat secara iman, mental, dan 

pemikiran. Karena saya dengan sepenuhnya 

menyadari, kalau ingin berguna bagi masyarakat suatu 

saat nanti saya harus belajar untuk mengembangkan 

dan membentuk karakter diri. Maka saya terus 

memacu diri dengan mengikuti berbagai pelatihan 

leadership, entrepreneurship, hingga kegiatan-
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kegiatan international. Alhmadulillah pemuda 

kampung ini sekarang setidaknya sudah 2 kali 

menginjakkan kaki di luar negeri. Memenangi 

beberapa kompetisi, diundang berbicara di beberapa 

acara, dan yang paling berkesan adalah 

berkesempatan belajar memimpin dalam suatu 

organisasi. Ya, saya berkesempatan untuk belajar 

memimpin di sebuah himpunan mahasiswa yang 

bernama HMRH. Sebuah wadah yang mengajarkan 

saya tentang menjadi manusia seutuhnya. 

 Ilmu dan pengalaman yang saya peroleh di 

kampus gajah langsung saya coba praktikkan di 

masyarakat sekitar. Di himpunan, saya gerakan teman-

teman untuk membina sebuah desa tertinggal. Di 

komunitas yang lain, saya bersama beberapa teman 

berusaha mengembangkan sebuah kampung yang 

mandiri dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan. 

Sementara di kampung halaman sendiri, sekitar 2 

tahun lalu saya membangun sebuah komunitas 

pemuda yang saat ini anggotanya sudah mencapai 400 

orang. Saya ingin menggerakkan mereka untuk 

bersama-sama membangun ibu pertiwi lewat sebuah 

kota yang bernama Sukabumi. Suatu saat nanti, saya 

ingin fokus mengembangkan kota ini menjadi kota 

yang mandiri, maju dan madani. 
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 Berbagai keterbatasan keluarga dan 

pengalaman pahit kehidupan terus mendorong dan 

mengajarkan saya tentang arti perjuangan. Bahwa 

puzzle-puzzle kehidupan bukan untuk diratapi, tapi 

untuk diperjuangkan dan disyukuri. Rasa syukur 

tertinggi ialah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang-

orang sekitar kita. 

 

"Life isn't about waiting for the storm to pass, 

it's about learning to dance in the rain." 
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The Power of Believe in Your 

Dreams 

 

Fauza Karomatul Masyhuroh 

 

mpian adalah barang yang sangat diinginkan 

(KBBI). Menurut saya, impian terbagi menjadi tiga, 

yaitu mimpi jangka pendek, mimpi jangka menengah, 

dan mimpi jangka panjang. Perbedaan mendasar dari 

ketiga mimpi di atas adalah target waktu 

pencapaiannya. Jika diambil titik acuan waktu ialah 

sekarang, semester 7 yang sedang saya hadapi, artian 

mimpi jangka pendek yaitu sampai saya lulus dari ITB, 

sedangkan mimpi jangka menengah adalah mimpi 

dengan target waktu sampai umur 30-an atau 

mengenai pekerjaan, dan mimpi jangka panjang ialah 

hal yang akan dilakukan sebelum saya meninggal. 

Saya yakin bahwa semua orang memiliki impian, 

namun, tidak semua orang percaya pada mimpi yang 

mereka bangun. “Mungkinkah? Bisakah?”, pertanyaan 
yang sering membayangi pikiran manusia. Saya Fauza, 

mahasiswa Fisika Teknik ITB angkatan 2012, akan 

I 
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menceritakan mimpi saya dan seberapa besar saya 

percaya dengan mimpi-mimpi itu.  

Salah satu prinsip hidup saya adalah kalimat 

‘sulit bukan berarti tidak bisa’. Prinsip tersebut 
tertanam dalam pikiran sejak saya berada di Sekolah 

Menengah Pertama. Saya mengatakan prinsip hidup 

sebelum menceritakan impian karena prinsip inilah 

yang menjadi dasar dan pedoman untuk terus maju 

dan tidak menyerah terhadap mimpi-mimpi saya. 

Mimpi jangka pendek saya sama dengan sebagian 

besar mahasiswa ITB yang lain, yaitu lulus dengan 

predikat cumlaude; mimpi jangka menengah saya 

masih mirip dengan yang lain, yaitu melanjutkan 

kuliah S2 dan S3 di salah satu universitas terkenal di 

dunia, yaitu University of California, Los Angeles; dan 

mimpi jangka panjang saya adalah mendirikan sekolah 

berbasis kurikulum mandiri. Jika dipikirkan kembali, 

akan nampak seperti sebuah kemustahilan bisa 

diterima di University of California berdasar peringkat 

ITB di dunia dan kaitan antara jurusan saya sekarang 

dan keinginan untuk mendirikan sekolah berbasis 

kurikulum mandiri. Pemikiran itu tidak salah, tapi 

saya tidak akan membiarkan pemikiran itu menjadi 

benar sebab saya percaya dimana ada kemauan pasti 

ada jalan, saya percaya pada mimpi saya. Semua yang 
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saya telah katakan terlihat seperti omong kosong, tapi 

tidak. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut tentang 

mimpi saya, saya akan memberikan beberapa bukti 

selama saya di ITB, bahwa kepercayaan terhadap 

sebuah impian bukanlah omong kosong. 

Semenjak saya diterima di ITB, saya 

mengasumsikan bahwa semua mahasiswanya adalah 

orang yang mempunyai mimpi besar dan memiliki 

target yang jelas, sehingga saya mulai merancang 

target selama kuliah sejak semester 1. Target saya tidak 

muluk-muluk, hanya dua, yaitu cumlaude dan 

melakukan suatu hal yang tidak dilakukan mahasiswa 

lain tiap semesternya. Saya tidak mau selama di ITB, 

saya hanya kuliah, belajar adalah tujuan nomor satu, 

tapi, belajar dari textbook saja merupakan batasan dari 

pembelajaran yang sesungguhnya, kita bisa belajar 

dari apapun dan siapapun.  

Di semester 2, saya mengikuti lomba IEC ITB 

(ITB Entrepreneurship Challenge) tingkat nasional 

bersama dua orang teman. Kami membuat proposal 

bisnis tersebut seminggu sebelum deadline. Meskipun 

begitu, saya tetap yakin bahwa tim kami bisa lolos ke 

babak final di Jakarta. Tentu, keyakinan saya bukan 

berdasar keinginan untuk keberuntungan semata. 

Kami sudah berusaha selama seminggu tersebut, tidur 
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di kampus, dan bolak-balik ke Cibaduyut karena 

produk kami adalah sepatu. Meskipun terbayang 

kegagalan, saya mencoba menghapusnya dan 

membayangkan keberhasilan yang akan kita capai, 

dan akhirnya kami lolos babak final serta memperoleh 

juara 2. 

Di semester 3, tidak ada hal yang spesial 

mengenai pengalaman tertentu, namun, di semester 

ini, IP tertinggi selama hidup di ITB yaitu 3,92. 

Semester berikutnya, semester 4, saya terpilih menjadi 

salah satu perwakilan ITB di Forum Bidikmisi 

Nasional di Jakarta. Semester 5, saya mendapatkan 

undangan untuk berkunjung di tower BCA di Jakarta 

atas esai saya yang masuk 10 besar terbaik yang 

diseleksi oleh FBM ITB. Namun, di semester 5 ini, saya 

mengalami hal lain yang lebih berkesan di pikiran 

saya.  

Di Fisika Teknik, ada sebuah tim robot 

bernama BORO, yang akan bertujuan untuk mengikuti 

lomba Singapore Robotic Games. Pada waktu itu, saya 

ditawari oleh manajer BORO untuk menjadi manajer 

berikutnya, tapi saya menolaknya dengan alasan 

bahwa saya tidak terlalu suka pekerjaan administrasi. 

Saya akan tetap bergabung dengan BORO, tetapi 

menjadi bagian tekniknya. Terdengar sangat ‘sok’ 
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memang, tapi, keinginan saya terwujud. Di semester 

ini juga saya memulai rencana baru untuk semester 7 

saya yaitu exchange ke Jepang. Dan semester 6, 

merupakan semester terbaik menurut saya selama 

sejarah menuntut ilmu dalam hidup saya sampai 

sekarang. Banyak kejadian yang menginspirasi dan 

mengubah arah hidup saya.  

Pertama, tim robot kami mendapatkan juara 3 

di Singapore Robotic Games kategori Remote Control 

Underwater Robot. Kedua, di semester ini saya dan 

beberapa teman membuat sebuah komunitas bernama 

BEBEK (Bermain dan Belajar dengan Karya). 

Komunitas BEBEK bergerak di bidang pendidikan 

untuk anak-anak. Di masa ini, saya mendapat amanah 

menjadi ketuanya. Di sini, kami membuat alat peraga 

sains untuk mendekatkan anak-anak terhadap sains 

dan mencoba memberikan pemahaman bahwa 

bermain adalah proses belajar yang dilakukan dengan 

ikhlas. 

 Ketiga, pada semester 6, saya memperoleh 

LOA (Letter of Acceptance) exchange program dari Tokyo 

University of Agriculture and Technology. Sekarang, 

semester 7, saya tidak sedang di ITB, saya di Jepang. 
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Dari beberapa pengalaman yang saya lalui, 

saya semakin percaya dengan ‘The Power of Believe in 

Your Dreams’. Percaya bukan berarti tidak melakukan 
apa-apa. Malah dengan percaya itu, saya akan 

berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan apa 

yang saya percayai. Untuk mencapai mimpi-mimpi di 

atas, saya sudah merencanakan beberapa hal di sisa 

semester di ITB. Terakhir dari saya, kekuatan 

kepercayaan itu ada, saya punya mimpi, saya percaya 

mimpi itu, saya berusaha untuk mimpi itu, dan mimpi 

itu menghampiri saya. Keep believe in your dream! Never 

be afraid to take one step ahead! 

Gambar 1. SRG 
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Gambar 2. Kegiatan BEBEK 

Gambar 3. Miraikan, Tokyo 
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Mesin Bubut Negeriku 

 

Ahmad Muliansyah 

 

ku lahir di Majalengka 20 tahun yang lalu. 

Setelah lulus SMP, aku merantau ke Jakarta dan 

tinggal di pesantren Adz-Dzikra. Pesantren ini adalah 

tempat guru ngajiku mengajar. Beliau merupakan 

teman baik almarhum ayahku. Pilihan untuk pindah 

ke Jakarta diambil karena ibu tidak mampu 

menyekolahkanku ke tingkat selanjutnya. Atas izin 

Allah, aku memperoleh beasiswa ekonomi dari komite 

orang tua siswa di SMA sehingga bebas biaya dengan 

syarat peringkat nilai rapor semester harus selalu 5 

besar kelas. 

Sejumlah kewajiban tentunya harus aku pikul 

ketika mengambil pilihan ini. Beberapa contoh 

rutinitas yang aku harus lakukan yaitu setiap pagi dan 

sore membersihkan halaman masjid serta pesantren, 

usai pulang sekolah menjaga koperasi untuk layanan 

antar gas dan galon, memotong rumput halaman 

masjid tiga minggu sekali, mereparasi pompa air yang 

rusak, dan membersihkan kompresor AC sebulan 

A 
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sekali. Sabtu dan Minggu aku ditugaskan di bengkel 

bubut milik salah satu petinggi pesantren. Hal-hal 

teknis tersebut awalnya terasa sulit bagiku, namun aku 

banyak belajar dari para mekanik yang bekerja disana. 

Lewat rutinitas tersebut, aku memperoleh upah 

sebesar 400 ribu rupiah per bulan. Setiap bulan aku 

menyisihkan 20 ribu rupiah agar dapat pulang ke 

Majalengka saat lebaran. Untuk makan sehari-hari, 

aku memanfaatkan sisa porsi santri pesantren.  

Waktu malam aku gunakan dengan sebaik-

baiknya untuk belajar dan mengerjakan tugas. Hal ini 

tentu tidak mudah. Seringkali aku tertidur saat jam 

pelajaran di kelas karena kurang istirahat. Aku juga 

harus mengakui bahwa waktu bermain dengan teman-

teman sekolah sangatlah minim. Aku bersyukur 

karena mereka mengerti kondisiku. Akupun 

menyadari bahwa jalan hidup seperti ini adalah 

pilihanku. Sudah sewajarnya untuk siap menerima 

seluruh lika-liku selama perjuangan.  

Tak terasa, aku naik ke kelas 3 SMA. Sebagian 

besar teman sekolahku sibuk mengikuti bimbingan 

belajar di berbagai tempat les. Nama-nama perguruan 

tinggi semakin sering dibicarakan tiap sesi belajar, 

istirahat, atau main. ITB, UI, UGM, dan lainnya 

menjadi bumbu penyedap yang gurih, bukan lagi 
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gosip tentang siswa paling tampan atau tercantik satu 

angkatan. Aku hanya menyimak karena memang tidak 

pernah berpikir untuk kuliah. Aku sudah memutuskan 

untuk bekerja di pabrik komponen otomotif setelah 

lulus SMA. Sebab, di liburan semester 5 aku sudah 

mengikuti program sertifikasi di rumah mekanik 

HSBC-Astra dan memperoleh sertifikat. Biaya 

pelatihan aku peroleh dari tabungan bulanan dengan 

konsekuensi tidak pulang ke Majalengka saat lebaran 

tiba. 

Menjelang penutupan pendaftaran SNMPTN 

guru BP memanggilku. Beliau membujukku untuk 

mendaftarkan diri di SNMPTN. Beasiswa Bidikmisi 

merupakan argumen pamungkas yang dilontarkan 

beliau. Aku masih ingat betapa seriusnya suasana 

ruangan BP saat itu. Beliau sangat menginginkan agar 

aku bercita-cita lebih tinggi lagi dibanding sekedar 

menjadi buruh pabrik. Menurut beliau, pada dasarnya 

tidak ada cita-cita yang buruk.  

“Kemampuan yang besar tentu diikuti oleh 

tanggung jawab yang besar pula, kamu jangan takut. 

Allah pasti memberi jalan” ujar guru BP-ku. 

Aku tidak mengutarakan seluruh pembicaraan 

tersebut kepada ibu maupun guru ngajiku. Ibuku pasti 
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tidak mengerti dan guru ngajiku sudah cukup 

disibukkan oleh 50 orang santri, pikirku. Hari-hari di 

semester terakhir terasa begitu berat. Perkataan guru 

BP-ku selalu terlintas dalam benak. Setelah 

merenunginya berhari-hari, akhirnya aku putuskan 

untuk mendaftar SNMPTN. Tujuannya hanya satu, 

agar guru BP-ku tidak kecewa. Perkara lolos atau 

tidak, tidak aku pikirkan. Hal terpenting adalah lulus 

SMA dengan nilai UN dan ijazah yang cemerlang. 

Pilihan pertama adalah Fakultas Teknik Mesin 

dan Dirgantara ITB. Namanya sesuai dengan perkara 

perbengkelan, pikirku. Pilihan kedua adalah Teknik 

Material dan Metalurgi UI. Lagi-lagi karena 

menurutku nama jurusannya bernuansa bengkel dan 

metalurgi merupakan istilah yang baru kudengar. 

Setelah memilih menu “Simpan”, aku segera menutup 
tab di layar browser. Halaman tersebut tidak pernah 

aku kunjungi lagi hingga 27 Mei 2013. 

UN berakhir, aku langsung mendaftarkan diri 

di program pelatihan dan perekrutan Ford cabang 

Pluit, Jakarta Utara. Berbekal sertifikat dan fotokopi 

rapor SMA, aku diterima sebagai peserta. Selama tiga 

minggu aku mengikuti training bersama 80 peserta 

lainnya. Atas izin Allah, aku lolos tahap seleksi dan 

dinyatakan sebagai karyawan magang. Namun, baru 
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menjalani status magang selama dua minggu guru BP 

menghubungiku. Beliau memintaku untuk mengecek 

akun SNMPTN. Aku benar-benar melupakan 

SNMPTN nampaknya, sampai lupa bahwa 27 Mei 

2013 telah tiba. Tepat hari itu. 

“Selamat Anda dinyatakan lulus SNMPTN 
2013, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut 

Teknologi Bandung...” 

Aku terdiam di depan layar komputer warnet. 

Badanku lemas seketika dan tanpa disadari air mataku 

menetes. Entah senang atau sedih, jelas sekali 

pikiranku dipenuhi kebingungan. Impianku untuk 

bekerja di pabrik komponen otomotif sedang 

diperjuangkan, namun jalan lain ternyata tengah 

menunggu.  

2,5 tahun lalu aku memutuskan untuk resign 

dari program magang Ford dan memilih FTMD ITB 

sebagai tempat membubut cita-cita. 2,5 tahun yang lalu 

pula cara pandangku terhadap cita-cita berubah. 

Mimpi bukanlah tentang diriku semata. Bidikmisi 

merupakan jalan untukku berbakti pada tanah ini. 

Itulah yang kini sedang kubangun. Membuka industri 

manufaktur dalam negeri di masa depan karena pada 

dasarnya bangsa ini mampu. Bukan tentang urusan 
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perut, melainkan harga diri dan kedaulatan kita 

sebagai negara penghasil sarjana setiap tahunnya.  

“Membubut mur mudah, membubut mimpi 
urusan lain...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(a) Masa-masa awal menjadi mekanik. (b) Bersama pesanan 
prototype Green Furnace yang aku kerjakan dengan teman-teman 

mekanik. (c) Mengenakan jas almamater ITB untuk pertama 
kalinya. 
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Arti Sebuah Perjuangan 

 

Muhammad Faisal Fath 

 

erjuangan seakan menjadi sebuah kata yang tepat 

untuk menggambarkan proses kehidupan yang 

aku jalani. Perjuangan lah yang membuatku bisa 

berada pada posisiku saat ini. Menjadikan sesuatu 

yang dulu hanyalah mimpi menjadi sebuah kenyataan 

yang membanggakan. Mengilas balik perjuangan yang 

dulu aku jalani membuat hidup ini menjadi sebuah 

pelajaran yang amat berharga, menjadi anak dari 

seorang pedagang asongan menjadikan mimpi yang 

aku tetapkan seakan tidak mungkin untuk aku raih.  

Penghidupan yang serba kekurangan men-

jadikanku sulit untuk menuntut ilmu yang notabennya 

adalah jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Hal 

tersebut lah yang menjadikanku terkadang iri dengan 

anak beruntung lainnya yang bisa dengan mudah 

menuntut ilmu hingga tingkat sarjana, bisa 

mewujudkan impian mereka, dan bisa memberikan 

penghidupan yang layak untuk kedua orangtua 

mereka. Hal itulah yang senantiasa terngiang dalam 

P 
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pikiranku sebagai sebuah pertanyaan, apakah kelak 

aku bisa menjadi seperti itu? 

 Namaku Faisal. Mungkin kedua orangtuaku 

memberikanku nama seperti itu dengan harapan agar 

kelak aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik daripada kehidupan yang mereka jalani saat ini. 

Aku lahir dan tinggal bersama kedua orangtuaku 

beserta adikku di suatu rumah sederhana di sudut 

pedesaan di kabupaten Kediri, Jawa timur. Sebuah 

desa yang jauh dari hiruk-pikuk manusia dan suara 

bising kendaraan yang lalu lalang. Desa yang masih 

asri dengan berbagai kehijauan pepohonan dan 

rerumputan. Desa yang dipenuhi oleh petani yang 

senantiasa menunggu menguningnya padi sebagai 

tumpuan kehidupan mereka. Berbeda dengan ibuku 

lebih memilih bekerja sebagai pedagang asongan 

keliling di kampungku, sedangkan ayahku hanyalah 

seorang pensiunan pegawai swasta yang masih 

berjuang melawan penyakit yang dideritanya.  

Setiap pagi ibu senantiasa bangun lebih pagi 

untuk mempersiapkan dagangan yang akan ibu jual 

hari ini. Meskipun hasil yang didapatkan tidak 

seberapa namun hal tersebut tidak menyurutkan 

semangat ibu untuk mau bekerja keras dari pagi 

hingga sore hari. Setiap pagi sebelum berangkat ke 
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sekolah, aku pun membantu ibuku untuk 

mempersiapkan dagangannya untuk dijual pada hari 

itu.  

Sekolah yang berjarak cukup jauh dari tempat 

tinggal membuatku harus bangun sangat pagi demi 

tidak mendapat hukuman karena terlambat masuk 

sekolah, namun hal tersebut tidak membuatku 

menyerah untuk mengejar ilmu. Berbekal dua potong 

singkong rebus, aku pun berangkat ke sekolah dengan 

penuh semangat.  

Kutapaki jalan yang panjang dan berkelok-kelok 

dengan berjalan kaki. Menapaki jalan becek dan 

berbatu setiap pagi membuatku harus bertelanjang 

kaki agar sepatu satu-satunya yang kumiliki hasil 

pemberian ayah dari jerih payahnya tidak kotor dan 

rusak. Hal itulah yang sering membuatku meringis 

menahan perih saat kakiku lecet tergores tajamnya 

bebatuan di jalan. Sepatu yang aku pakai saat itu 

merupakan hadiah pertama yang bisa diberikan oleh 

ayah kepadaku ketika aku berhasil diterima di salah 

satu sekolah SMA negeri terbaik di kota Kediri dan 

aku berjanji kepada ayah untuk menjaga sepatu 

tersebut dan akan aku pakai hingga aku bisa 

menginjakkan kaki di perguruan tinggi kelak. Itulah 
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janji yang bisa aku berikan untuk kedua orangtuaku 

agar mereka berdua bangga kepadaku. 

Hidup dari keluarga yang serba kekurangan 

seringkali membuatku berpikir ingin berhenti sekolah 

dan membantu orangtua bekerja selayaknya anak-

anak di desaku yang tidak berharap untuk bisa 

mengenyam dunia pendidikan hingga bangku 

perkuliahan, tetapi dengan dukungan serta rintihan 

doa kedua orangtua lah yang menjadikanku bertahan 

menempuh pendidikan. Hidup dengan berbagai 

keterbatasan tidak menjadikanku pribadi yang takut 

untuk bermimpi dan memiliki cita-cita. Menjadi 

seorang insinyur adalah cita-cita yang sejak lama ingin 

aku wujudkan. Terinspirasi dari idolaku yaitu 

presiden pertama Republik Indonesia yang memiliki 

gelar insinyur menjadikanku ingin juga untuk 

meraihnya 

Melawan arus keterbatasan memang tidaklah 

mudah untuk dilakukan, tidak semudah membalikkan 

telapak tangan. Hari demi hari seakan menjadikan 

proses perjuangan yang kujalani semakin berat, tetapi 

senantiasa kucoba menjalani setiap proses dalam 

hidupku dengan perasaan syukur dan bangga. Setiap 

hari aku berusaha untuk bisa tiba di sekolah paling 

awal agar mendapat tempat duduk paling depan. 
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Ayahku selalu berpesan bahwa kesempatan terbaik 

tidak datang untuk kedua kalinya. Hal tersebutlah 

yang menjadikanku menyadari arti penting dari 

menuntut ilmu.  

Setiap malam sebelum kantuk menjelang aku 

sering menatap langit melalui jendela kamarku. 

Melihat bintang yang bertaburan di langit, tetapi ada 

satu hal yang membuatku terpaku ketika melihat satu 

bintang mampu memberikan cahaya paling terang 

daripada bintang-bintang yang lain di sekitarnya. Aku 

pun mencoba mengambil pelajaran dari fenomena 

yang terdapat di alam itu. Aku berusaha agar mampu 

memposisikan diriku untuk menjadi seperti bintang 

yang paling terang tersebut di dalam dunia nyata. 

Menjadi yang unggul daripada yang lain dan mampu 

bertahan walaupun berada dalam gelapnya 

kehidupan. 

 Berbagai hal aku pelajari ketika di sekolah. 

Bagaimana cara untuk hidup, berusaha tanpa 

mengenal kata menyerah, bertahan dengan berbagai 

ejekan yang mendera, dan banyak lagi, membuatku 

merasa bersyukur karena dapat mengenyam bangku 

sekolah hingga tingkat menengah atas ini. Akhirnya 

setelah sekian lama mengejar ilmu hingga 3 tahun 

lamanya inilah saatnya aku menentukan untuk 
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melanjutkan pendidikan demi mengejar cita-cita yang 

ingin kuraih meskipun banyak cibiran datang 

membelenggu seakan-akan muncul paradigma bahwa 

seorang anak yang terlahir dari keluarga miskin akan 

juga mati dalam keadaan miskin. Semangat belajarku 

yang menggebu-gebu setiap hari akhirnya mampu 

mematahkan paradigma tersebut yang terbukti 

dengan diterimanya aku di salah satu perguruan 

terbaik di Indonesia.  

Seketika mendengar pengumuman itu pun aku 

bersujud syukur kepada sang pencipta atas 

karunianya yang mengabulkan doaku serta kedua 

orangtuaku selama ini. Aku pun bersyukur karena 

telah mampu memenuhi janji yang telah aku tanamkan 

kepada ayahku bahwa aku mampu membawa langkah 

kakiku dengan sepatu hasil jerih payahnya ke 

perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan oleh 

setiap anak di desaku yang lain.  

Tiada sebuah hasil yang mengkhianati suatu 

proses. Itulah kalimat yang dapat kusimpulkan dari 

perjalanan kehidupan yang ku tempuh hingga berhasil 

lulus dari dunia sekolah dan aku berharap dengan di 

berinya kesempatan kepadaku untuk melanjutkan 

pendidikan di bangku perkuliahan, lebih banyak lagi 

pelajaran yang bisa aku dapatkan dan pelajari hingga 
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aku bisa mewujudkan impianku tuk membawa 

kehidupanku beserta negeri ini ke arah yang lebih 

baik. 
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Mutiara di Ladang Tetangga 

 

Fitriawati 

 

Kami di sini bersama. Berlarian ke sekolah, bersusul langkah 

menggapai asa. Bermain sesuka hati, belajar bersama. 

Sedang kau? 

enerasi emas. Siapakah sebenarnya yang 

dimaksud dengan generasi emas? Hanya anak-

anak yang berpijak di bumi pertiwi sajakah? Mereka 

disiapkan melalui berbagai pendekatan baru. Bantuan, 

pendampingan kurikulum baru, dan segalanya. Lalu, 

bagaimana dengan mereka, anak-anak para buruh 

migran –yang sejatinya berhak menjadi generasi emas-

? Kaum yang dipandang sebelah mata dan terbuai 

mimpi untuk dapat merasakan nikmatnya duduk di 

bangku sekolah. Atau, ‘rumah’ orangtuanya yang tak 
lagi menjadi surga. Apa yang telah disiapkan untuk 

mereka? 

Berawal dari kegelisahan menyaksikan 

kehidupan anak-anak buruh migran yang tak 

merasakan nikmat bangku sekolah, dibentuklah VTIC 

(Volunteerism Teaching Indonesian Children) dengan 

G 
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penuh perjuangan oleh beberapa mahasiswa yang 

berjiwa besar. Tidak semudah meniup debu, namun 

melalui proses panjang penuh liku. Maka, adalah 

suatu kehormatan dapat menjadi bagian dari keluarga 

besar VTIC, dan kisahku dimulai dari sini, sebagai 

relawan pengajar di Miri, Sarawak, Malaysia. 

Aku bersama kedua temanku, Dina dan Ipan, 

dengan almamater yang berbeda, ditempatkan di 

Ladang Mutiara selama satu bulan. Kami tinggal 

bersama staf yang berasal dari Bintulu dan Kuching, 

Malaysia, yang menerima kami dengan baik layaknya 

saudara. Sayangnya, terlihat ada ketimpangan antara 

perumahan staf dengan perumahan buruh penombak 

kelapa sawit. Perumahan staf disebut dengan 

perumahan batu karena material penyusun rumah 

panggungnya adalah batu dan kayu sedangkan 

perumahan buruh penombak terdiri dari perumahan 

batu dan perumahan kayu.  

Perumahan batu tentu memiliki fasilitas lebih 

lengkap yakni terdapat surau dan lapangan, setiap 

rumah memiliki fasilitas MCK sendiri, ruangan di 

rumah lebih banyak, dan lebih bersih. Sedangkan di 

perumahan kayu, jamban tidak berada di masing-

masing rumah melainkan jamban komunal, tidak 

terdapat surau dan lapangan, letaknya jauh dari office 
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dan perumahan batu, serta nampak kumuh. Namun 

bila ditanya, para buruh yang tinggal di perumahan 

kayu mengaku bahwa bagaimanapun kondisinya tidak 

menjadi masalah karena mereka tetap merasa berada 

di kampung sendiri, tinggal bersama orang-orang dari 

suku yang sama. Ya, para buruh didominasi oleh 

orang asli Sulawesi.  

Upah besar yang diterima setiap bulan menjadi 

orientasi kehidupan di sini. “Mana mungkin di 
Indonesia kami mendapat gaji setinggi itu sedangkan 

kamipun tidak lulus SD.” Ya, sangat menggiurkan 
memang. Upah suami istri yang dapat mencapai 3000 

RM tentu sangat susah mereka dapatkan di kampung 

halaman. Sebagian dari upah tersebut disimpan untuk 

bekal masa depan, namun bila ditelisik lebih dalam, 

kebanyakan dari para buruh migran ini belum 

memiliki rencana terkait masa depan anaknya, yang 

disinggung tiap kali ditanya hanyalah kerja dan gaji. 

Bukan salah mereka, justru di sinilah peluang bagi 

kami, para relawan, untuk masuk ke dalam kehidupan 

mereka memberi ‘sedikit informasi’ tentang 
pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Beberapa hari 

kami luangkan untuk berkunjung ke rumah adik-adik 

guna membincangkan tentang masa depan adik-adik 

bersama orangtuanya. Oh, tidak, kami tidak berharap 
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dapat mempengaruhi terlalu besar, namun hanya 

ingin mereka mengetahui informasi terkait pendidikan 

dan beasiswa yang mungkin belum pernah didengar 

sebelumnya. Semoga menjadi awal dari pengambilan 

keputusan yang tepat dalam keluarga mereka. 

Suasana di ladang begitu tenang, setiap pagi 

hanya pepohonan sawit dan parit yang menjadi 

pemandangan. Jarak yang jauh antara sekolah dengan 

rumah tempat kami tinggal justru memberikan 

keberkahan tersendiri sehingga kami dapat saling sapa 

bila bertemu para buruh migran di jalan. Setiap pagi 

adik-adik menyambut kami dengan hangat dan riang. 

Hanya pada hari pertama mereka malu-malu, hari-hari 

berikutnya kami sudah mulai akrab.  

Meskipun sekolah kami seluas 3x4 m2 tak 

membuat semangat adik-adik turun dalam menimba 

ilmu. Saban hari, pukul 7 waktu setempat mereka 

sudah siap di sekolah. Sembari menunggu kami, 

mereka sarapan bersama terlebih dahulu., kemudian 

berbaris rapi dan masuk kelas. Tentu bukan hal mudah 

dalam mengajar, setiap hari tentu kami ditantang 

untuk menjadi kreatif dalam mengajar agar menjadi 

daya tarik bagi adik-adik dan pelajaran tersampaikan 

dengan menyenangkan. Hal yang paling membuat 

saya bahagia adalah tingginya kemauan adik-adik 
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dalam belajar apa yang belum mereka ketahui. Momen 

paling mengesankan adalah ketika kami 

menyelenggarakan lomba peringatan HUT RI ke-70. 

Terlihat canda tawa yang lepas dari setiap bibir 

mereka. Sungguh, kami akan merindukan masa-masa 

seperti ini. Belajar sportif, menghargai orang lain, dan 

bertanggungjawab menjadi tujuan kami mengadakan 

perlombaan ini. Selain itu, layaknya seorang guru, 

tidak hanya memberikan pengajaran namun juga 

menjadi teladan bagi mereka. Maka, adalah kewajiban 

kami untuk terus memperbaiki diri. 

 

Mutiara di Ladang Tetangga 

Karya: Niil 

 

Mengapa lambai nyiurmu tak seperti dulu? 

Kini rendah dan tak bergairah 

Mengapa tanahmu tak seperti dulu? 

Hanya putih dan berbatu, kini 

Mengapa terbitnya mentari tak seperti dulu? 

Bukan di balik gunung yang gagah, atau bentang samudra 

Namun di balik dedaunan sawit yang basah 

Mengapa kampungmu tak seperti dulu? 

Kini sungguh asingkan aku 
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Ah, jangan kau gelisah 

Aku tetap ‘kan menjadi yang kau bangga 

Meski berada di ladang tetangga 

Aku tetap anak Indonesia 

Mer. de. ka. 

Merdeka! 

Merdeka! 

Merdeka! 

 

Negeri tetangga, Malaysia. 18 Agustus 2015 

 

Gambar 1 Upacara HUT RI ke-70 Gambar 2 Home Visit 
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Gambar 3. Waktunya Berpetualang! 

 

  

  Ikhlas yang sejati akan bertemu di dalam 
senyuman anak kecil, senyum yang 

sebenarnya senyum, senyum yang tidak 
disertai apa-apa.  

(Hamka) 
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Integritas Sang Pemandu 

Impian 

 

Dhea Rineka 

 

erbicara tentang impian, begitu banyak impian di 

dalam hidup ini. Berbicara tentang impian untuk 

negeri ini tentunya anak-anak bangsa akan 

menyatakan mimpi-mimpi mereka. Aku pun punya 

mimpi untuk negeri ini. Sejak SMP, aku punya mimpi 

khusus untuk negeri ini. Indonesia dengan teknologi 

maju? Bukan. Indonesia yang terpandang di kancah 

internasional? Bukan. Indonesia yang mampu bersaing 

dengan negara-negara lain dalam kemajuan industri? 

Bukan. 

INDONESIA YANG MEMILIKI ANAK-ANAK 

BANGSA YANG CERDAS DAN BERINTEGRITAS 

TINGGI. 

 Saat SMP dulu, aku masih ingat sekali, saat 

hari-hari menjelang ujian nasional pernah seorang 

teman bertanya dan meminta kunci jawaban soal UN. 

Aku langsung kesal dan memberitahu bahwa aku 

B 
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tidak memakai kunci. Aku kecewa, mungkin hanya 

sebagian kecil siswa yang bertindak jujur dalam ujian 

ini. Di saat ujian semester banyak yang menyontek. 

Bertanya kepada teman, melihat buku secara 

sembunyi. Di saat ujian nasional, dengan banyaknya 

paket-paket ujian yang tersedia, masih saja perilaku 

curang terjadi dengan diperjualbelikannya kunci 

jawaban ujian dengan berbagai paket.  

 Meski banyak siswa yang melakukan 

kecurangan, aku tetap pada prinsipku bahwa ujian ini 

harus dilakukan dengan jujur dan atas hasil usaha 

sendiri. Untuk apa belajar selama kurang lebih 3 

tahun, lalu ada pula yang mengikuti bimbingan belajar 

tambahan, dan pada akhirnya memakai kunci jawaban 

di ujian akhir? Aku sebut ini pembodohan. Orang-

orang yang memperjualbelikan kunci jawaban dan 

orang-orang yang terlibat atas kebocoran kunci ini 

adalah orang-orang yang integritasnya sangat rendah 

bahkan tidak ada dan melakukan pembodohan massal. 

Dengan prinsip kejujuran yang aku pegang, meskipun 

aku tidak memakai kunci dan belajar dengan giat 

dalam UN, alhasil aku mendapat posisi nilai UN 

kedua terbesar di sekolahku.  

 Masa-masa SMA pun tiba. Ternyata kondisinya 

tidak jauh berbeda dengan kondisi saat SMP. Masih 
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banyak murid yang menyontek saat ujian semester. 

Sistem ujian semester di sekolahku seperti UN yaitu 

semua soal pilihan ganda tetapi tidak memiliki paket-

paket. Alhasil, akan sangat mudah untuk menyontek 

kepada teman. Kecurangan waktu demi waktu makin 

meluas. Mulai dari tersebarnya kunci jawaban sebelum 

ujian berlangsung, menyontek lewat HP, lewat teman, 

begitu bervariasinya kecurangan yang terjadi. Aku 

sebut ini pembodohan diri sendiri. 

 Namun sekali lagi aku masih memegang teguh 

prinsip bahwa ujian harus dilaksanakan secara fair, 

jujur dan hasil usaha sendiri. Sedihnya adalah di saat 

aku jujur dalam melaksanakan berbagai ujian dan 

beberapa teman lainnya curang, nilai mereka 

terkadang lebih tinggi daripada nilaiku. Saat-saat 

itulah yang membuat aku kesal dan merasa ini semua 

tidak adil. Tetapi aku tidak mau menyerah kepada 

godaan untuk berbuat curang. Prestasiku saat kelas 1 

SMA masih buruk, aku merasa fail sebagai juara 

umum di SMP ku. Di kelas 2, prestasiku sudah mulai 

meningkat. Aku sudah mendapatkan 3 besar di 

kelasku namun belum bisa meraih 3 besar juara umum. 

Aku sangat ingin mendapat posisi juara umum 1, 2 atau 

3.  
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 Pernah suatu ketika acara perpisahan kelas 3, 

aku yang saat itu masih kelas 1 SMA datang untuk 

meramaikan acara. Di akhir acara, 3 juara umum dari 

kategori IPA dan IPS dipanggil untuk berada di atas 

panggung dan menerima hadiah atas prestasi mereka. 

Saat itu aku bergumam dalam hati bahwa aku ingin 

seperti mereka, nama yang disebutkan atas prestasi 

yang dihasilkan. Sesaat kemudian aku menyadari 

susah mendapatkan posisi itu dengan persaingan yang 

ketat di sekolahku. 

 Semester demi semester berlalu. Setiap ujian 

semester aku selalu merasa tidak mood karena 

kecurangan marak terjadi. Banyak murid yang 

mendapat nilai 90-100, padahal di kelas murid itu 

tidak bisa mengerjakan 1 soal pun. Meski terkadang 

aku mendapat nilai yang lebih rendah daripada 

murid-murid lain, aku tetap pada prinsipku. Belajar di 

hari-hari sebelumnya, berdoa, dan mengerjakan 

semuanya dengan sendiri dan jujur, itu lah yang tetap 

aku lakukan. Selama 5 semester aku tidak pernah 

mendapatkan 3 besar juara umum. Posisi 3 juara 

umum itu selalu ditempati oleh 3 orang yang sama 

pada 5 semester berturut-turut.  

 Pesta perpisahan setelah UN pun dilaksanakan. 

Di akhir sesi acara, pengumuman juara-juara umum 
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pun didengungkan. Kategori yang pertama kali 

disebutkan adalah dari IPA dengan juara umum 3. 

Saat itu namaku disebut. Aku shocked dan masih tetap 

duduk di bangkuku. Seorang teman memanggil 

namaku dan menyuruhku maju ke atas panggung. 

Aku masih tidak percaya. Kemudian aku bangkit dari 

tempat dudukku dan langsung berjalan ke arah 

panggung. Hatiku begitu gembira dan bersyukur. Aku 

menggantikan salah satu dari 3 orang tetap yang 

menduduki 3 juara umum sebelumnya. Beberapa hari 

setelah itu, aku langsung bertanya-tanya apakah ini 

hasil dari kesabaranku menanti dengan tetap 

memegang teguh integritas yang aku miliki? Aku 

sungguh bersyukur.  

 Dengan berada di sekitar orang-orang yang 

tidak berintegritas, janganlah membuat diri kita juga 

terjerumus menghilangkan integritas yang kita punya. 

Percayalah. Tetap berpegang teguh pada integritas 

yang dimiliki, maka keajaiban dan balasan yang 

setimpal akan datang begitu mengejutkan kepada kita 

sampai-sampai kita merasa itu adalah sebuah mimpi, 

mimpi indah yang begitu nyata. Maka dengan anak-

anak bangsa yang cerdas dan berintegritas, kita juga 

akan bisa membuat Indonesia menjadi seperti apa 

yang kita impikan selama ini. Mimpi-mimpi itu akan 
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menjadi kenyataan dengan integritas yang tidak 

pernah kita lepas. Karena integritas adalah sang 

pemandu impian. 

 

Gambar. Hasil integritas-pemberian hadiah kepada para juara 

umum (paling kiri) 
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Hanya Ingin Menjadi 

Seperti Abi 

 

Muti’ah Nurul Jihadah 

 

ukan tak mungkin bahwa beliau takkan disorot 

oleh kacamata penduduk dunia ini, karena beliau 

hanyalah staff biasa di sebuah dinas di kota sebelah 

dengan gaji yang lebih kecil daripada jabatan lainnya. 

Mungkin beliau bukanlah orang yang prestasinya 

diakui dunia, namun do’aku semoga penduduk langit 
mencatat prestasinya yang agung. Memilih untuk 

bermimpi menjadi sepertinya, bukanlah hanya karena 

kemarin adalah hari ayah. Tidak, tidak semomentual 

itu. Pilihanku untuk menjadi sepertinya mulai terbersit 

justru di bulan-bulan terakhir di SMA. 

 Saat itu saya tengah melengkapi berkas-berkas 

yang akan digunakan untuk mendaftar sebuah 

beasiswa. Saat itu, data ekonomi keluarga menjadi 

pertanyaan besar. Secarik surat keterangan tidak 

mampu telah berhasil dicetak di kelurahan, meski 

terasa sedikit menyengat harga diriku. Dari luar, entah 

B 
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kenapa kurasakan bahwa keluargaku tidak semiskin 

itu meski ekonomi kami morat-marit dan pada tahun 

itu saya dan adikku sama-sama akan berpindah ke 

jenjang yang lebih tinggi.  

 “Kalau mau dibilang,” kata Ummi saat itu, 
“Harta yang memang milik kita, sedikit Nak”. 

 Saya terperanjat untuk fakta yang 

sesungguhnya telah kuketahui. Ibuku membeberkan 

lebih banyak fakta yang jika kugeneralisir, kami 

bukanlah orang mampu, namun entah kenapa Dia 

selalu memberi kecukupan. Kami tetap bahagia dalam 

kesederhanaan kami. Apakah orangtuaku punya 

pekerjaan sampingan? Ada, dan itupun hanya sekali-

kali. Abi terkadang memang mendapat tugas 

tambahan, namun terkadang gaji beliau dipotong 

akibat sesuatu dan lain hal. 

 Ketika saya bertanya mengenai beberapa hal 

tentang riwayat Abi di kantor, Ummi menjawab 

dengan jawaban yang membuatku kaget.  

 “Kenapa Abi tidak jadi kabid Mi?” tanyaku. 
Sekilas pertanyaan ini agak materialistis, namun 

maksudku bertanya hanya satu: akankah ada 

konspirasi? 
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 “Ini yang membuat ummimu tambah cinta 
kepada abimu,” senyum hangat ummi terukir. “Abimu 
lebih memilih menyuapi kalian dengan makanan yang 

halal daripada sekedar pangkat jabatan yang 

membuatnya menyuapi Bupati.” 

 Mataku berkaca-kaca. Ah, desahku dalam hati. 

Betapa mulianya. Betapa sabarnya. Betapa teguhnya. 

Sosok itu, yang kadang saya merasa sedih kala Ia 

justru bekerja di kala libur. Sosok yang dengan 

sukarela merelakan waktu istirahatnya untuk urusan 

dakwah. Seseorang yang selalu mengajak kami ke 

bazaar cuci gudang akhir tahun Gramedia untuk 

membeli buku-buku lama yang besar faedahnya. 

Seseorang yang memberikan hadiah-hadiah ketika 

kami berhasil puasa Ramadhan penuh, berhasil 

menyelesaikan beberapa juz di bulan Ramadhan, dan 

reward bagi siapa yang penuh tarawihnya. 

 Beliau lebih yakin bahwa membentuk anak 

dengan mental yang tidak takut penzhaliman dan 

anak yang di dalam darahnya mengalir nutrisi dari 

makanan halal lebih penting daripada sekedar pangkat 

yang hanya sementara. Anak-anak dengan basic yang 

baik, merekalah yang akan mengubah dunia. Menurut 

sejarah, mreka tahu konsekuensi “Mengubah” walau 
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mereka harus dihukum pancung sekalipun. Integritas, 

beliau bilang. 

 Ummi pun mengisahkan bahwa beberapa 

penzhaliman di kantor, karena sikap Abi yang 

cenderung mempertahankan cara-cara yang halal dan 

benar, tidak menyurutkan langkah beliau. Kedinasan 

lingkup provinsiku malah menaruh kepercayaan 

kepada beliau untuk memimpin kelompok tani dan 

meng-handle suatu proyek yang berkaitan dengan 

Kakao. Beliau berhasil menghantarkan kelompok tani 

tersebut kepada kesuksesan. 

 “Yakinlah bahwa Allah tidak sia-sia,” ummi, di 
tengah bengek napasnya, menenangkan saya yang 

tengah tergugu haru, “Jika kita tetap berada dalam 
koridor kebenaran, pertolongan-Nya akan datang dari 

arah mana saja. Bahkan kenapa kita masih bisa 

‘dicukupi’ dalam hidup, tak lain tak bukan karena 
pertolongan-Nya.” 

 Hingga kini, nilai kejujuran seteguh itu adalah 

hal yang masih kupelajari dan kucoba pelihara. Dulu 

sekali, zaman saya SMP, menyontek adalah salah satu 

budaya staple dari kebanyakan anak, kelas unggul 

sekalipun. Saya berusaha agar tidak menyontek, meski 

untuk menolak memberi tahu jawaban adalah hal yang 
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sulit (saya baru berhasil melakukan ini di ketika SMA). 

Saya berhasil melewati masa TPB tanpa berbuat 

kecurangan. Saya percaya bahwa Ia tidak akan sia-sia. 

Allah mengizinkanku masuk jurusan biologi, dan kini 

semester pertama sudah kulewati.  

 Kalau ingin jujur, banyak hal yang membuatku 

berpikir ulang mengenai mimpiku. Dulu saya ingin 

menjadi ahli genetika, sepintas kini ingin menjadi ahli 

lingkungan, sejurus kemudian ingin berjuang di 

bidang biojurnalistik. Mungkin saya berbeda dengan 

kebanyakan beswan lainnya, yang entah datang 

darimana dan dengan lantang memekikkan mimpinya 

untuk negeri ini. Mereka yang telah mengukir tekad 

kuat sejak pertama kali menginjakkan kakinya di tanah 

Ganesha. 

 Kini, saya tak ingin menyerah, demi mahalnya 

harga kejujuran dan pendidikan. Menyadari bahwa 

bidang sertifikasi kehalalan adalah hal renik yang 

dibutuhkan bangsa ini, menimbang mayoritas 

penduduk adalah muslim dan menyelamatkan para 

produsen agar bisnisnya baik-baik saja, saya ingin 

bergabung bersama para pendahulu yang telah 

bergerak di bidang ini. Bidang ini juga membutuhkan 

kejujuran untuk memuntahkan fakta pahit bahwa 

“Produk anda tidak halal, silakan tarik dan pikirkan 
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kembali,”. Apa kaitannya dengan biologi? 
Metabolomics. Ilmu mengenai metabolit yang 

dihasilkan atau zat yang terkandung pada suatu 

makhluk hidup. Sesungguhnya ilmu ini didalami di 

jurusan sebelah. Namun, yang saya yakini, bukannya 

Ibnu Sina adalah dokter sekaligus ilmuwan, inventor, 

ahli musik, dan filsafat? 

 Apapun cita-cita saya kelak, mimpi saya yang 

jelas hanya satu: menjadi seperti Abi. Menjadi satu 

diantara mereka yang sedikit: profesional yang 

berintegritas. 

 Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater. 
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Bocah Itu Aku 

(Mimpi Si Anak Petani) 

 

Novitasari 

 

ocah berasal dari suatu perkampungan di pinggir 

kota yang dikenal dengan Kota Hujan. Orangtua 

nya berprofesi sebagai buruh tani. Sedari kecil, Bocah 

sudah akrab dengan bau sengatan matahari yang 

keluar dari tetes keringat sang Bapak. Bocah kecil 

gendut berambut keriting senangnya naik di cerangka 

Bapak ketika pergi ke ladang. Di jalan, Bocah ber-

salawat ria tak kenal malu pada siapapun jua. Ketika 

Bapak sibuk bekerja, bocah bermain sendiri di dalam 

saung yang terbuat dari tiang bambu berdinding 

karung plastik dengan atap daun kelapa yang sudah 

kering. Bocah asik bermain dengan tanah di sekitar 

saung. Bocah kecil tak punya banyak mainan seperti 

anak-anak lain. Bocah hanya punya dua boneka usang 

yang sedari kecil menemaninya bermain di rumah.  

Bocah tidak pernah menginjak bangku taman 

kanak-kanak. Ia langsung menempuh pendidikan 

B 
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sekolah dasar yang terletak tak jauh dari rumahnya. 

Sekolah dasar yang menjadi tempat menuntut ilmu 

semua anak-anak Ibu Bapak nya. Sewaktu SD, Bocah 

senang sekali berjualan. Ia pernah berjualan pernak-

pernik aksesoris yang ia buat sendiri dengan 

menguntai manik-manik yang ia beli dengan uang 

jajannya menjadi aksesoris seperti kalung, gelang, dan 

cincin. Kemudian aksesoris tersebut ia jajakan pada 

teman-teman kelasnya.  

Bocah hidup di tengah-tengah masyarakat 

yang dapat dikatakan berpendidikan rendah. Rata-rata 

penduduk hanya mengenyam pendidikan SD, itupun 

belum tentu lulus. Anak-anak yang sebaya dengan 

Bocah biasanya hanya sekolah sampai SMP, setelah itu 

mereka bekerja dan atau menikah. Penduduk yang 

mengenyam pendidikan SMA sampai Perguruan 

Tinggi bisa dihitung jari. Bahkan keluarga Bocah pun –
mulai dari kakek, nenek, sampai paman dan bibi– 

tidak ada yang mengenyam pendidikan sampai SMA. 

Hal tersebut menjadi sebuah dorongan yang kuat 

untuk Bocah agar tidak bernasib sama seperti yang 

lainnya. Lingkungan tersebut menjadi motivasi 

tersendiri bagi Bocah untuk terus berjuang agar dapat 

mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan 
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menjadi pemutus mata rantai kemiskinan yang 

menjerat. 

Terpupuk mimpi di hati Bocah untuk bisa 

mengenyam pendidikan minimal sampai menjadi 

Sarjana. Meski ia sendiripun tak tahu apakah Ia bisa 

atau tidak. Tapi Ia terus berusaha, meski jeratan 

keterbatasan ekonomi melanda tapi Bocah yakin 

bahwasanya Allah lah yang akan menjamin semuanya. 

Allah mewajibkan hambanya untuk menuntut ilmu, 

maka Allah pasti akan memudahkan jalan hambanya 

yang berusaha menunaikan kewajiban tersebut. 

Dibesarkan dalam keluarga petani, 

menumbuhkan empati Bocah terhadap nasib para 

petani Indonesia. Bocah sangat tahu betapa tidak 

sejahteranya menjadi seorang petani kecil. 

Kesejahteraan petani bisa dikatakan rendah, padahal 

merekalah yang memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat. Petanipun kebanyakan tidak mengenyam 

pendidikan tinggi, rata-rata hanya tamat SD atau 

bahkan tidak sama sekali. Harga jual hasil panenpun 

banyak dimonopoli, akibatnya petani hanya menerima 

sedikit sekali uang dari penjualan hasil panennya. 

Sehingga rata-rata petani kecil di Indonesia terjerat 

kemiskinan. Bocah berharap dapat melakukan sesuatu 

agar petani kecil di Indonesia dapat hidup sejahtera.  
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Ketika SMP, Bocah sering berjalan kaki untuk 

sampai ke sekolah. Jarak dari rumah Bocah ke sekolah 

cukup jauh dan akses kendaraan cukup sulit. 

Seringkali bocah berjalan kaki sejauh 3,5 km sebelum 

akhirnya naik angkot. Bocah juga sering 

memberhentikan mobil kol buntung untuk 

ditumpangi agar sampai di pangkalan angkot, namun 

tak jarang pula Bocah diabaikan sang sopir yang terus 

melaju bak angin yang berhembus. Hal tersebut 

bukanlah halangan bagi Bocah untuk sampai tepat 

waktu di kelas.  

Bocah termasuk anak yang berprestasi. Di SMP 

ia selalu mendapatkan beasiswa dari sekolah karena ia 

meraih juara umum. Di SMA pun bocah terus 

menunjukkan prestasinya, meski hanya ditingkat 

sekolah dan Kota tapi itu cukup membanggakan 

kedua orang tua. Jarak dari rumah sampai ke SMA 

semakin jauh, namun akses kendaraan menuju kesana 

lebih mudah. Untuk membantu meringankan beban 

orang tua, Bocah berjualan di kelasnya, mulai dari 

gorengan, keripik, dan jajanan lainnya. Hasil yang ia 

dapatkan lumayan untuk membeli perlengkapan 

sekolah juga menambah uang jajan.  

Bocah ingin sekali dapat melanjutkan 

pendidikan di ITB. Namun, banyak sekali rintangan 
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yang menghadang. Salah satunya adalah biaya 

pendidikan. ITB terkenal sulit untuk dimasuki dan 

juga biaya pendidikanya mahal.  

Bocah sempat mengutarakan keinginan itu 

pada orangtuanya, namun orangtua nya tidak 

mengizinkan Bocah melanjutkan kuliah di ITB karena 

keterbatasan ekonomi yang dialami dan juga jarak 

yang cukup jauh. Namun keinginan Bocah tidak 

padam, ia berfikir bahwa keterbatasan biaya dan jarak 

tidak boleh menghambat dirinya mengenyam 

pendidikan.  

Ternyata, pemerintah menyediakan program 

beasiswa BIDIKMISI yang ditujukan untuk mahasiswa 

kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan 

secara gratis dan mendapatkan uang saku tiap 

bulannya. Bocah pun mendaftarkan diri sebagai calon 

penerima beasiswa tersebut dan akhirnya orang tua 

Bocah pun mengizinkannya.  

Banyak sekali orang yang meragukan dirinya. 

Orang-orang berkata bahwa ITB itu sangat sulit 

dimasuki, bahkan kakak-kakak kelasnyapun belum 

ada yang berhasil masuk ke ITB. Keraguan itu memacu 

bocah untuk dapat melewati batasan itu. Takut 

mencoba sama saja dengan melewatkan peluang yang 
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ada dengan sia-sia. Meski peluang yang ada hanya nol 

koma sekian persen, tetap saja ada kemungkinan 

untuk berhasil. 

Akhirnya Bocah memutuskan untuk hanya 

memilih ITB pada seleksi SNMPTN. Keputusan yang 

diambil pun membuahkan hasil yang manis. Bocah 

diterima di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 

Program Rekayasa ITB dan memperoleh beasiswa 

Bidikmisi. Lembar perjuangan baru pun dimulai. 

”Sulit dipercaya? Ya”. Tapi ini nyata. Tak peduli apa 
kata orang, si Bocah terus melangkah bersama 

keyakinan dan tekad kuat yang ia punya.  

Bocah itu Aku. Akulah bocah kecil berambut 

keriting itu. Akulah Bocah yang harus menjadi 

pemutus mata rantai kemiskinan keluarga. Akulah 

Bocah yang ingin menjadi seorang Sarjana. Akulah 

Bocah yang ingin Petani Indonesia sejahtera. Aku sang 

pemimpi yang terus bermimpi dan berusaha untuk 

mewujudkannya menjadi nyata. Mimpi bukan sekedar 

angan yang hanya ada di alam fatamorgana. 

Menerobos batasan-batasan yang mengungkung diri 

menjadi pribadi kerdil manakala takut 

menghadapinya. Bocah itu Aku, seorang mahasiswa 

Rekayasa Pertanian ITB 2014. Perkenalkan, namaku 

Novitasari. 
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Sebuah Impian  

yang Akan Menjadi 

Kenyataan 

 

Jajat Sudrajat Iskadir 

 

asa kecilku, kulalui di Desa Eretan Kulon, 

sebuah desa yang terletak di Kabupaten 

Indramayu. Aku bukanlah berasal dari keluarga yang 

berada, aku merupakan salah satu dari sekian banyak 

keluarga yang kurang mampu di negara ini. Ayahku 

yang pekerjaanya saat itu sebagai pemulung, membuat 

aku selalu ragu untuk bercita-cita tinggi. Kehidupan 

sekolahku penuh dengan warna-warni. Ada saatnya 

aku tersenyum bangga karena selalu mendapat nilai 

bagus dan ada saaatnya pula aku bersedih karena 

suatu hal, yaitu ayahku selalu memaksaku untuk 

bekerja. Pernah suatu hari aku hendak pergi ke 

sekolah namun tiba-tiba dari arah belakang, ayahku 

menarik kerah bajuku hingga aku tercekik dan hampir 

jatuh.  

M 
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 “Ngapain kamu sekolah? Sekolah itu ngabisin 

duit, gak bisa ngasilin duit. Emangnya setelah kamu 

pergi ke sekolah pulangnya bawa duit? Emangnya 

dengan sekolah kamu bisa jadi insinyur? Udah, 

mendingan kerja aja! Kerja itu udah pasti dapet duit”. 
Akhirnya aku harus merelakan satu hari emasku, 

untuk mendapatkan ilmu yang baru dari guru-guruku 

tersebut. 

Semangatku justru malah terpacu ketika Ayah 

mengatakan seperti itu, malah aku ingin membuktikan 

bahwa perkataan ayahku itu salah besar. Dengan 

menggenggam tanganku sekuat mungkin, aku 

memukul ubin rumahku keras-keras dan berkata 

dalam hatiku yang terdalam agar aku menjadi seorang 

insinyur di masa depan. Sehingga, ketika aku duduk 

di bangku Sekolah Menengah Pertama aku sangat 

berharap untuk bisa sekolah ke jenjang yang paling 

tinggi, yaitu kuliah. Namun, impianku itu terlalu 

berlebihan menurutku, kala itu. Jangankan untuk 

kuliah, untuk membiayai sekolah menengah 

pertamaku saja orang tuaku tidak sanggup dan harus 

bersusah payah.  

Aku mulai berpikir, bagaimana caranya agar 

aku bisa kuliah? Tetapi sebelum, menjelajah jauh ke 

sana, aku terbentur masalah biaya pula untuk 
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melanjutkan Sekolah Menengah Atas. Tetapi, kata-kata 

dari orang tuaku itu yang membuatku bersemangat 

untuk sekolah.  

Untuk melanjutkan SMA aku mulai mencari 

beasiswa, melalui info dari guru-guru dan juga 

pencarian melalui internet (saat itu di desaku untuk ke 

warnet jaraknya cukup jauh sekitar 2 km dan aku 

menempuhnya dengan berjalan kaki). Akhirnya berkat 

usaha dan doa, aku dapat beasiswa untuk melanjutkan 

SMA. Singkat cerita aku lulus tes masuk ke Bina Siswa 

SMA Plus Cisarua Prov. Jawa Barat, yang terletak di 

Kab. Bandung Barat. Aku menjalani pendidikan di 

SMA Negeri 1 Cisarua Kab. Bandung Barat dengan 

beasiswa full, termasuk untuk makan dan asrama.  

Sejak dari SMP, perguruan tinggi yang aku 

tahu hanya ITB. Makanya, aku selalu berharap agar 

aku bisa kuliah di ITB. Jika aku ditanya oleh guru atau 

orang lain, “Apakah kamu ingin kuliah?”, aku akan 
jawab “Ya, aku ingin kuliah, Insya Allah”. Jika mereka 
kembali bertanya, “Kemana kamu akan kuliah?”, aku 
langsung menjawab, “ITB. Institut Teknologi 

Bandung.” Tetapi memang pada saat itu aku belum 
tahu fakultas apa yang akan aku pilih karena aku 

belum mengerti. 



95             Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi  

 

 

Sekarang aku telah berdiri disini, aku 

memandang sekelilingku, ternyata semuanya seperti 

yang kuharapkan. Aku sudah berada di Institut 

Teknologi Bandung. Kampus yang bisa menjadikan 

lulusannya menjadi Insinyur. Aku bisa membuktikan 

nanti kepada Ayahku bahwa aku bisa menjadi 

Insinyur, bahwa selama aku sekolah, harapan menjadi 

Insinyur itu ada, tetapi jika tidak bersekolah, maka aku 

tidak akan bisa untuk menjadi Insinyur, karena hal 

tersebut tidak akan mungkin, kecuali ada keajaiban 

dari Tuhan. 

Tetapi, justru setelah aku masuk ITB dan mulai 

mengikuti kegiatan belajar di sini, impianku menjadi 

seorang insinyur justru semakin terkikis dan hampir 

hilang sama sekali. Mengapa demikian? Itu terjadi 

karena aku ternyata belum bisa mengikuti sistem 

kegiatan belajar disini. Matematika yang dahulu aku 

suka, sekarang aku tak bisa. Fisika yang dahulu 

menurutku mudah, ketika disini menjadi susah. Ujian 

yang dahulu aku hanya perlu waktu sehari untuk 

menghapalnya, sekarang aku tidak bisa melakukan 

seperti itu. Kalau dahulu dengan mudahnya 

mendapatkan nilai 80-100, bagiku sekarang nilai 50 

pun adalah perjuangan. Tugas-tugas yang dahulu aku 

bisa selesaikan sendiri, sekarang aku tidak bisa 



96     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

menyelesaikannya, kecuali harus bertanya kepada 

yang lain.  

Setiap kelas yang aku ikuti adalah sebuah 

kebingungan dari setiap materinya, setiap praktikum 

yang aku jalani adalah penyiksaan setiap detiknya, 

setiap ujian yang aku kerjakan adalah tanda tanya 

besar dari setiap jawabannya.  

Sempat terlintas dalam benakku, apakah aku 

bisa mengikuti pendidikan disini sampai selesai? 

Apakah aku akan bertahan di sini dan masih bisa 

bertemu dengan teman-temanku yang selalu 

menemaniku di kampus ini? Apakah aku salah 

memilih jurusan, sedangkan ini adalah cita-citaku?  

Aku hanya bisa bertanya sendiri dan 

menjawabnya pun diri sendiri. Aku terpaku dalam 

sebuah dilema yang aku rasakan ini. Ternyata, setelah 

aku ketahui, masalah ini bukan hanya menimpa 

diriku, melainkan juga teman dekatku, juga temanku 

yang lain, serta banyak juga yang mengalami hal 

semacam ini dan tidak aku ketahui, karena semuanya 

hanya diam, karena tidak mau menceritakan semua 

ini, bercerita adalah aib yang dibuka secara percuma, 

karena solusinya tidak ada. 
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 Namun, di balik itu semua, aku mempunyai 

impian yang besar untuk bangsa ini. Saat ini aku 

sedang menjalani sebuah perjuangan untuk 

mendapatkan gelar sarjana S1 di Institut teknologi 

Bandung. Banyak sekali harapan dan impian yang 

ingin aku wujudkan dan nantinya akan menjadi 

kenyataan. Oleh karena itu, aku tidak ragu untuk 

bermimpi dan berharap, karena bermimpi itu gratis, 

serta harapan adalah suatu hal yang dapat mengubah 

semua ketidakmungkinan menjadi sebuah 

kemungkinan.  

Maka impian dan harapanku setelah aku lulus 

S1 dan menjadi “Sarjana Teknik” ITB, aku akan 
melanjutkan pendidikanku yaitu S2 di Jerman dan S3 

di Amerika Serikat. Setelah itu, barulah aku akan 

mengembangkan ilmu yang aku dapatkan dari ITB, 

Jerman, dan Amerika. Kemudian aku akan 

“mentransfer” ilmuku kepada anak-anak yang ingin 

melanjutkan sekolah tetapi tidak mempunyai biaya. 

Aku ingin sekali mendirikan sebuah yayasan 

pendidikan yang menampung seluruh anak-anak yang 

tidak bisa sekolah karena masalah biaya dan untuk 

anak-anak jalanan.  

Selanjutnya aku akan mendirikan sebuah 

gedung besar yang berisi peralatan elektronik, 
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mekanik, material, mesin-mesin, serta alat-alat 

praktikum sains yang menarik untuk melakukan 

eksperimen dan penelitian, yang letaknya berdekatan 

dengan yayasan pendidikan yang aku dirikan sendiri. 

Sehingga, apabila siswa-siswi yang berada di bawah 

naungan yayasanku sedang jenuh dalam belajar, akan 

kuajak mereka jalan-jalan ke gedung tersebut untuk 

mencoba peralatan sains yang ada di gedung tersebut 

agar mereka senang.  

Kemudian, aku akan membangun desaku 

menjadi desa yang maju dan makmur. Serta 

masyarakatnya tidak buta terhadap pendidikan dan 

pengetahuan apalagi sampai ketinggalan informasi 

juga tidak ada anak-anak yang hanya lulus SD atau 

SMP saja. Setelah desaku sudah maju, maka 

kecamatanku harus menjadi kecamatan yang maju 

pula, lalu kotaku akan kujadikan kota yang mandiri 

dan menjadi percontohan bagi kota-kota yang lain. Jika 

Allah masih mengijinkan kesempatan kepadaku, maka 

aku akan membuat Provinsi Jawa Barat menjadi 

Provinsi unggul dan terdepan dalam segala bidang. 

Setelah itu aku akan membuat Indonesia tidak lagi 

dikatakan sebagai negara yang ketinggalan teknologi, 

karena Indonesia telah mampu membuat alat-alat 

yang canggih sendiri, tanpa perlu bantuan dari negara 
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manapun. Indonesia bukan lagi negara konsumtif, 

tetapi menjadi negara produktif. Namaku akan 

dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia walaupun aku 

telah meninggalkan dunia ini.  

Dulu aku ingin kuliah, lalu aku bisa 

mewujudkannya dengan kuliah di ITB. Dan sekarang 

aku menginginkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau 

impianku yang dahulu saja bisa tercapai mengapa aku 

ragu untuk mewujudkan mimpiku yang sekarang? 

Seperti itulah, kisah hidup dan harapanku untuk 

kupersembahkan kepada Ibu Pertiwi semoga 

semuanya dapat terwujud. Amin. 
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Perjuangan Sang Pemuda 

Pesisir Meraih Cita 

 

Dian Aris Sandi 

 

eorang pemuda pesisir yang bermimpi besar, 

itulah aku. Namaku Dian Aris Sandi. Aku berasal 

dari Kabupaten Kebumen, sebuah wilayah di sebelah 

Selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan 

Samudera Hindia. Aku berlatar belakang dari keluarga 

yang tidak mampu. Ayahku adalah seorang buruh 

kasar di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. 

Ibuku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Meskipun 

demikian, orangtuaku sangat serius dengan 

pendidikan dan masa depanku sebagai anak sulung di 

keluarga.  

Tuhan memberikanku amanah untuk berjuang 

lebih keras. Alhamdulillah, Banyak prestasi yang aku 

peroleh semenjak kecil. Diantaranya, selalu 

memperoleh ranking 1 selama di SD dan juara di 

banyak perlombaan. Prestasi yang paling berkesan 

saat itu adalah ketika aku lolos mengikuti lomba 

S 
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Olimpiade Sains IPA sampai tingkat provinsi. Hal 

tersebut yang membuat guru SD-ku mendaftarkanku 

di SMP terbaik di Kebumen, SMP Negeri 1 Kebumen. 

Orang tuaku selalu bilang, “Sekolahlah 

setinggi-tingginya nak, raih masa depanmu, jangan 

seperti Bapak Ibumu, jangan pikirkan biaya, Bapak 

Ibumu akan mencarikan untukmu.” Setiap hari aku 

harus berangkat sebelum pukul 6 pagi, naik sepeda 

dan angkot menempuh jarak 24 km dari rumah hingga 

ke sekolah. Di SMP, aku selalu ranking 3 besar di 

kelas, berbagai perlombaan di bidang fisika, dan 

menjadi salah satu siswa dengan nilai Ujian Nasional 

terbaik. Tiga tahun berlalu dan akhirnya aku masuk 

SMA Negeri 1 Kebumen, SMA favorit yang berlokasi 

hanya beberapa meter dari SMP Negeri 1 Kebumen.  

SMA adalah tempat dimana aku benar-benar 

belajar untuk mulai menata hidup dan merancang 

masa depan. Aku mulai aktif di organisasi dengan 

tetap berprestasi. Ranking di kelas selalu konsisten 

kujaga. Prestasi akademik lain juga aku tingkatkan. 

Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang fisika, 

aku mampu mencapai tingkat provinsi. Lomba fisika 

tingkat nasional di beberapa universitas seperti di 

UNS, UNNES, dan UNY juga pernah kuikuti sebagai 

wakil sekolah. Sadar akan keadaan keluargaku, aku 
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selalu aktif mencari beasiswa. Di masa SMA ini juga 

aku tetapkan tujuan hidupku untuk Ibu Pertiwi. Aku 

ingin menjadi seorang profesional di bidang energi, 

aku ingin membangun dunia energi Indonesia. Aku 

akan belajar, berkarya, dan mengabdi untuk bangsaku. 

 Kini aku terdampar di kota Paris van Java, 

menuntut ilmu di institusi yang katanya terbaik 

bangsa, Institut Teknologi Bandung (ITB) namanya. 

Diterima di Fakultas Teknik Pertambangan dan 

Perminyakan (FTTM) melalui jalur undangan 

merupakan salah satu anugerah terbesar dalam 

hidupku. Aku mulai berjuang untuk menggapai 

impianku di sini.  

Semenjak di TPB, aku aktif di beberapa 

organisasi. Diantaranya bergabung di kabinet Kak 

Nyoman Anjani di kementerian Kesejahteraan 

Mahasiswa, mendaftar kokesma dan Unit Robotika, 

serta menjadi bagian dari Gerakan Muslim Timur Jauh 

(Gemuruh). Aku aktif juga di Perhimpunan 

Mahasiswa Kebumen (Perhimak) Bandung sebagai 

staff di divisi Orsekom (Olahraga Seni dan 

Komunitas). Perhimak Bandung merupakan organisasi 

yang beranggotakan mahasiswa ITB, UPI, UNPAD, 

dan hampir seluruh kampus di Bandung yang berasal 

dari Kabupaten Kebumen. Aku juga aktif mengajar di 
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Karisma Learning Center (KLC) Masjid Salman ITB. 

Hingga sekarang aku tetap aktif mengajar di bimbel 

lainnya.  

Masuk ke jurusan, aku terus belajar dan 

mengembangkan diri. Aku tergabung di Himpunan 

mahasiswa Tambang (HMT) ITB sebagai bendahara di 

Tim Beasiswa. Aku juga aktif di Mahasiswa Islam 

Tambang (MIT), dan aku juga diterima sebagai Tim 

Protokoler ITB. Di asrama Perhimak Bandung, aku 

mendapat amanah untuk menjadi ketua kaderisasi 

asrama. Walaupun cukup aktif di organisasi, 

Alhamdulillah IPK-ku tetap cumlaude.  

Kepanitiaan di kampus dan paguyuban juga 

cukup banyak yang kuikuti. Yang paling berkesan 

adalah ketika aku dipercaya menjadi Liaison Officer 

(LO) pada event International Student Energy Summit 

(ISES) 2015 di Bali beberapa waktu lalu. Sungguh 

pengalaman yang tak akan terlupakan dalam hidupku. 

Aku menjadi LO untuk 3 profesor sekaligus, Ken 

Koyama (Chief Economist and Managing Director at 

Institute of Energy Economics, Japan)), Xu Qinhua 

(Professor of School of International Study), dan Jiang 

Kejun (professor of climate change) dari Tiongkok. Aku 

juga dipercaya berkoordinasi bersama protokoler 

kementerian luar negeri Indonesia menjadi tim 
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penjemput keynote speakers pada acara tersebut, 

diantaranya mantan presiden Maldives (Mamoon 

Abdul Gayoom), General of the OPEC Fund for 

International Development (Suleiman Jasir Al-Herbish), 

dan Former Under-Secretary-General of the United Nations 

(Noeleen Heyzer).  

ISES 2015 merupakan konferensi energi yang 

sangat besar, dihadiri sekitar 70-an speakers dan tokoh 

penting dunia yang terkait dengan bidang energi, dan 

sekitar 600-an delegates mahasiswa dari seluruh dunia. 

Jumlah Negara yang berpartisipasi juga sangat besar, 

hampir semua negara di dunia mengirimkan 

delegasinya. Dengan tema yang dibawa, “Connecting 

the Unconnected”, ISES 2015 berhasil menyatukan 

pemahaman dunia tentang pentingnya sustainable 

energy dan bagaimana manusia harus bijak mengelola 

energi. Sebagai bagian dari panitia, begitu banyak 

pembelajaran dan pengalaman yang aku peroleh yang 

akan menjadi bekal bagiku untuk meraih impianku 

memajukan energi bangsa.  

 Selain itu, aku juga aktif di banyak kegiatan. Di 

Perhimak Bandung, aku pernah menjadi ketua divisi 

kesekretariatan dan koordinator pengawas Try Out 

pada event salTO (Liga Futsal dan Try Out). Aku juga 

dipercaya sebagai ketua divisi registrasi SUPERCAMP 
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Perhimak Bandung. Siswa SMA dan sederajat di 

Kebumen kami seleksi kemudian kami bimbing di 

Bandung untuk persiapan SBMPTN. Aku juga sempat 

menjadi ketua pelaksana perayaan HUT Perhimak 

Bandung yang ke-51. Kiprah terbesarku di Perhimak 

Bandung adalah ketika aku menjadi ketua Asteria (Art 

Science and Technology Integrated Days), sebuah acara 

besar yang terintegrasi, terdiri dari Lomba Foto, 

Lomba menulis, Lomba Cerdas Cermat Pelajar, Donor 

Darah, Bakti Sosial, dan Pameran.  

 Di kampus, aku juga aktif dalam banyak 

kepanitiaan. Aku pernah menjadi mentor di OSKM 

ITB 2015 dan Kaderisasi Wilayah FTTM 2015. Sempat 

juga dipercaya menjadi LO di Wisuda HMT-ITB dan 

Minefest 2015. Bulan oktober kemarin, aku sempat 

dipercaya menjadi penanggung jawab ticketing di acara 

ITB Integrated Career Days. Dan menjadi staf divisi di 

beberapa acara penting lain seperti Aku Masuk ITB 

(AMI) 2014, Panitia Pelaksana Program Ramadhan 

(P3R) Masjid Salman ITB 2013 dan 2014, Dies Natalies 

HMT ITB 2015, dan Indonesia and neighboring countries 

Student Mining Competition (ISMC) 2016. Dari Bidikmisi 

ITB sendiri, aku sempat dipercaya untuk menjadi 

surveyor calon penerima Beasiswa Bidikmisi untuk 

wilayah Kabupaten Kebumen.  
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 Aku sempat juga menjadi finalist dalam lomba 

paper tentang energi di Universitas Sriwijaya (UNSRI). 

Aku juga memiliki beberapa pengalaman training, 

conference dan banyak seminar. Aku sempat ikut Forum 

of East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) Youth 

Conference, sebuah konferensi yang digelar oleh Forum 

Kerjasama Asia Timur dan Amerika Latin dengan 

dukungan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga 

Republik Indonesia. Aku juga pernah mengikuti Diklat 

Aktivis Terpusat (DAT) dari KM ITB. Untuk 

kedepannya, aku akan terus belajar, berjuang, dan 

meningkatkan kapasitas diriku. Akan kugapai 

mimpiku. Akan kubangun dunia energi di Indonesia, 

demi masa depan Indonesia yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Liaison Officer di 
International Student Energy 

Summit (ISES) 2015 

 

Gambar 2. Forum of East Asia-Latin 
America Cooperation 

Youth Conference (FEALAC 
Conference) 2015 
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Gambar 3. Rumah dan keluargaku (Kakek, Nenek (Alm), 
Ibu, dan kedua adik perempuanku) 
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Keterbatasan Bukan Alasan  

untuk Menggapai Impian 

 

Yulis Amanah 

 

ekitar sembilan belas tahun yang lalu terdapat 

pasangan suami istri yang telah berumur hampir 

dua seperlima abad dikagetkan oleh kehamilan calon 

anak ketiganya. Pasutri tersebut telah memiliki satu 

anak putra dan satu anak putri yang telah beranjak 

dewasa. Tidak ada niatan untuk memiliki anak ketiga. 

Namun takdir berkata lain. Ya, kehadiranku memang 

tidak disangka-sangka oleh kedua orang tuaku 

maupun kedua kakakku.  

Aku terlahir dua puluh tahun yang lalu di saat 

Ayah dan Ibu berumur hampir 40 tahun, kakak 

pertama berumur 18 tahun, dan kakak kedua berumur 

15 tahun. Walaupun kehadiranku saat itu membuat 

kaget keluarga, namun aku tetap disambut baik oleh 

mereka. Apalagi Ayah, beliau sangat memanjakanku. 

Namun sayang, aku tak bisa mengingat masa-masa itu 

dikarenakan pada saat aku berumur dua tahun, Ayah 

S 



109             Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi  

 

 

terkena stroke dan gagar otak yang menyebabkan 

kelumpuhan total dan harus dirawat di rumah sakit 

selama enam bulan penuh.  

Roda berputar. Sebelum Ayah sakit, keluarga 

kami tergolong keluarga yang berkecukupan karena 

beliau merupakan salah seorang pejabat di Pabrik 

Gula daerahku. Kelumpuhan menyebabkan beliau 

harus pensiun lebih awal, sehingga perekonomian 

keluarga menjadi menurun. Kala itu, Ibu seorang 

pedagang sembako di pasar, kakak pertama sedang 

awal masuk kuliah, kakak kedua kelas tiga SMA, dan 

aku masih balita. Berat memang. Namun Ibu seorang 

wanita yang tangguh. Kala itu, beliau harus menjadi 

wanita yang harus menafkahi keluarga, merawat Ayah 

yang sedang sakit, dan merawat aku yang masih kecil. 

Karena tidak tega dengan Ibu, kakak keduaku pun 

tidak melanjutkan kuliah demi merawat ayah dan aku 

serta kakak pertama bekerja part time di tempat 

percetakan di daerahku.  

Keadaan ekonomi yang sangat sulit tidak 

membuat gentar Ibu untuk menyekolahkan anak-

anaknya. Ibu selalu berkata, “Jangan pikirkan uangnya 
darimana, yang penting kalian sekolah yang pintar. 

Rezeki Allah yang ngatur”. Hal ini membuat kakak 
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keduaku mendaftar kuliah kelas karyawan sembari ia 

mencari kerja.  

 Ibu selalu mendaftarkanku di sekolah favorit 

sejak di taman kanak-kanak. Hal ini beliau lakukan 

karena ia percaya bahwa aku kelak bisa menaikkan 

derajat keluarga. Maklum, semenjak ayah sakit, 

keluargaku dipandang rendah oleh orang lain. Hal 

yang dilakukan oleh Ibu tidak sia-sia, sejak di TK aku 

termasuk siswa yang berprestasi. Namun, saat Ayah 

meninggal, aku sangat down yang menyebabkan 

prestasiku dari peringkat satu merosot ke peringkat 

paling bawah di kelas. Saat itu, aku kelas 3 SD. 

Kepergian Ayah, sangat membuat hatiku sakit 

kehilangan. Tak lama, aku ingat nasihat Ayah terakhir 

sebelum ia pergi, ”Nduk, jangan nakal, nurut sama 

Ibuk, nurut sama Mas Mbakmu, sekolah sik pinter “, 
kata beliau dengan tertatih-tatih. Semenjak itu, aku 

menjadi semangat belajar dan mengejar 

ketertinggalanku. 

 Semenjak SMP, aku sangat menyukai pelajaran 

IPA khusunya Fisika. Walaupun saat itu aku 

mengikuti program RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional) dan untuk pelajaran Eksakta (IPA& 

Matematika), full menggunakan bahasa Inggris tak 

mengurangi kecintaanku pada fisika. Karena 
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menurutku, fisika merupakan ilmu yang mempelajari 

hal nyata di dunia. Dengan fisika kita bisa mempelajari 

hal yang telah ada dan membuat sesuatu yang belum 

ada. Aku sempat memenangkan perlombaan Science 

antar kelas namun aku gagal memenangkan olimpiade 

fisika antar kabupaten. Tapi aku tetap cinta fisika, kala 

itu. 

 Saat kelas tiga SMP, aku sangat ingin 

melanjutkan ke sekolah Taruna Nusantara Magelang 

karena dikenal sekolah semi militer yang berkualitas. 

Namun setelah mengetahui biaya SPP per bulannya, 

nyaliku mundur. Kemudian aku mengubah impianku 

ke SMA N 1 Surakarta, namun tidak mendapat restu 

dari Ibu karena sekolahnya jauh dari rumah. Kecewa 

sekali rasanya saat itu. Akhirnya aku mendaftar di 

SMAN 1 Karanganyar, program akselerasi 

(percepatan) karena aku ingin mencoba hal baru. 

 Kata orang, masa SMA merupakan masa 

mencari jati diri. Mungkin ada benarnya. Walaupun 

saat itu aku masih cinta fisika, namun cita-citaku 

mungkin jauh dari fisika, yaitu menjadi Menteri 

Kesekretariatan Negara dengan alasan aku ingin 

mengabdi pada negara dan memberikan yang terbaik 

kepada bangsa. Nasionalis sekali memang.  
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Langkah awal yang aku lakukan ialah membeli 

buku try out STAN, karena saat itu aku pikir dengan 

masuk STAN menjadi langkah awal menjadi 

Mensesneg. Namun sayang seribu sayang, pada tahun 

2012 STAN tidak membuka pendaftaran padahal aku 

sudah belajar soal-soal masuk STAN semenjak kelas 1 

SMA. Akhirnya aku beralih ke STIS, namun aku 

ditolak. Bingung rasanya. Awalnya aku tidak ada 

niatan sama sekali masuk ke Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) karena tidak tau mau ambil jurusan apa. Banyak 

yang menyarankan mendaftar kedokteran. Namun 

aku tahu diri. Aku memang memiliki jiwa sosial yang 

tinggi, namun aku takut darah sekaligus aku tidak 

cinta biologi.  

 Di tengah kegalauan masa depan, ada 

sosialisasi tentang ITB dari Wika (Paguyuban 

Mahasiswa ITB). Awalnya, aku sama sekali tidak 

tertarik. Saat itu, aku berpikir bahwa yang berkuliah di 

ITB merupakan anak orang-orang kaya karena biaya 

masuk dan semester yang sangat mahal. Namun, pada 

booklet yang dibagikan oleh kakak yang presentasi 

dijelaskan bahwa banyak sekali beasiswa di ITB jadi 

jangan mengkhawatirkan masalah biaya, salah satunya 

beasiswa Bidikmisi.  
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Akhirnya ada sedikit celah untuk masuk ITB, 

tinggal mencari jurusan apa yang sesuai. Hatiku 

terketuk saat aku membaca testimoni tentang pesawat 

N250 dan B.J. Habibie pada jurusan Teknik Dirgantara. 

Tiba-tiba aku menangis. Entahlah karena apa. Padahal 

saat itu aku tidak tahu apa itu pesawat N250 dan aku 

bukan pecinta pesawat. Akhirnya, aku cari tahu 

mangkraknya proyek N250 akibat krisis moneter. 

Semenjak itu, aku bulatkan tekad untuk masuk Teknik 

Dirgantara ITB.  

 Mengurus pendaftaran jalur SNMPTN 

Undangan dan beasiswa Bidikmisi cukup banyak 

persyaratan yang harus dipenuhi. Walaupun cukup 

ribet, namun terasa sederhana karena aku memiliki 

teman seperjuangan, Nurul (Teknik Fisika 2012). Kita 

sama-sama melengkapi berkas-berkas yang harus 

dipenuhi. 

 Alhamdulillah, perjuangan tidak sia-sia. Aku 

resmi diterima di Fakultas Teknik Mesin dan 

Dirgantara. Namun perjuangan yang sesungguhnya 

baru dimulai. Masa TPB (Tahap Persiapan Bersama) 

yang kata anak ITB merupakan Tahap Paling Bahagia 

tapi bagiku TPB ialah Tahap Paling Bencana. Aku 

tidak mengerti apa yang aku pelajari. Kalkulus yang 

berisi pengoperasian variabel, grafik, turunan yang 
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tidak aku mengerti. Belum pernah aku alami 

sebelumnya. Apalagi dengan fisika. Awalnya fisika 

yang aku cintai, tiba-tiba menjadi momok bagiku. 

Fisika yang dulu aku rasa belajar fisik berubah 

menjadi penurunan rumus, isinya variabel semua, 

dosennya killer, tiap minggu kuis.  

Aku tidak mengerti. Masa TPB paling rajin 

belajar tapi aku tidak mengerti apa yang aku pelajari. 

Stress. Jauh dari orang tua dan keluarga. Tiba-tiba aku 

menjadi manusia yang sangat lemah. Aku sakit-

sakitan. Apalagi di musim UTS dan UAS, tubuhku 

sangat drop. Hal ini menyebabkan IPK TPB-ku di 

bawah tiga.  

 Bingung. Apakah aku menyerah dan ikut 

SNMPTN lagi? Awalnya aku sangat ingin 

meninggalkan ITB. Aku malu dan marah pada diriku 

sendiri. Mau jadi apa dengan IPK di bawah tiga. 

Namun ternyata aku tidak sendiri, ada teman yang 

senasib dengan diriku. Bukan bermaksud bahagia di 

bawah penderitaan orang lain, namun aku merasa ada 

teman untuk berjuang bersama. Akhirnya aku 

putuskan untuk melanjutkan perjuangan di ITB di 

jurusan Teknik Dirgantara, sesuai dengan tujuan awal. 
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 Mulai semester 3 aku berprinsip bahwa aku 

masuk kelas harus ada yang terisi di otak. Kalau saat 

TPB aku mencatat entah mengerti atau tidak maka aku 

harus berubah. Aku mencatat dan aku harus mengerti. 

Aku harus memperbaiki keadaan. Aku tidak ingin 

menyia-nyiakan rakyat yang telah berinvestasi 

menyekolahkanku di ITB. Pada saat itu, aku tidak 

membeli buku namun mencetak e-book per bab karena 

terasa ringan dan membuatku belajar nyicil. Setiap 

malam setidaknya aku belajar satu bab pelajaran. 

Selain itu, aku juga suka belajar bersama karena lebih 

mempermudah untuk memahami pelajaran serta 

melihat soal dari berbagai sudut pandang. 

 Mulai semester 4 aku aktif di KMPN dan 

Aksantara (Tim kompetisi pembuatan UAV di ITB). 

Pada tahun 2014 aku mengikuti manufaktur UAV di 

Aksantara dan memenangkan juara umum bersama 

tim di Kontes Robot Terbang Indonesia 2014 di 

Pasuruan. Pengalaman yang sangat luar biasa bagiku. 

Hal ini membuat ku memiliki rasa cinta kepada UAV, 

dan menyadari bahwa UAV dapat meningkatkan 

pertahanan udara di Indonesia. Sehingga menambah 

cita-citaku bisa menjadi pengusaha UAV suatu saat 

nanti.  
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 Segala sesuatu yang telah aku alami, 

membuatku sadar bahwa Nothing Impossible dengan 

syarat mau kerja keras, berdoa, dan berbakti kepada 

orang tua. Aku bersyukur keadaanku membaik 

sekarang. Jika saat TPB aku merasakan menjadi 

mahasiswa dukomsel (dua koma selalu), kemudian 

menambah satu digit pada IPK merupakan pencapaian 

yang luar biasa bagiku. Jika dahulu jaman SD aku 

sempat malu karena seragam sekolah yang kekecilan, 

sepatu yang menganga, dan tas robek karena kondisi 

ekonomi yang sangat buruk saat itu. Sekarang aku 

sangat bisa bersyukur bisa ke kampus dengan pakaian 

rapi. Jika dahulu zaman SD aku harus berjalan jauh ke 

pasar dan ikut Ibu berjualan di pasar sampai sore 

sekarang aku bisa bersyukur bahwa aku bisa 

menikmati menjadi mahasiswa yang berkegiatan bisa 

mengadakan acara besar di kampus. 

 Perjuangan belum berhenti sampai di sini. Aku 

masih harus melanjutkan perjuangan untuk mengem-

balikan investasi rakyat Indonesia yang telah 

menyekolahkanku di ITB serta membahagiakan 

keluargaku, sebagai tujuan awal. Selalu Bersyukur 

Jangan menyerah. Jika kamu jatuh, kamu hanya butuh 

bangun lagi. Salam perjuangan! 
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Gambar 1. KRTI 2014 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bersama Ibu 
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Senja di Kaki Mercusuar 

 

Fenni Asista 

 

 

“Like an eagle we spread our wings, soaring 

high in the sky of dream, always strive to be the 

very best and help others to soar as high.” 

*** 

ku tak pernah merasa bosan berlama-lama 

duduk di sini, sebuah tempat yang sering kami 

sebut jembatan cinta. Bukan jembatan, hanya sebuah 

jalan menurun yang memiliki tempat untuk duduk di 

kanan dan kirinya. Tempat ini begitu nyaman meski 

sekadar duduk merenung, menyaksikan burung-

A 
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burung terbang, hingga menikmati langit senja yang 

begitu menawan, seperti yang kulakukan saat ini. 

Tempat ini bagaikan obat mujarab ketika hati terasa 

kacau dan otak terasa berat, persis dengan keadaanku 

saat ini. 

Pikiranku mulai menjelajah berbagai tempat 

hingga akhirnya terkurung di suatu tempat berjarak 

ratusan kilometer yang kusebut rumah. Ingin sekali 

aku berada di tempat itu. Berbulan-bulan aku tak 

menatap wajah teduh ibuku, tak merasakan pelukan 

hangat ayahku, tak menyaksikan tingkah konyol adik-

adikku, serta tak mendengar rengekan kedua anakku. 

Aku sedikit tertutup mengenai keluargaku. Tak 

banyak yang tahu tentang keluargaku karena aku pun 

tak tahu bagaimana aku menceritakannya pada 

mereka. 

“Hei, awas kesambet lo!” 

Suara yang tak asing bagiku itu sejenak 

memecah lamunanku. Ema, belum terlalu lama aku 

akrab dengannya. Kami saling mengenal sejak kelas 

10, namun kami bisa akrab ketika menjadi teman 

sekelas di kelas 11. Aku kagum dengan rasa percaya 

dirinya, serta semangatnya. 
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“What’s going on? Let me know what’s bothering 
you!” 

Suaranya begitu bersemangat layaknya 

motivator-motivator profesional. Ingin sekali aku 

menumpahkan semua hal yang menyesakkan hati ini. 

Namun, lidahku terasa kaku hingga tak mampu 

mengucapkan satu kata pun. Dia pun tetap berusaha 

menghiburku, menceritakan banyak hal lucu 

meskipun aku hanya tersenyum hambar. Setelah 

beberapa menit berlalu, aku mulai bisa menanggapi 

cerita-ceritanya. 

“Sebenarnya aku tak tahu harus memulai dari 

mana. Aku jarang menceritakan tentang keluargaku 

pada orang lain.” 

Mendengar ucapanku itu, tanpa disangka dia 

mau bercerita tentang keluarganya. Dia pun memulai 

ceritanya. 

*** 

Masa kecilku sedikit berbeda dengan 

kebanyakan orang. Ada sesuatu yang kurang. Namun, 

bukan berarti masa kecilku tak bahagia. Aku melewati 

masa kecil tanpa ibu. Beliau menjadi seorang tenaga 

kerja wanita (TKW) di Hongkong sejak usiaku sekitar 

3 tahun. Aku sudah terbiasa melakukan banyak hal 
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sendiri, tanpa bantuan orang lain. Mungkin ini yang 

membuatku mandiri. Aku selalu bersemangat 

menjalani kehidupanku sehari-hari agar tak ada yang 

melihat kesedihanku. Sering aku iri pada teman-

temanku yang berangkat sekolah bersama ibu mereka. 

Tak jarang aku menyembunyikan kesedihanku ketika 

ayah tak datang di acara pertemuan wali murid. 

Kamar mandi menjadi tempat bersembunyi paling 

aman ketika kesedihanku tak terbendung lagi. 

Kehidupan ibuku di sana juga tak mudah. 

Beliau hampir dipenjara karena ulah majikannya. 

Ibuku bersusah payah untuk menyelesaikan 

masalahnya di sana dan berusaha untuk bisa kembali 

ke Indonesia. Kehidupanku bersama ayah pun tak 

kalah susahnya. Berat bagi ayahku untuk memainkan 

peran ganda, menjadi ayah pun ibu. Berbagai 

kesusahan yang kualami membuatku menjadi semakin 

kuat. Cerita masa lalu selalu membuatku semakin 

bersemangat untuk memiliki kehidupan yang lebih 

baik. 

Ini salah satunya. Berada di tempat ini, bisa 

memperoleh beasiswa penuh selama tiga tahun, 

kuanggap sebagai ganti sesuatu yang hilang di masa 

kecilku. Aku tak ingin berhenti berusaha. Aku akan 

selalu berusaha yang terbaik hingga kudapat hasil 
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yang terbaik pula. Masa laluku akan selalu menjadi 

pendorong ketika langkahku mulai terasa berat. 

*** 

Kulihat mata Ema berkaca-kaca. Tak kusangka 

dia memiliki kisah seperti itu. 

“Kuharap kedua anakku bisa kuat seperti 
dirimu Ma.” 

“Anak?”, dia terperanjat. 

“Ya, anak. Mereka adalah anak-anak kakakku. 

Si sulung baru berusia 6 tahun, dan adiknya satu 

tahun lebih muda. Kakakku meninggal beberapa bulan 

yang lalu, sedangkan suaminya 2,5 tahun lebih 

dahulu. Aku tak bisa membayangkan kehidupan 

mereka nanti. Di usia mereka yang masih sangat haus 

kasih sayang kedua orang tuanya ini, mereka malah 

kehilangan keduanya. Karena itu aku selalu menyebut 

mereka anak-anakku, agar aku bisa bersikap seperti 

orang tua untuk mereka.” 

“Kamu pasti bisa Ra. Lihatlah mercusuar itu! 
Dia akan menggantikan matahari yang sebentar lagi 

akan menghilang. Dia akan menjadi penerang di gelap 

malam nanti. Jadilah seperti mercusuar itu! Jadilah 

penerang untuk kedua anakmu pun keluargamu! 
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Jadikan pula kedua anakmu untuk menjadi seperti 

mercusuar itu! Mereka akan menjadi anak-anak yang 

kuat dan hebat, aku yakin itu. Aku akan selalu ada jika 

kamu membutuhkanku Ra.” 

Mataku terasa panas. Pandanganku mulai 

buram. Tak ada kisah yang lebih membuatku bersedih 

dibandingkan kisah tentang keluarga. Semoga aku bisa 

menjadi mercusuar, bukan hanya untuk keluargaku, 

tapi juga untuk bangsaku. 

*** 

Senja di kaki mercusuar itu menjadi saksi 

persahabatan kami. Beberapa tahun telah berlalu. Saat 

ini Ema (bukan nama asli) tengah melanjutkan 

pendidikannya di IPB. Dia menjadi salah satu 

mahasiswa berprestasi di asrama beswan dari 

beasiswa Etos. 
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Sepucuk Kertas Kehidupanku 

 

Dwi Astuti 

 

ujuh belas tahun yang lalu, aku lahir di sebuah 

desa kecil bagian dari kota Banjarnegara. Desa 

yang begitu damai, tentram dan jauh dari keramaian 

perkotaan. Kehidupnnya masih sangat tradisional. 

Bahkan, akses transportasi umumpun masih begitu 

langka. Pendidikan bukan menjadi aspek penting 

untuk mereka. 

 Aku lahir dari keluarga yang sederhana. 

Pernah aku tumbuh dalam kondisi finansial yang 

berkecukupan. Namun, semuanya berubah saat aku 

masih duduk di kelas empat SD. Usaha ayahku 

mengalami kebangkrutan. Dan kini, ayahku hanyalah 

seorang buruh petani. Ibuku juga sebagai buruh 

pembuat genting. Kakakku-pun bekerja sebagai buruh 

serabutan.  

 Mengingat kondisi keluargaku yang seperti itu, 

aku memiliki keinginan yang kuat untuk mengangkat 

derajat mereka. Cita-citaku sangat sederhana, yakni 

masuk SMK terbaik di daerahku dan segera bekerja 

T 
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untuk meringankan beban mereka. Tidak pernah 

terbayangkan saat itu, aku bisa merasakan duduk 

dibangku perkuliahan.  

 Perjalananku hingga lulus SMP tidak semulus 

yang teman-temanku rasakan. Karena ekonomi 

keluarga yang semakin memburuk, aku pernah 

menjajakan makanan yang hasilnya bisa cukup untuk 

uang sakuku sehari-hari. Aku juga sudah terbiasa jalan 

dari sekolah ke rumah kurang lebih 1.5 km setiap 

harinya. Hal itu menjadi perjuanganku untuk bisa 

mendapatkan pendidikan di SMP. Alhamdulillah, 

dengan doa dan usaha, aku mendapat beberapa 

beasiswa yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi 

kebutuhanku hingga lulus. 

 Setelah lulus SMP, sesuai rencana aku akan 

mendaftar ke SMK. Tetapi, ayahku melarangku. 

Keluargaku adalah keluarga yang cukup agamis. 

Teman-teman ayahku menyarankan untuk 

memasukkanku di SMA Islam yang didirikan oleh 

yayasan pengajian yang keluargaku ikuti. Bagi 

ayahku, karakter akulah yang paling penting. Buat apa 

mejadi menteri kalau dia tidak tau agama. Ayahku 

berusaha menempatkanku dalam lingkungan yang 

baik. 
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 Dengan risiko yang besar bagi orang tuaku, 

akhirnya aku dilepaskan jauh di kota Solo. Keluargaku 

bisa dibilang cuek dengan pendidikan. Aku tidak 

pernah menuntut mereka untuk tau apa yang aku 

pelajari dan apa yang aku butuhkan. Aku juga tidak 

marah ketika ayahku tidak hadir dalam awwalussanah 

maupun akhirussanah dan tidak pernah mengambil 

nilai-nilai raporku.  

 Satu tahun telah berjalan dan tiba saatnya 

liburan panjang. Suatu hari, Ibuku mendekatiku dan 

mengatakan "Ndhuk, kalau nanti bapak sudah tidak 

sanggup lagi membayar SPP kamu, kamu berhenti 

sekolah saja ya. Kamu harus tau kondisi bapak". 

Spontan aku kaget, dalam hati kecilku menangis. Tapi, 

aku harus memahami dan mengiyakan permintaan 

ibuku.  

 Tiba-tiba, mendekati hari masuk awal semester, 

aku mendapat telepon dari sekolah. Bahwa aku 

mendapat beasiswa alumni sebesar Rp500.000,00 per 

bulan. Sebelumnya aku memang mendapatkan 

beasiswa dari bank, namun itu jauh dari kata cukup 

untuk membayar kebutuhan bulananku. Rasa syukur 

yang tiada tara selalu kuucapkan. Aku semakin yakin 

bahwa Allah SWT tidak akan memberikan cobaan 

yang di luar kemampuannya. 
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 Namun, di tengah perjalanan, aku melakukan 

kesalahan besar. Aku "mencontek" saat ujian tengah 

semester. Aku tidak tau kenapa aku melakukan itu. 

Aku menjadi orang paling bodoh saat itu, karena tidak 

mampu mengatur diriku sendiri. Akhirnya aku 

menyerahkan diri ke BK dan mengakui semua 

kesalahanku. Aku siap menerima hukuman apapun. 

Cemoohan, cacian itu menjadi hukuman sosial bagiku.  

 Di tengah kehancuran kepercayaan itu, aku 

berusaha menciptakan kepercayaan baru. Aku 

memang sudah menjadi seperti abu yang tak berguna 

di mata teman-temanku. Mengulang ujian, diskors 

dari tim olimpiade dan sebagainya. Namun, guru 

pembimbingku selalu menguatkanku "Orang yang 

baik itu bukanlah orang yang selalu benar. Tetapi, 

orang yang baik adalah orang yang apabila salah 

langsung mengakui kesalahannya dan kembali ke 

jalan-Nya". 

 

 Ya, semuanya berjalan dengan baik. Aku 

berhasil mendapat kepercayaan baru yang bahkan 

jauh lebih besar sebelumnya. Tapi, ada satu yang tidak 

bisa kukembalikan. Beasiswaku tak bisa diperpanjang. 

Aku hanya diperbolehkan untuk mengajukan 
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keringanan. 

 Guru pembimbingku juga menerimaku 

kembali aktif di tim. Beliau juga siap membantu jika 

aku mendapat masalah finansial. Aku menggunakan 

kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Alhasil, aku 

dipercaya untuk mengikuti beberapa event di 

perguruan tinggi. Dan berhasil mengharumkan nama 

sekolah di dua event terakhir. Dari situlah aku tertarik 

untuk kuliah. Aku mulai mengerti dan memahami 

artinya pendidikan dari pengalaman-pengalaman itu. 

 Guru dan teman-temanku sangat 

mendukungku untuk kuliah. Walaupun orangtuaku 

tidak mengijinkan karena masalah biaya. Keterbatasan 

pengetahuan dan informasi yang orang tua aku miliki, 

membuat aku kesulitan untuk meyakinkan kepada 

mereka bahwa kuliah adalah hak untuk semua orang. 

 Kuberanikan diri mendaftar lewat SNMPTN. 

Saat banyak yang tau aku memilih ITB sebagai 

perguruan tinggi pilihanku, banyak orang 

mencemoohku. Tidak mungkin aku diterima disana. 

Aku tidak memiliki prestasi yang melimpah. 

Pesimisme itu akhirnya berhasil mengalahkan rasa 

optimisku.  

 Tanggal 9 Juni pun tiba. Hari yang ditunggu 
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juga paling ditakuti bagiku. Sejak pagi hari pikiranku 

menjadi kacau, waktupun berasa kian melambat. 

Hingga tepat pukul lima, guru BK-ku datang ke 

asrama dan mengajakku untuk membantu membuka 

pengumuman SNMPTN untuk satu sekolah. Dan 

subhanallah sebuah keajaiban bagiku diterima menjadi 

mahasiswa baru di ITB.  

 Segera aku pulang kampung dan mengatakan 

kabar bahagia tersebut kepada mereka. Sempat aku 

kecewa, karena orang tua-ku malah menyuruhku 

merahasiakan kabar tersebut dari orang lain. Aku 

tahu, karena mereka khawatir kalau-kalau aku tidak 

mendapat beasiswa dan tidak jadi kuliah. 

 Tetapi dengan keyakinanku, kukuatkan diriku 

untuk tetap melanjutkan proses berikutnya. Aku juga 

harus menerima saat keluargaku tidak ada yang 

mengantarkanku ketika daftar ulang tiba. Aku harus 

menyadari bahwa kuliah adalah pilihanku yang harus 

dipertanggungjawabkan. Aku berangkat ke Bandung 

dengan gambaran masa depanku yang indah tidak 

dengan diantar orang tua-ku. 

 Mungkin, kini aku belum bisa mengajak 

mereka mengunjungi kampus ini, tapi aku yakin suatu 

saat nanti kalau sudah tiba waktunya aku akan 
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mengajak mereka melihat inilah kampus yang 

mencerahkan hidup kami. Amiin.  

 Semua orang itu memiliki warna yang berbeda. 

Namun, tidak akan menjadi masalah apabila kita bisa 

menyikapinya dengan baik. Tidak ada kata tidak 

mungkin kalau mau berusaha. "Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan"  
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Seberkas Cahaya Dalam 

Kekelaman 

 

Nanda Setyana 

 

ir mata berjatuhan mengiringi harapan dalam 

doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan. 

Harapan kesembuhan, harapan keindahan sistem yang 

berjalan, harapan amanah yang seharusnya terjaga 

dengan penuh tanggung jawab.  

Ruang tunggu dokter spesialis penyakit dalam, 

Kamis, 13 Maret 2014, 09.00, pintu periksa masih 

belum juga terbuka. Harapan yang tergantung, rasa 

cemas yang kian besar semuanya menyatu dalam 

penantian yang sama, menunggu kedatangan dokter. 

Seorang ibu di belakangku, terlihat begitu kurus, 

kulitnya kering, rambut ikalnya diikat alakadarnya, 

mukanya pucat, membaringkan diri di kursi ruang 

tunggu, tak mampu duduk menahan rasa sakitnya. 

Seorang laki-laki menghampirinya, dengan raut wajah 

yang sama—harapan, penantian, keinginan akan 

terbukanya ruang periksa yang masih tertutup—

A 
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menawarkan sebotol air mineral padanya, 

menopangnya, tertunduk, tak kuasa melihat rintihan 

rasa sakit di hadapannya.  

Seorang dokter tiba, dua orang, empat orang, 

tidak, ada lima orang dokter yang telah masuk ke 

dalam sebuah ruangan yang telah lama dinanti 

terbuka. Seorang pasien masuk, dua orang, tiga orang, 

sementara ada puluhan pasien lainnya yang masih 

menanti, menunggu untuk masuk ke dalam ruangan 

yang sama. Jarum pendek jam yang telah tiga kali 

berputar, masih membuatku terdiam dalam ruang 

tunggu, menunggu. Suara rintihan sang ibu di 

belakangku masih terdegar, pilu, tak kuasa kulihat, 

atau sekadar kulirik. Ingin sekali segera melihatnya 

masuk ke dalam ruang periksa itu. Putaran jarum 

pendek jam yang keempat, akhirnya namaku disebut. 

Aku masuk ke dalam ruangan yang telah lama 

kunanti. Lima meja, dengan lima orang dokter yang 

berbeda. Seorang dokter muda duduk bersandar di 

kursi paling ujung. Terlihat tiga bungkus snack coklat 

serta dua bungkus snack lain di atas mejanya. Dua 

orang dokter lainnya bercakap-cakap, tertawa, 

membicarakan banyak hal yang samar-samar 

kudengar—tentang baju, tentang film yang baru saja 

ditontonnya, tentang tas barunya. 
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Pemeriksaan selesai, aku kembali disuruh 

menunggu. Aku keluar ruangan, namun langkahku 

terhenti, tertahan oleh kejadian memilukan lain di 

hadapanku. Seorang ibu datang dengan kondisi 

kesakitan, mengenakan selimut alakadarnya, dan 

selang infus yang menempel di tangan kanannya. Dia 

berjalan dengan tergopoh-gopoh, menanyakan 

ruangan pada sang dokter yang sejak tadi masih 

belum juga selesai dengan percakapannya yang sama 

sekali tidak penting. Dia menjelaskan bahwa seorang 

suster menyuruhnya keluar dari ruangan lamanya 

karena telah penuh, dan memintanya pindah 

keruangan ini. Lalu terjadilah perundingan, bisikan-

bisikan yang samar-samar kudengar, sampai akhirnya 

dokter—yang tadi bersandar di kursi paling ujung—
berkata “maaf, pergilah ke depan dan temukan 

ruangan lain bu, ruangan ini juga penuh”. 

Itulah, sebuah kenyataan yang tak bisa 

disanggah, kondisi sistem kesehatan yang terjadi saat 

ini di tanah airku, Indonesia. Harapan yang tak 

tersampaikan, air mata yang tak terbendung, luka 

yang tak terobati. Kondisi yang tak mampu 

menyanggah pernyataan “orang miskin dilarang 
sakit”. Tapi, aku masih selalu memiliki harapan, 
harapan sederhana yang selalu tumbuh dengan indah. 
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Harapan agar kelak tak lagi ada orang kesakitan dalam 

penantiannya yang panjang di ruang tunggu, harapan 

untuk melihat senyum kebahagiaan atas kesembuhan 

yang terealisasi. Harapan yang menumbuhkan visi 

dalam hidupku. Visi yang menggerakkan langkah 

kakiku, visi yang menyadarkanku akan sebuah 

perjalanan panjang yang harus kujalani. Visiku, untuk 

sistem kesehatanmu yang jauh lebih baik, Indonesia. 

Visiku yang tumbuh karena dalam setiap 

langkah perjalanan yang kupijak, selalu ada 

bantuanmu, Indonesia. Kaulah yang membuatku 

masih bisa merasakan indahnya duduk di bangku 

formal, dalam segala keterbatasan yang kumiliki. 

Kaulah yang memberiku kesempatan untuk meraih 

gelar sarjana di salah satu Perguruan Tinggi ternama 

di Indonesia. Bantuanmu yang kau beri hingga 

langkahku sejauh ini, adalah sebuah amanat yang 

disematkan padaku. Bantuanmu yang membuatku 

membangun mimpi indah, dan menyusunnya dengan 

rapi. Menuangkannya dalam sebuah visi hidup yang 

jelas, agar bisa membuat semua orang Indonesia 

merasakan indahnya sistem kesehatan yang berjalan di 

tanah air ini, Indonesia. 

Aku akan meniti sebuah perjalanan panjang dan 

sulit untuk menjadi seorang menteri kesehatan. 



135             Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi  

 

 

Memperbaiki sistem kesehatan yang kini rusak. 

Memperbaiki instansi yang kini disebut “pabrik” 
dokter di Indonesia sehingga dihasilkan dokter-dokter 

berkualitas yang sadar akan kewajibannya untuk 

mengabdi sepenuh hati pada kesehatan pasien. 

Memperbaiki rumah sakit yang kini sedang sakit, agar 

tidak lagi ada rintihan kesakitan berjam-jam akibat 

penantian pemeriksaan, agar tidak lagi ada 

kekecewaan terhadap sistem kesehatan di Indonesia 

ini, agar tidak lagi ada pernyataan “orang miskin 
dilarang sakit”. Sehingga semua orang dapat 
menikmati jaminan kesehatan, dan harapan 

kesembuhan bukan lagi angan-angan tanpa realita. 

Aku tahu, ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena 

itu aku sedang mempersiapkannya. Aku sedang 

berada dalam langkah perjuangan untuk meraihnya.  

Dua setengah tahun lagi, aku akan menjadi 

seorang sarjana mikrobiologi yang ahli di bidang 

kesehatan manusia, di bidang virus, di bidang bakteri, 

di bidang penyakit dan infeksi manusia. Setelah itu, 

aku akan melangkahkan kakiku menuju tempat lain, 

tempat yang bisa memberiku banyak ilmu dan 

pembelajaran. Aku akan mendalami ilmu tentang 

penyakit dan kesehatan manusia di Research Institute 

for Microbial Diseases (RIMD), Osaka University, 
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menyelesaikan studi magisterku dan menjadi seorang 

ahli kesehatan. Lalu aku akan kembali ke tempat 

kelahiranku, dan mengaplikasikan ilmu yang kumiliki 

di sini, di tanah airku. 

Seiring dengan berjalannya waktu, 

pembelajaranku akan bertambah, pengalaman dan 

ilmuku juga akan bertambah. Kedewasaan, pola pikir, 

dan kepekaanku akan sistem kesehatan di Indonesia 

ini juga akan bertambah. Hingga aku sampai pada 

perjalanan terakhir untuk mewujudkan mimpiku—
menjadi seorang menteri kesehatan— dan 

merealisasikan keinginan sederhanaku untuk 

menghapus kalimat “orang miskin dilarang sakit”. 
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Percaya Bahwa Mimpiku 

Bukan Sekadar Mimpi 

 

Millatul Khasanah 

 

nstitut Teknologi Bandung, sebuah kampus impian 

pelajar Indonesia, salah satunya adalah aku, saat 

itu. Kampus yang katanya ibu yang melahirkan 

pemimpin-pemimpin bangsa, kampus yang katanya 

menjadi kakak teladan bagi adik-adiknya, kampus 

yang katanya menjadi kakek yang mencetak sejarah-

sejarah bagi negerinya. Namun, benarkah itu? 

Kini aku telah berada di sana, bertengger dengan 

jas almamaterku, berbangga di belakang sebuah nama 

perguruan tinggi, bertahan hidup dengan dibiayai 

negara, namun belum menuangkan karya. Sebuah 

cambukan yang selalu mengingatkanku dan 

meresahkanku. Aku tak punya modal pintar namun 

aku punya otak untuk berpikir, aku tak punya modal 

fisik yang sempurna namun aku punya tenaga, aku tak 

punya harta namun negara memberikanku biaya, aku 

tak punya kepastian akan takdir namun aku selalu 

I 
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percaya. Dan modal utamaku di kampus ini adalah 

percaya. 

Tahun pertama, kehidupan kampusku dipenuhi 

dengan euforia anak TPB. Berbagai jenis kegiatan unit 

mahasiswa kuikuti. Setiap ada kepanitiaan kegiatan 

pun aku selalu ingin andil di dalamnya. Saat itu aku 

tak begitu punya tujuan. Yang jelas aku ingin diakui 

dan bukan hanya menjadi seonggok daging yang tak 

dikenali. Karena menurutku semua itu bisa 

mengantarkanku untuk mewujudkan salah satu cita-

citaku selama menjadi mahasiswa yaitu melakukan 

aksi demo, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-

mahasiswa yang ditampilkan di TV. “Betapa keren 

mereka, memperjuangkan nasib rakyat”, idealismeku saat 

itu. Ya, aku bukan lahir dari keluarga mampu dan 

terpandang sehingga aku tahu betul bagaimana 

rasanya menjadi rakyat yang kadang dipandang 

sebelah mata. 

Lambat laun, aku pun mulai disibukkan dengan 

serangkaian kaderisasi untuk bisa menjadi anggota di 

setiap unit yang kuikuti hingga akhirnya aku berhasil 

terlantik di empat unit kegiatan mahasiswa. Empat 

organisasi baru yang membuat hidupku sebagai 

mahasiswa sangat menyenangkan saat itu. Punya 

banyak teman, produktif lewat tulisan (sebagai 
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reporter di salah satu majalah kampus), menjadi wakil 

ketua angkatan (korwat) di salah satu organisasi, bisa 

dengan bebas menyalurkan ide-ide, serta sering jalan-

jalan gratis menjamah kota Bandung. Namun apa 

kabar dengan akademikku? 

Semester pertama adalah cambukan terbesar 

selama dua tahun aku menghirup udara di kampus 

gajah. Ya, sekarang aku sudah menjadi mahasiswa 

tingkat tiga. Sebuah Surat Peringatan berisi laporan 

hasil belajarku selama satu semester mampir ke rumah 

orangtuaku. Ternyata orangtuaku adalah salah satu 

orangtua mahasiswa yang dispesialkan saat itu karena 

tidak semua orangtua diberi surat yang berisi laporan 

hasil belajar anaknya. Entah ekspresi apa yang muncul 

pada wajah orangtuaku ketika melihat SP itu. Mereka 

tak pernah marah, namun kekecewaan itu pasti ada. 

Saat memasuki semester dua, ternyata aku masih 

punya nyali untuk lanjut. Ku ingat kembali apa yang 

menjadi tujuanku. Lagi-lagi diingatkan bahwa 

modalku adalah percaya. Semua yang hendak 

meragukanku pun tertampikkan. Aku berangkat 

membawa semangat baruku karena aku tidak mau 

dikalahkan oleh ujian ini, karena aku punya Allah. 

Kini aku adalah mahasiswa. Aku berhak memutusan 

dan aku punya tekad. Selama kampusku tidak menolak 
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dan mengusirku, aku tidak akan meninggalkannya. Dan 

sampai saat ini aku pantang menyalahkan 

organisasiku sebagai alasan dari kegagalanku di 

semester satu. Aku percaya semua pasti ada 

pembelajarannya. 

Sungguh Allah Maha Berkehendak atas segala 

sesuatu dan aku selalu percaya itu. Nilai semester 

duaku membaik dan IPKku pun naik hingga skala 1. 

Aku merasa semua ini terjadi karena percaya. Aku 

selalu percaya bahwa Allah pasti akan memberikan 

yang terbaik untuk hamba-Nya 

Saat memasuki kehidupan di jurusan, skenario 

hidupku semakin seru dengan ujian-ujian hidup yang 

sangat bervariasi. Jatuh bangun selalu ku rasakan. 

Bahkan permasalahannya bukan hanya seputaran 

nilai, namun juga warna kehidupan yang lainnya. 

Lagi-lagi aku percaya bahwa Allah menurunkan suatu 

ujian karena kita bisa menghadapinya, Bahkan 

penyakit pun diturunkan bersama dengan obatnya. 

Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menghadapinya 

dan selalu memohon pertolongan-Nya. 

 Aku sangat bersyukur menjadi mahasiswa 

penerima Bidikmisi. Di setiap pembinaan yang 

diadakan oleh FBM (Forum Bidik Misi) aku selalu 
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diingatkan pada mimpi-mimpiku tentang idealisme 

menjadi mahasiswa, juga men-charge semangatku 

berkarya untuk Indonesia. Setidaknya aku tidak ingin 

mimpiku sesempit idealisme beberapa mahasiswa 

yang hanya mengorientasikan kuliahnya untuk bisa 

bekerja di perusahaan asing bergengsi dengan gaji 

besar, yang menurutku itu hanya menjadi kuli untuk 

orang asing. Tidak dapat dipungkiri aku pun pernah 

berpikir demikian, yaitu hanya mengorientasikan 

hidupku pada ambisi pribadi. 

Aku memang belum menghasilkan satu pun 

karya untuk Indonesia. Bahkan sebagian besar orang 

mungkin hanya akan menilai sebelah mata dan 

menganggapku hanya pemimpi yang kosong. Namun 

aku tidak pernah berhenti untuk mengusahakannya. 

Berbagai ajang perlombaan ku ikuti, baik pribadi 

maupun berkelompok, baik tingkat nasional maupun 

internasional. Walaupun sampai saat ini memang 

belum ditakdirkan untuk menang (curhat). Namun itu 

tidak membuatku berhenti. 

Aku tidak terbiasa untuk menyerah, itulah salah 

satu motto hidupku. Mungkin sebuah kalimat yang 

arogan, namun aku mengatakannya karena aku 

percaya. Bukan karena ingin menyombongkan diri 

bahwa aku bisa atau tidak mau dibilang lemah. Ya, 
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aku selalu percaya pada mimpiku, karena aku punya 

Allah. Aku selalu mempercayakan mimpiku pada-

Nya. Mungkin mimpiku masih sebatas mimpi, namun 

aku percaya jika itu memang baik, dengan ijin Allah 

pasti akan terwujud. Sekalipun mimpiku begitu tinggi 

hingga mungkin akan dipandang mustahil oleh 

sebagian besar orang, atau bahkan justru dipandang 

biasa saja karena hanya dianggap sebagai slogan 

belaka. Tidak Boleh Ada Kemiskinan di Indonesia, itulah 

mungkin mimpi besarku. 

Kuliah adalah salah satu langkahku untuk 

mempersiapkan diriku untuk Indonesia. Apalagi aku 

adalah mahasiswa penerima Bidik Misi. Aku berutang 

besar pada negara yang telah membiayaiku hingga 

aku bisa merasakan kehidupan kuliah. Aku berutang 

pada negeri ini atas tanaman, air, udara yang ku hirup, 

dan semua isi dari Indonesia yang telah Allah titipkan 

untuk memberikanku penghidupan. Aku tidak ingin 

menjadi seonggok daging yang hanya menumpang 

hidup di Indonesia, dibesarkan oleh Indonesia, lalu 

pergi meninggalkannya tanpa jejak dan karya. 

Namun kembali lagi kita hanyalah manusia yang 

sebatas bisa berencana. Dengan tangan kita langsung 

atau pun tidak langsung aku percaya mimpiku akan 

terwujud. Yang jelas, jangan pernah berhenti untuk 
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bermimpi dan menginspirasi. Bisa jadi justru anak 

cucuku yang akan mewujudkannya, atau mungkin 

adik-adik mentorku, atau bahkan mungkin kamu, 

pembaca tulisanku. Karena kalau bukan pemudanya 

yang bermimpi dan beraksi, siapa lagi yang akan 

peduli pada negeri ini? 

Semangat berkarya! Selamat Menginspirasi! 

Salam perjuangan, dari Mahasiswa Bidikmisi 

yang selalu percaya. 
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Sejuta Aksi Menghapus 

Air Mata Ibu Pertiwi 
 

David Wijaya 

 

eorang anak muda, anak pertama dari 4 

bersaudara asal Kota Cirebon yang tiada henti 

menggapai mimpi membangun negeri itulah saya. 

Perkenalkan nama saya David wijaya, jurusan Farmasi 

angkatan 2014 di ITB. Awal perjalanan hidup saya 

dimulai sejak saya masih kecil. Orang tua saya selalu 

mengajarkan kepada saya untuk selalu mencoba 

berusaha, selalu bersyukur dan mandiri. Mereka 

adalah teladan yang membentuk saya sampai saat ini. 

Saya masih ingat ketika saya sekolah, beberapa kali tas 

maupun sepatu yang orang tua saya belikan robek 

karena kesalahan saya dan harus menjahitnya sendiri. 

Terkadang, hasil berbagai lomba pun cukup untuk 

membeli sepatu, tas, celana/ pakaian baru, bahkan 

dapat memberikan hadiah untuk orang tua saya. 

Awal masuk ITB adalah masa penentuan untuk 

menentukan langkah mencapai masa depan saya. 

Salah satu visi saya sejak SMA ialah untuk 

S 
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berkontribusi dalam memperbaiki aspek kesehatan di 

Indonesia agar menjadi lebih baik. Untuk menunjang 

impian saya itu, saya mencoba mengikuti berbagai 

kegiatan unit, mengikuti berbagai kepanitiaan 

termasuk menjabat sebagai Menteri Kesehatan di 

asrama ataupun bergabung dalam divisi Hubungan 

Luar di KM-ITB. Saya sadar bahwa visi tersebut yang 

mengarahkan saya untuk bergerak melakukan banyak 

hal. Dari berbagai kegiatan yang saya ikuti, saya 

belajar banyak hal mengenai public speaking, 

bernegoisasi, belajar mengenal politik, permasalahan 

di Indonesia, dan terutama bagaimana menjadi 

seorang pemimpin. Belajar mengenai kepemimpinan 

membutuhkan proses, saya mengerti bahwa menjadi 

pemimpin berarti menjadi sosok teladan bagi yang 

dipimpinnya. 

Kehidupan layaknya kisruhnya pemerintahan 

Indonesia. Mulai dari guncangan ekonomi dalam 

keluarga dan meninggalnya adik saya yang ketiga 

pada 5 Januari 2014 karena penanganan yang lambat 

dari sebuah Rumah sakit dikarenakan kami 

merupakan pasien BPJS. Rasa kesal, kecewa dan sedih 

bercampur bersamaan, namun tindakan selanjutnya 

semuanya tergantung pada diri saya sendiri. Saya 

sadar bahwa adik saya tidak dapat kembali lagi, yang 
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saya dapat lakukan ialah mencegah kejadian tersebut 

pada orang lain. Saya sadar bahwa saya harus 

bergerak untuk memenuhi kebutuhan saya, sehingga 

saya harus berjualan dan menekan kebutuhan saya 

sehari-hari. Terkadang saya mengeluh, tetapi saya 

sadar banyak hal yang dapat saya syukuri dalam 

hidup ini. Mengenal diri saya sendiri ialah hal dasar 

untuk melakukan suatu perubahan. 

Saya masih ingat ketika adik saya berusaha 

ingin sembuh dan ingin mengikuti UN. Saya masih 

ingat antrian panjang pengguna BPJS, bahkan saya 

masih ingat Ayah saya mengantri sekitar 5 jam untuk 

menunggu adik saya agar dapat diperiksa oleh 

seorang doktor. Merasakan prihatin akan hal tersebut 

membuat saya mempelajari banyak hal mengenai 

sistem kesehatan di Indonesia. Semakin tahu banyak 

hal semakin besar tanggung jawab saya untuk 

membangun negeri ini. 

Berbekal pengalaman telah menjabat menjadi 

hampir semua jenis divisi pada suatu acara maupun 

kepanitiaan, saya memutuskan untuk menjadi ketua 

aksi dari acara World Pharmacist Day 2015 dengan tema 

Ask Pharmacist “Your Partner in Health”. Acara tersebut 

merupakan kolaborasi mahasiswa farmasi untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
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kesehatan sekaligus melakukan bakti sosial. Dalam 

kepanitiaan ini, saya mengerti bahwa seorang 

pemimpin yang berhasil ialah pemimpin yang dapat 

mencetak orang-orang yang dipimpinnya menjadi 

seorang pemimpin baru bagi dirinya sendiri dan bagi 

segala tanggung jawabnya. 

 Saya membaca sebuah survey yang 

meningkatkan semangat saya. Survey tersebut 

mengatakan bahwa pada sekitar tahun 2060 Indonesia 

akan menjadi negara urutan ke-4 yang mempunyai 

tingkat kesejahteraan yang baik. Tantangannya ialah 

pada saat itu Indonesia sudah terbebas dari penyakit-

penyakit rakyat dan tingkat kematian tiap individunya 

relatif rendah. Tantangan tersebut merupakan 

tanggung jawab saya juga, sehingga saya memutuskan 

bergabung dalam panitia AOMKI (Aliansi Organisasi 

Mahasiswa Kesehatan Indonesia) yang telah 

berkoordinasi dengan berbagai organisasi lainnya, 

termasuk dengan DIKTI. Dengan adanya aliansi ini, 

saya yakin akan terjadi gerakan-gerakan ataupun 

kolaborasi besar dikemudikan hari pada tiap daerah 

untuk membangun dan memperhatikan kesehatan 

wilayahnya. 

 Indonesia yang sehat dari segala penyakit dan 

Indonesia yang adil makmur sehingga hak setiap 
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warga negara dapat dipenuhi dengan baik adalah 

mimpi bangsa ini. Terlalu banyak air mata yang telah 

Ibu pertiwi curahkan karena melihat beragam 

tindakan salah dari aparat pemerintahan yang tidak 

memberikan teladan yang baik. Segala mimpi tersebut 

akan terus saya kejar, bahkan jika saya harus menjadi 

Menteri Kesehatan.  

Belajar tidak akan pernah ada habisnya dan 

perjuangan baru saja dimulai merupakan slogan saya 

untuk mahasiswa. Setiap hari pun saya selalu 

menyempatkan diri saya untuk belajar, apapun yang 

dipelajari. IP tinggi tidak menentukan banyak hal, 

tetapi di situ saya belajar untuk setia dalam perkara 

kecil dan ketika saya melakukan perkara tersebut 

dengan baik maka semuanya akan ditambahkan dalam 

hidup saya. 

 Masih teringat ketika saya di Bundaran HI 

bersama teman-teman ITB dan mahasiswa dari banyak 

Perguruan Tinggi lainnya melakukan aksi ketika 

Presiden baru telah dilantik. Semangat anak muda 

yang menuntut adanya perubahan bagi Indonesia 

yang lebih baik. Sayangnya, saya memperhatikan 

ideologi anak muda akan semakin pudar dan tumpul 

termakan oleh waktu dan hiruk-pikuk kehidupannya 

sendiri. Berulang kali saya selalu menyempatkan 
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untuk memberikan semangat dan wejangan bagi 

teman-teman saya agar terus menjaga ideologinya dan 

berbakti pada tanah air ini. 

Bumi pertiwi tidaklah salah, dari dahulu 

sampai sekarang tidak pernah berubah. Hanya orang-

orang yang menjadi semakin liar dan peduli akan 

dirinya sendiri. Menambah lara hati Ibu Pertiwi 

dengan melupakan segala aksi-aksi maupun mimpi-

mimpi dahulunya akan kesejahteraan negeri 

Indonesia.  

Tanpa visi menjadi liarlah rakyat, sebuah visi 

yang akan terus menuntun saya mempertahankan 

ideologi saya. Sebuah visi yang akan membuat saya 

tetap melakukan beragam aksi, mungkin akan menjadi 

sejuta aksi. Mungkin hanya segelintir orang yang 

sadar dan tergerak, mungkin awalnya hanya sebuah 

mimpi menunggu terbangun dari tidur yang panjang. 

Hingga pada akhirnya, Ibu Pertiwi tersenyum bahagia 

tanpa tangisan lagi. 
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Gambar: Aksi ketika di Jakarta dan Aksi ketika di Bandung 
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Langit Mimpi  

Tak Pernah Ada Batasnya 

 

Nurina Maretha Rianti 

 

eseorang pernah berkata pada saya kalau 

mahasiswa itu makhluk yang idealis. Dulu saya 

tidak suka dengan pernyataan ini, namun saat ini 

menyadari ada baiknya. Saat kita bermimpi, mimpi itu 

harus setinggi langit, jika terlalu rendah, hidup tidak 

akan ada tantangan, dan kita tidak akan pernah naik 

kelas. 

 Saat sekolah, saya masih menjadi seorang yang 

takut bermimpi terlalu tinggi, karena saya takut 

mengalami sakitnya terjatuh. Namun setelah di ITB, 

saya mulai terbiasa dengan perasaan sakit karena 

kegagalan. Jika itu yang terjadi, saya mencoba belajar 

dari kegagalan tersebut, lalu memasang mimpi lebih 

tinggi lagi. 

 Dulunya, saya tak pernah menjadikan ITB 

sebagai target. Sampai suatu saat, salah seorang guru 

saya alumni Geodesi ITB’92 menceritakan segala hal 

S 



152     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

tentang ITB hingga saya tertarik. Saya melirik setiap 

fakultas yang ada, bukan langsung tertarik pada salah 

satunya, tapi mengeliminasi fakultas apa yang tidak 

cocok untuk saya.  

 Selanjutnya, saya memberanikan diri untuk 

menyatakan keinginan saya pada orangtua. Kalau 

Ayah, beliau selalu mendukung dan percaya kalau 

saya bisa. Sedangkan Ibu, sempat ragu, namun setelah 

melihat usaha saya, Ibu mendukung juga. Suatu hari, 

Ayah mengajak saya pergi ke ITB, sekedar untuk 

melihat-lihat. Ibu bilang, saat mengunjungi ITB nanti, 

yakinkan hati kalau ini akan menjadi kampusmu dan 

berdo’a agar direstui oleh Allah SWT. Lalu Ayah 
bilang, kalau kamu benar bisa kuliah di tempat ini, 

Ayah akan sangat bangga.  

 Ayah saya menambahkan, keluarga kami 

adalah keluarga yang sederhana dalam hal ekonomi, 

dan saudara-saudara Ayah termasuk orang yang 

cukup berada. Jika saya bisa masuk ITB, Ayah akan 

merasa lebih beruntung memiliki saya dibanding 

memiliki uang yang banyak seperti mereka. Dari sana, 

saya bertekad harus dapat kuliah di ITB. 

 Saya teringat, almarhum guru Bahasa 

Indonesia saya di sekolah pernah menugaskan kami 
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untuk menuliskan semua ekspektasi kami selama 5 

dan 10 tahun ke depan. Beliau terkesan dengan tulisan 

saya, dan saat itu beliau mendo’akan secara khusus di 
depan kelas agar mimpi-mimpi saya tercapai. Saya 

terharu dan bilang padanya, saat satu persatu 

ekspektasi yang saya tulis ini tercapai, orang pertama 

yang saya ingat adalah beliau. 

 Farmasi bukanlah bidang yang semula ingin 

saya tekuni. Tapi saya cukup tertarik dengannya. Ini 

adalah hal yang penting dalam memilih jurusan. 

Jangan pernah memilih karena prospek, pilihlah 

dengan hati. Saya sering mendengar cerita keluhan 

teman tentang tugas kuliahnya. Tugas-tugas disini 

memang menumpuk, tetapi saya bilang, kalau apa 

yang kita kerjakan adalah apa yang benar kita pilih, 

seharusnya lelah karenanya adalah suatu kebahagiaan, 

bukan suatu keluhan. Kalimat itulah yang akhirnya 

juga menjadi nasihat tersendiri bagi saya. 

 Selain Farmasi, saya juga menekuni bidang 

jurnalistik, masih amatir, tapi saya senang terus belajar 

dan berbagi di bidang ini. Mengapa jurnalistik? Karena 

menulis adalah dokumentasi hidup yang abadi. Saya 

khawatir dengan kondisi media saat ini, media 

sekarang kurang berani dan banyak memihak. Saat 

ada suatu sarana yang bersih, netral memberitakan, 
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sarana tersebut justru ikut dikotori demi kepentingan 

tertentu, itu hanya pandangan saya, melihat media 

nasional saat ini dibandingkan dengan zaman dulu. 

 Media kampus pun begitu, keberadaannya kini 

perlahan tersingkir. Saat ini semua orang dapat 

menjadi jurnalis, semua dapat memberitakan, tidak 

perlu data primer, tidak cermat dalam memilih berita, 

hingga akhirnya mudah diprovokasi. Tantangan bagi 

kami untuk dapat menulis lebih tajam dan memikat 

hati massa kampus kembali. Berkutat di media, saya 

dapat merasakan risiko suatu pekerjaan. Saya sering 

didoktrin dosen kalau apoteker itu harus sempurna, 

jika tidak, pasien dapat meninggal. Tapi saya belum 

pernah mengalaminya. Menjadi seorang jurnalis, saya 

pernah dihadapkan dengan pihak yang tidak suka 

dengan tulisan staf saya karena pendapatnya 

dicantumkan, padahal si narasumber tidak meminta 

out of record, kesalahan penulisan nama hingga perlu 

menulis surat permohonan maaf, hingga ilustrasi dari 

illustrator kami yang disebarkan tidak dengan dicatut 

sumber bahkan diedit. 

 Namun kembali lagi, jika kita mencintai 

pekerjaan kita, apapun risikonya, kita akan tetap bisa 

tersenyum, menyelesaikan segalanya dengan kepala 

dingin. 
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 Saya merasa, hidup saya sudah mulai terarah 

pada saat ini. Segala kegiatan yang saya lalukan lebih 

banyak berkutat pada dunia jurnalistik. Beberapa 

diantara tanpa disengaja mendaftar, tetapi diminta 

untuk membantu. Saat ini saya sedang menjadi 

Pemimpin Umum Boulevard ITB, Pemimpin Redaksi 

Rhamnosa HMF, Staf Redaksi Pers ISMAFARSI (Ikatan 

Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia), dan 

Kadiv Surat Cinta Untuk Indonesia AMI 2016. Menjadi 

Pemred SCUI AMI memberikan recharge tersendiri 

bagi saya, membaca ratusan mimpi anak bangsa 

membuat saya ikut bersemangat dalam menggapai 

mimpi saya. 

 Suatu saat saya tergabung dalam tim 

kesenatoran himpunan. Salah satu tujuannya adalah 

untuk menjadi spy agar lebih peka dengan isu kampus, 

namun tetap tanpa bermaksud merugikan 

kesenatoran. Saya sempat merasa nyaman di 

kesenatoran, hingga akhirnya diminta teman-teman 

untuk mencalonkan diri sebagai senator. Jujur, 

tawaran ini saya pertimbangkan. 

 Namun, pada saat itu juga status saya masih 

menjadi calon PU, hearing pertama Boulevard tidak 

menghasilkan ketua karena satu hal. Saat itu saya 

berpikir, saya lelah dengan kondisi media kampus 
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yang seperti ini, lagipula saya mulai nyaman berada di 

kesenatoran. Kalaupun saya mundur dari Boulevard, 

masih ada seorang calon PU yang lain. Tapi tidak, 

setelah lama berontak dengan diri sendiri, saya rasa 

Boulevard lebih butuh saya dibanding himpunan. Saya 

takut, saya hanya mengincar jabatan jika saya 

mencalonkan diri sebagai senator. Lagipula kalau di 

Boulevard, kalau saya berhasil mewujudkan mimpi 

saya yang idealis ini, rasa bangganya akan jauh lebih 

besar dibanding saya menjadi senator. 

 Mimpi saya saat ini, saya ingin media kampus 

terdengar lantang lagi suaranya. Untuk media nasional 

pun, saya berharap media menjadi salah satu hal yang 

memiliki kekuatan. Kekuatan itu, bukan menjadi alat 

bagi pihak-pihak berkepentingan, tetapi ditakuti oleh 

mereka yang ingin melakukan dosa sosial agar tidak 

dipublikasi. Sehingga orang-orang takut untuk berbuat 

hal yang tidak baik, tetapi terus memberikan prestasi. 

Untuk saya sendiri, saya ingin terus menulis sepanjang 

hidup saya, apapun pekerjaan saya nanti. Saya ingin 

menginspirasi masyarakat lewat tulisan. Saya juga 

ingin, suatu saat saya memiliki banyak cerita inspiratif 

yang menjadikan kisah hidup saya layak untuk 

dijadikan biografi. Semua itu perlu dirintis dari 
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sekarang dengan bermimpi setinggi langit tanpa batas 

dan berusaha mewujudkannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

Pendidikan Tinggi  

Tanpa Batasan 

 

Ni Putu Sekar T.L. 

 

endidikan tinggi identik dengan pendidikan di 

perguruan tinggi atau universitas. Bila kita 

berbicara soal pendidikan tinggi, kita akan terbayang 

mahasiswa cerdas, rapi, dan sehat. Terkadang pikiran 

manusia memang memunculkan dinding pembatas 

untuk dirinya sendiri. Pendidikan tinggi tidak terbatas 

hanya bagi orang dengan IQ jenius atau juara kelas. 

Pendidikan tinggi tidak terbatas hanya bagi orang 

yang fisiknya sehat dan kuat. Pendidikan tinggi sangat 

terbuka. Terbuka bagi setiap orang. Hanya saja 

beberapa orang sering membatasi dirinya dari pintu 

pendidikan tinggi.  

Pada Agustus 2013, saya resmi menjadi 

mahasiswa di institut kenamaan di Indonesia, Institut 

Teknologi Bandung. Saya merupakan mahasiswa yang 

berasal dari ‘daerah’. Saya pergi ke Bandung 
membawa banyak sekali cita-cita dan keinginan. Saya 

P 
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sendiri memiliki tiga misi besar dalam kehidupan 

saya. Saya ingin melakukan hal yang berguna bagi 

lingkungan, kemanusiaan, dan keluarga saya sendiri. 

Saya berpikir di Bandung saya akan menemukan 

wadah untuk menjalankan misi hidup saya.  

Pada akhir tahun 2013 saya akhirnya memulai 

misi kemanusiaan saya dengan menjadi relawan di 

sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang 

kesehatan untuk penyandang Lupus dan Low Vision, 

Syamsi Dhuha Foundation (SDF). Saya sendiri 

sesungguhnya tidak memiliki motivasi khusus untuk 

bergabung dengan LSM tersebut. Saya hanya ingin 

berbagi dan berguna bagi orang-orang di sekitar saya. 

Seiring berjalannya waktu motivasi saya tumbuh 

dengan sendirinya. Motivasi saya dalam melakukan 

kegiatan sosial juga mendorong saya untuk melakukan 

segala hal lebih baik, termasuk kuliah.  

Pada awal tahun 2014, saya dipercaya untuk 

menjadi reader bagi salah seorang penyandang low 

vision bernama Galih Purnama. Kak Galih merupakan 

penderita Low Vision yang saat ini sedang menempuh 

pendidikan tinggi di STKS Bandung. Kak Galih 

menderita Low Vision dan kehilangan hampir seluruh 

penglihatannya sejak duduk di bangku kuliah. 

Sebelumnya beliau telah menempuh kuliah di salah 

Gambar 1 Galih Purnama saat 
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satu universitas besar di Bandung yaitu Universitas 

Padjajaran. Namun karena penglihatannya yang 

semakin sempit dan terganggu, Kak Galih akhirnya 

berhenti kuliah dan fokus pada pengobatan matanya. 

Namun hingga kini penglihatan Kak Galih tidak 

pernah kembali seperti semula. Hal yang sangat saya 

banggakan dari beliau adalah semangat belajarnya 

yang tinggi. Meskipun dengan kondisi yang serba 

terbatas beliau akhirnya memutuskan untuk kuliah 

kembali di STKS.  

Selama ku-

rang lebih setahun 

belakangan, saya 

telah menjadi pen-

damping untuk 

Kak Galih dalam 

menyusun laporan 

praktikum maupun 

skripsi. Melalui 

beliau pandangan 

saya menjadi sa-

ngat terbuka dan luas. Beliau membuktikan bahwa 

pendidikan tinggi tidak terbatas untuk siapapun. Saya 

sendiri pun menyadari bahwa ada banyak hal yang 

bisa kita lakukan untuk orang-orang di luar sana, 
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bahkan sebelum kita menyandang gelar sarjana. 

Sebelum bertemu dengan beliau saya tidak pernah 

berpikir bahwa kemampuan membaca saya bisa 

sangat berguna bagi orang lain. Dari pengalaman saya 

ini saya belajar bahwa niat dan kesediaan untuk 

bergerak adalah kunci awal menuju kesejahteraan 

bersama. Saya percaya bahwa Indonesia tidak akan 

maju bila kita hanya maju sendiri. Kita perlu maju 

bersama-sama untuk memajukan Indonesia.  

Kemajuan suatu bangsa menurut saya sangat 

dipengaruhi oleh pendidikan para pemudanya. Oleh 

karena itu pendidikan tinggi menjadi elemen yang 

penting dalam mencapai Indonesia sejahtera. Terlebih 

lagi bila kita berkaca pada MEA (Masyarakat Ekonomi 

ASEAN) yang akan segera diresmikan Januari 2016 ini, 

pendidikan akan menjadi penentu untuk bersaing 

dengan masyarakat ASEAN lain. Sebagai mahasiswa 

kita memang tidak bisa membuat peraturan ataupun 

kebijakan untuk meningkatkan pendidikan pemuda 

Indonesia. Namun kita dapat membantu orang lain 

yang kesusahan dalam menempuh pendidikan 

mereka. Hanya dengan hal kecil, seperti yang saya 

lakukan, kita dapat menjadi bagian dari kemajuan 

bangsa.  



162     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

Pengalaman tersebut mendorong saya untuk 

terjun lebih jauh untuk membantu teman-teman kita 

yang mengalami keterbatasan terutama penglihatan. 

Sebenarnya motivasi saya juga datang dari ibu saya 

yang juga memiliki masalah penglihatan. Saat ini saya 

dan tim research SDF sedang mengembangkan obat 

untuk mata terutama mata miopi berbahan dasar 

ekstrak bunga bintang atau Laurentia longiflora. Saya 

berharap apa yang saya lakukan dapat membantu 

teman-teman kita yang membutuhkan.  

Pergerakan yang kecil menuntun kita ke 

tanggung jawab dalam pergerakan yang lebih besar. 

Segala hal selalu dimulai dari dasar. Sama seperti 

menempuh pendidikan, kita memulai dari sekolah 

dasar hingga pendidikan tinggi. Demikian halnya 

dalam memajukan bangsa. Kita bisa memulainya dari 

hal-hal sederhana. Ingatlah selalu, kebahagiaan hanya 

akan sejati apabila dibagi. Saya membuktikan bahwa 

lewat berbagi semua batasan dapat dihapus. Bahkan 

keterbatasan fisik untuk menempuh pendidikan tinggi 

sekalipun.  
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Peran Mikrobiolog dalam 

Mengatasi Permasalahan 

Lingkungan dengan Teknologi 

Berbasis Bio 

 

Muhamad Syukron 

 

ewasa ini banyak permasalahan lingkungan 

yang mengakibatkan kerusakan terhadap 

ekosistem alam. Salah satu penyebabnya yaitu 

cemaran limbah industri yang mengandung logam 

berat sehingga mempengaruhi siklus nutrisi yang ada 

di tanah, air maupun udara. Adanya permasalahan ini 

membuatku berfikir lagi bagaimana caranya untuk 

dapat berkontribusi dalam menyelesaikan 

permasalahan lingkungan yang akan terus terjadi.  

Hingga suatu ketika niat Saya begitu bulat 

untuk melanjutnya pendidikan yang berfokus pada 

lingkungan atau konservasi yang berbasis bio. 

Semangat yang tinggi mengiringi langkahku untuk 

mencapai cita-cita dalam melanjutkan pendidikan di 

D 
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kampus yang sejak lama Saya impikan. Perjalanan 

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan yang 

bermunculan ketika niat ini sudah mantap. Meskipun 

orang tua tidak begitu mengetahui keinginanaku 

untuk berkuliah di luar Pulau Jawa, namun Saya 

dengan antusiasnya melengkapi berkas-berkas yang 

diperlukan dalam pendaftaran kuliah.  

Akhirnya Kampus Ganeshalah yang saya tuju 

sebagai tempat untuk menimba ilmu dan 

mengembangkan softskill yang akan sangat berguna 

untuk kedepannya. Kampus ini begitu besar dengan 

berbagai prestasi dan karya yang telah diakui oleh 

negara-negara lain hingga tak jarang setiap siswa 

menggantungkan mimpinya di kampus ini. Begitu 

juga dengan Saya yang menggantungkan mimpi besar 

di kampus Ganesha ini.  

Ketertarikan terhadap lingkungan ini 

mengantarkanku untuk menimba ilmu di Sekolah 

Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) yang mana di 

dalamnya mempelajari sistem kehidupan mulai dari 

level molekuler, sel sampai level ekosistem serta 

teknologinya. Keprihatinan terhadap pencemaran 

lingkungan yang semakin tinggi membuatku untuk 

fokus dalam menyelesaikan permasalahan ini melalui 
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agen bio yang dapat digunakan sebagai salah agen 

untuk mengurangi cemaran limbah. Hingga pada 

akhirnya saya memilih program studi Mikrobiologi 

SITH ITB sebagai tempat untuk mewujudkan mimpiku 

dalam penyelesaian permasalahan lingkungan.  

Perkuliahan di Mikrobiologi memberikan gam-

baran tentang begitu besarnya potensi 

mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam 

berbagai proses, salah satunya adalah proses 

bioremediasi untuk daerah yang tercemar. 

Penggunaan agen mikroorganisme dalam 

penyelesaian lahan tercemar dapat mengurangi cost 

dan efek samping yang ditimbulkan. Pekerjaan ini 

membutuhkan ilmuwan maupun insinyur yang 

memiliki latar belakang tentang bioteknologi, seperti 

halnya mikrobiolog.  

Selain mikrobiolog, insinyur yang bergerak di 

bidang lingkungan pun sangat dibutuhkan dalam 

perannya menganalisis suatu lingkungan secara skala 

besar yang kemudian basic bionya akan dikerjakan 

oleh ilmuwan. Kolaborasi keilmuan ini yang dapat 

mewujudkan ide besar sehingga akan lebih besar 

pengaruhnya ketika teknologi ini diterapkan dalam 

skala besar.  
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Masalahnya penyelesaian permasalahan ling-

kungan masih banyak yang menggunakan agen kimia 

maupun fisika yang bisa menambah dampak buruk 

terhadap lingkungan, sedangkan agen bio masih 

dianggap teknologi yang tidak cocok untuk dikem-

bangkan karena selain dari lamanya waktu dalam 

penerapan teknologinya dan belum banyak orang 

yang menggunakan teknologi berbasis bio sehingga 

belum terbukti secara komersial peran dari agen bio 

untuk permasalahan lingkungan.  

 Permasalahan ini yang akhirnya mendorong 

Saya untuk turut serta dalam mengatasinya sehingga 

mimpi besar Saya yang ingin saya wujudkan nantinya 

yaitu mengembangkan dan menerapkan teknologi 

berbasis bio skala besar dengan di manage oleh sebuah 

sistem perusahaan yang bergerak di bidang 

bioteknologi. Mimpi besar ini yang ingin saya 

wujudkan selain dari belum banyaknya perusahaan-

perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang 

bioteknologi sehingga perlu tem inisiator untuk 

merintisnya. Karena begitu berkembangnya 

bioteknologi di luar negeri, tidak menutup 

kemungkinan di Indonesia juga akan berkembang 

melihat dari potensi sumberdaya hayati yang sangat 

berlimpah serta sumber daya manusianya yang juga 
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tidak kalah dari negara luar. Oleh karena itu, Saya 

membayangkan beberapa tahun ke depan bioteknologi 

akan sangat berkembang untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada.  

Gagasan perusahaan mandiri yang bergerak 

pada teknologi berbasis bio ini harapannya menjadi 

perusahaan yang akan bekerjasama dengan berbagai 

perusahaan besar di Indonesia maupun luar negeri 

dengan perannya dalam proses remediasi lahan 

tercemar akibat buangan limbah industri. Perusahaan 

ini di dalamnya terdiri dari ilmuwan-ilmuwan yang 

berfokus pada bidang bio seperti halnya mikrobiolog 

yang dengan kelimuannya siap untuk menyelesaikan 

proyek dengan basis bioremediasi.  

Proses bioremediasi yang dilakukan mulai dari 

proyek penelitian tingkat laboratorium seperti 

mengisolasi bakteri yang dapat memetabolisme 

senyawa kimia tertentu seperti halnya senyawa 

hidrokarbon yang mencemari lingkungan dari 

lahannya langsung. Kemudian memperbanyak 

bakteri-nya di dalam laboratorium dengan 

menumbuhkan pada media tumbuh yang menyerupai 

lingkungan aslinya. Pada proses ini dilakukan 

pengujian lanjut skala laboratorium untuk 

mengoptimasi efisiensi dari aktivitas bakteri yang 
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dapat memetabolisme substrat tertentu dengan hasil 

yang optimum. Hasil optimasi ini yang selanjutnya 

akan diaplikasikan langsung ke lahan tercemar dengan 

setem monitoring secara berkala untuk melihat 

perubahan dari penurunan senyawa pencemar.  

Teknologi berbasis bio yang akan semakin 

berkembang ini membutuhkan suatu sistem yang 

beroperasi secara komersial sehingga akan 

berpengaruh lebih besar terhadap penyelesaian 

permasalahan lingkungan yang ada. Mimpi besar ini 

tidak dapat terwujud ketika hanya Saya yang ingin 

merealisasikannya akan tetapi butuh banyak bantuan 

mulai dari bantuan pendanaan hingga bantuan 

kolaborasi dengan keilmuan terkait sehingga akan 

lebih mudah untuk merealisasikan ide ini menjadi 

suatu inisiator perwujudan dari perkembangan 

teknologi di bidang bioteknologi di Indonesia untuk 

Indonesia yang lebih mandiri.  
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Surat untuk Adik-adikku 

 

Karyadi 

 

ntuk adik adikku 

Dimanapun kalian berada 

Assalamu’alaikum wr wb 

 Apa kabar kalian semua? Entah bagaimanapun 

keadaan kalian saat in, kuharap kalian bak baik saja 

disana, masih teguh bersama semangat yang ada di 

dalam diri kalian. 

 Perkenalkan nama kakak Karyadi. Kakak 

hanyalah orang yang sedikit lebih tua dibandingkan 

kalian. Disini kakak hanya ingin berbagi cerita dengan 

kalian. Kakak harap ini dapat bermanfaat untuk 

kalian. 

 Kakak sebenarnya berasal dari keluarga yang 

kurang mampu. Mungkin sama seperti beberapa dari 

kalian yang tengah membaca tulisan ini. Meskipun 

begitu, kakak merasa cukup beruntung, kakak masih 

bisa makan cukup meskipun sederhana. Tapi bagi 

U 



170     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

ayah memikirkan cara untuk makan esok hari 

terkadang susah. 

 Sewaktu SD, karena mendengar cerita guru 

kakak tentang kuliah, kakak jadi ingin kuliah. Ya, 

kakak bermimpi agar bisa kuliah. Setelah lulus SD 

kakak harus melanjutkan ke SMP, SMA baru 

kemudian bisa kuliah. Saat itu cerita yang diceritakan 

oleh guru kakak adalah anak dari keluarga kurang 

mampu yang bisa kuliah. Mungkin itulah yang pada 

saat itu membuat kakak ingin kuliah. Tapi bukan 

berarti akan mudah untuk kakak dalam mewujudkan 

mimpi tersebut. Ketika kakak mengutarakan niatan 

untuk masuk ke SMA Negeri saja respon ayah seolah 

menanyakan, ‘Ini uang dari mana lagi?’, apalagi untuk 
kuliah. Ayah lebih berharap kakak masuk SMK kala 

itu, agar bisa langsung bekerja setelah lulus, 

membantu ekonomi keluarga. Tapi di tengah 

keterbatasan itu, ayah selalu meyakinkanku bahwa 

selalu ada jalan untuk kebaikan. 

 Mulai saat itu kakak mencoba untuk 

menabung. Apabila di tanya uangnya untuk apa, 

kakak selalu menjawab untuk kuliah. Meskipun 

demikian kakak sadar bahwa uang yang kakak tabung 

belum tentu cukup untuk kuliah. Biaya kuliah itu 

mahal, belum lagi untuk makan, kosan dan lain-lain. 
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Kakak kemudian berpikir, kakak harus mencari 

beasiswa. 

 Ketika mendengar kakak ingin kuliah, ada 

tetangga yang ’meremehkan’ mimpi kakak. Beliau 
tahu seperti apa kondisi ekonomi keluarga kakak, ayah 

kakak hanya seorang buruh sedangkan ibu kakak 

hanya seorang ibu rumah tangga. Mengetahui itu yang 

bisa kakak lakukan hanyalah membuktikan kalau yang 

beliau ucapkan salah. Alhamdulillah setelah lulus SD 

kakak bisa masuk ke SMP favorit. Tetangga kakak 

yang awalnya ‘meremehkan’ mimpi kakak tersebut, 
mengakui bahwa mimpi kakak dapat terwujud. 

Selepas dari SMP kakak kemudian masuk SMA. 

Alhamdulillah sekarang kakak sudah bisa kuliah. 

Alhamdulillah juga itu berkat bantuan banyak orang, 

terlebih guru BK SMA kakak. Beliau sangat 

memperhatikan siswanya yang kurang mampu, 

kemudian membantu mereka dengan memberikan 

beasiswa. 

 Selama berkuliah kadang kakak merasa salah 

masuk jurusan. Kenapa kakak berada disini. 

Kemudian kakak merenung. Mungkin Tuhan memiliki 

alasan kenapa kakak harus berada disini. Mungkin ada 

permasalahan yang harus kakak selesaikan dengan 

bekal jurusan kakak saat ini. Untuk kalian ada baiknya 
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melakukan sesuai passion kalian. Ketika kalian merasa 

salah melangkah, tetaplah bersyukur, kemudian 

cobalah cari jawaban kenapa kalian tersesat di langkah 

tersebut. Tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu tahu 

mana yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan semua 

akan indah pada waktunya. 

 Kakak bukanlah orang yang pintar. Kalian 

jangan ikut-ikutan seperti kakak ya. Kalian harus rajin 

belajar dan menjadi lebih pintar daripada kakak. Tapi 

jangan lupa, selain pintar kalian harus mengasah 

karakteristik kalian, kalian juga jadilah orang yang 

baik. Gunakan ilmu yang kalian miliki untuk kebaikan 

dan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadilah seperti 

padi yang makin berisi akan semakin menunduk. 

 Kalian tahu, kalian semua masih sangat muda. 

Masa depan yang kalian miliki masih luas. 

Kesempatan kalian masih terbuka lebar. Kalian bisa 

mempelajari apa yang ingin kalian pelajari. Luaskan 

cakrawala pengetahuan kalian seluas luasnya. Ketika 

waktunya tiba kalianlah yang pada akhirnya akan 

memimpin negeri ini, Indonesia, menggantikan kami 

generasi yang lebih tua. Untuk itu persiapkanlah diri 

kalian dengan sebaik mungkin sebelum waktu itu 

datang. Jadilah apapun yang kalian inginkan, kalau itu 

baik pasti ada jalan. 
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 Satu hal yang harus selalu kalian yakni, setiap 

manusia itu unik, termasuk kalian semua. Tak ada 

manusia lain yang sama dengan kalian. Termasuk 

mimpi mimpi kalian, cita-cita kalian. Tak perlu kalian 

takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi tingginya 

hingga Tuhan memeluk mimpi mimpi kalian. Setelah 

bermimpi, berusahalah sekuat tenaga kalian untuk 

mewujudkannya. Mimpi hanya akan menjadi mimpi 

jika kalian tidak berusaha untuk mewujudkannya. Kita 

semua harus berusaha keras untuk mewujudkannya. 

Tak lupa juga untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. 

Dia selalu mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-

Nya 

 Kakakpun juga mempunyai mimpi yang harus 

kakak wujudkan. Kakak bermimpi kakak bisa berbagi 

dengan sebanyak-banyaknya orang. Kakak ingin 

menyebarkan kebaikan orang-orang yang pernah 

berbuat baik kepada kakak. Kakak ingin membantu 

orang-orang yang berkurangan seperti kakak ataupun 

kalian agar bisa bersekolah dan menebarkan kebaikan 

untuk sekitarnya. Yang kakak tahu di belahan 

Indonesia ini, masih banyak yang ingin sekolah tapi 

belum bisa terwujud. Kakak ingin bisa membantu 

mereka dalam mewujudkannya. Kakak yakin bahwa 

kebaikan itu bisa menyebar, menular ke orang lain 
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laksana jamur yang tumbuh subur di musim 

penghujan. Doakan kakak ya, semoga kakak bisa 

mewujudkannya di masa yang akan datang. 

 Percayaah, masa depan bangsa Indonesia ada 

di tangan kalian semua. Bergotong-royonglah demi 

masa depan bangsa Indonesia ini. Akan ada orang-

orang yang akan membantu kalian dalam 

mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Orang-orang yang 

digerakkan oleh Tuhan untuk membantu kalian. 

Orang-orang yang setuju akan dipertemukan dalam 

perjalanan dengan cara yang unik oleh-Nya. 

 Teruslah tersenyum seberat apapun kondisi 

kalian. Mungkin tak akan menyelesaikan masalah, tapi 

paling tidak bisa menenangkan kondisi hatimu dan 

menyenangkan orang yang melihatmu. 

 Maaf kakak belum bisa menjadi kakak yang 

baik untuk kalian semu. Semoga tulisan kakak ini 

bermanfaat untuk kalian. Semoga ini menjadi kebaikan 

untuk Indonesia dan kita semua. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum 

Bandung, 26 Desember 2015 
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Dreamericious 

 

Risa Suadiani 

 

isah ini aku tulis saat aku merangkai mimpi di 

usia 20 tahun. Merangkai mimpi. Yah. Itulah 

diriku. Karakterku yang senang berimajinasi, 

membawaku ke dalam impian-impian gila yang ingin 

sekali aku wujudkan. Semenjak membaca novel karya 

Andrea Hirata yang sangat menginspirasi, aku tidak 

pernah takut bermimpi. Sejak SMP hingga lulus SMA 

dan akhirnya diterima di ITB tahun 2013. Mimpilah 

yang membawaku sejauh ini. Dari pelosok desa di 

Jawa Tengah, menuntut ilmu di sekolah terbaik di 

Indonesia, membanggakan kedua orang tua dan 

kelima saudaraku.  

 Namun, menjadi mahasiswa di perguruan 

tinggi terbaik di negeri ini tidak semudah dan 

semenyenangkan yang aku bayangkan. Lambat laun, 

semangatku turun. Impian-impian yang aku rangkai 

saat masih duduk di bangku SMA, perlahan luntur. 

Aku tidak lagi bermimpi besar. Merangkai tujuan 

hidup di masa depan. Hidupku mengalir begitu saja 

K 



176     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

seperti air di lereng gunung. Lebih buruk lagi, aku 

kehilangan jati diri sebagai seorang pemimpi. 

Saat aku masuk jurusan Kewirausahaan, yang 

aku pilih saat mendaftar (program peminatan), 

sejujurnya aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan 

selama kegiatan perkuliahan, karena sebelumnya aku 

bersama mahasiswa lain yang ikut program peminatan 

berbincang dengan Ketua Program Studi 

Kewirausahaan. Beliau bercerita bahwa saat kami 

masuk program studi Kewirausahaan, kami akan 

membangun bisnis dari nol. Semenjak itu, aku 

bingung bisnis apa yang ingin aku bangun. Karena 

sejak awal masuk Kampus Gajah ini, aku sudah 

kehilangan arah.  

 Aku mengalami banyak kesulitan belajar di 

jurusan ini. Bukan karena materi kuliah yang sulit 

dipahami, justru mata kuliah kami tidak ada 

perhitungan matematis selain mata kuliah Financial 

Accounting. Namun, karena aku tidak bersemangat 

untuk kuliah dan menimba ilmu seperti saat aku SMP 

dan SMA, semuanya terasa berat. Aku merasa seperti 

aku telah gagal. 

 Kegagalan terbesarku adalah saat semester 4, 

dimana aku memulai bisnis yang tidak sesuai dengan 
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passion-ku. Karena saat itu kami harus sudah merintis 

usaha, aku asal saja mengambil usaha kakakku sebagai 

tugas kuliah. Kupikir ini hanya akan sebagai tugas 

kuliah saja, namun ternyata hingga semester-semester 

selanjutnya terasa sangat berat menjalankan sesuatu 

tanpa minat dan semangat. Sampai semester 6 aku 

berpura-pura tangguh, pretending everything is gonna be 

all right. 

 Sampai di semester 7 aku menemukan diriku 

kembali. Diriku yang selama ini entah kemana 

menghilang. Ketika Pak Leo, dosen yang selalu 

mendampingi kami hingga lulus nanti, menanyakan 

padaku, apa sebenarnya cita-citaku. Apa yang ingin 

aku raih saat bersekolah di sini? Aku diam sejenak. 

Dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri. Benar 

juga, apa sebenarnya cita-citaku, impianku, tujuan 

yang ingin aku capai.  

Tiba-tiba aku teringat dengan impianku mem-

punyai penerbit buku. Aku menceritakan semuanya 

kepada Pak Leo. Bahwa aku ingin mempunyai 

penerbit buku. Aku ingin menjadi seorang editor 

handal. Lalu, Pak Leo memberiku semangat untuk 

menjalankan sendiri bisnisku, membuat bisnis penerbit 

buku yang merupakan cita-citaku sejak SMP. 

Sebenarnya aku sedikit bingung, karena saat itu aku 
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harus mengambil keputusan apakah aku akan 

memulai bisnis penerbit buku, atau tetap ikut dengan 

temanku menjalankan bisnisnya. Pak Leo memberiku 

waktu satu minggu untuk mengambil keputusan. Aku 

pun mengambil keputusan untuk tetap bergabung 

dengan temanku menjalankan bisnisnya.  

Selama berhari-hari pikiranku dipenuhi 

bayang-bayang penerbit buku. Penerbit buku yang 

ingin aku rintis sendiri. Sampai akhirnya, teman 

sejawatku memberiku semangat untuk benar-benar 

memikirkan dan merenungkan apa yang ingin aku 

lakukan, jangan sampai aku menyesal di kemudian 

hari. Lalu, aku berpikir, aku menuntu ilmu di sini, di 

ITB, jurusan Kewirausahaan. Banyak ilmu yang telah 

kudapatkan, namun hanya sedikit yang teraplikasikan.  

Lalu, aku meyakinkan diriku sekali lagi, bahwa 

memulai usaha penerbit adalah cita-citaku dan ingin 

kuraih secepat mungkin. Akhirnya, dengan segala 

keberanian yang aku miliki, dengan dukungan teman-

teman dan para dosen serta mentor bisnis, aku 

menciptakan bisnis penerbit buku Akasia, bersama 

kawanku, Bela. Saat ini, kami sedang membuat buku 

pertama kami. Sekarang, aku merasa lebih hidup, lebih 

bahagia. Aku ada karena aku bermimpi.  
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Pesanku untuk teman-teman, jangan pernah 

takut meraih mimpimu kawan. Sebesar apa pun itu. 

Sekalipun kau ingin pergi ke luar angkasa, pasti akan 

terwujud jika mau berusaha keras, tekun, tanpa 

mengeluh. Aku selalu membayangkan aku sedang 

berada di sebuah ruangan dan sedang mengedit 

naskah novel yang akan aku terbitkan. Dan sekarang, 

itu sudah bukan bayangan, namun benar-benar aku 

alami. Aku yakin, mimpi-mimpi lain, imajinasi lain 

yang ada dalam otakku akan benar-benar jadi 

kenyataan juga suatu hari nanti. 
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(Mencoba) Beraksi! 

 

Angga Fauzan 

 

ku punya mimpi, di masa depan nanti kota 

kecilku, Boyolali, mampu menjadi kota yang 

menginspirasi ibu pertiwi berkat pencapaiannya yang 

gemilang. Yang mampu memanusiakan manusia di 

dalamnya dan mampu mengoptimalkan potensinya 

dengan bijak dan optimal. 

Mimpi itu harus dimulai dari sekarang, 

khsususnya sejak aku belajar di Institut Teknologi 

Bandung dengan amanah beasiswa Bidikmisi. Amanah 

ini tak mudah, kawan. Untuk orang sepertiku yang 

tinggal di bekas kandang kambing milik kakek, yang 

memiliki orangtua penjual gorengan dan pengrajin 

logam, yang selalu tersendat dalam masalah 

pendidikan dan sosial yang tak semua orang mau 

merasakannya, amanah ini sangatlah membebani di 

akhirat nanti jika kusia-siakan. Terlebih lagi, tak semua 

orang mampu berkuliah, tak semua orang diberi 

keberuntungan belajar di bangku ITB, dan tak semua 

orang mendapatkan beasiswa. Nista rasanya diriku 

A 
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jika aku hanya kuliah-pulang tanpa memanfaatkan 

potensi pembelajaran yang kuraih. 

Aku percaya, salah satu potensi pembelajaran 

yang diberikan kampus ini sudah terpatri dengan 

tegas di tugu Plaza Widya bahwa sejatinya kampus ini 

ada untuk membentuk watak dan kepribadian, supaya 

lulusannya bukan hanya menjadi pelopor 

pembangunan tetapi juga menjadi pelopor persatuan 

dan kesatuan bangsa. Untuk mendapatkan 

pembelajaran tersebut, aku mencoba aktif di berbagai 

kegiatan kampus. Contohnya belajar menjadi ketua 

First Movement ITB 2012 yang mampu menjadi titik 

balik seorang Angga yang bukan apa-apa, bolak-balik 

keluar negeri lewat pintu-pintu yang disediakan 

kampus ini, hingga pada akhirnya aku mengambil 

salah satu keputusan terbesarku yakni mencalonkan 

diri menjadi Ketua Kabinet KM-ITB. 

Aku ingat saat bercerita panjang lebar dengan 

Kak Anjar, Presiden KM-ITB 2012-2013 yang kudaulat 

sebagai mentor sekaligus panutanku sejak TPB, 

kemudian saat tak bisa tidur nyenyak berhari-hari, 

curhat sana-sini hingga akhirnya keputusan untuk 

beraksi pun dimulai. Adapun hal yang mampu 

membuatku memiliki keputusan itu ialah; impianku 

ingin membangun kota Boyolali di masa depan 
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sehingga aku harus belajar menempa diri sebanyak 

mungkin, kegelisahanku terhadap kondisi KM-ITB 

maupun Indonesia, dan yang terakhir adalah 

impianku untuk KM-ITB dan Indonesia. Berbekal uang 

beasiswa bidikmisi, tim beraksi yang kami bentuk dari 

berbagai golongan – dari yang menganggap dirinya 

akar rumput kampus hingga yang dibilang tak 

populer, doa dari banyak pihak serta gagasan yang 

disiapkan sematang mungkin kami pun mencoba 

beraksi untuk Ibu pertiwi. 

 Kami percaya bahwa kita harus bersatu, 

ciptakan karya agar mampu menginspirasi Indonesia 

yang menjadi teladan kebaikan yang menggerakkan. 

Bukan sekadar superman yang tak mampu membuat 

orang lain super. Mulai dari pengambilan berkas di 

pagi hari saat haru pertama, kemudian hearing sampai 

menjelang subuh, masuk ke kelas sana-sini, dihujat 

sana-sini, disanjung sana-sini, dikibuli dan dibantu 

banyak pihak dan sebagainya, menjadikan aku dan tim 

beraksi menjadi satu entitas kehangatan tersendiri 

dalam kampus ITB yang tak beraliansi kepada pihak 

manapun dan tanpa jalur-jalur tertentu. Wajar, lawan 

politik kami bukan tim sembarangan. You-know-lah. 

Bahkan jujur, salah satu promotorku berkata bahwa 

kita wajar kalau kalah, dan baru hebat kalau menang, 
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kita baru terbentuk, kita berdiri sendiri, bukan siapa-

siapa di kampus ini, namun justru perjuangan akan 

sulit menantang jika kemenangan sulit dimenangkan. 

 Di sisi lain, kuliah pun hampir terbengkalai. 

Jumlah 21 sks yang diambil rupanya harus 

dikorbankan sedikit jika badan ini letih ketiduran di 

kamar asrama PPSDMS, kampanye ke kelas-kelas atau 

mendadak harus keluar karena panggilan mendadak 

suatu himpunan untuk datang, dan sebagainya. Oh 

iya, aku ingat suatu ketika ada himpunan yang 

mengajakku bertemu dengan massa-nya untuk 

menjelaskan soal visi-misi yang kami bawa. Ketika aku 

sampai ke tempat mereka, kulihat sampah bungkus 

plastik dan botol bertebaran. Spontan saja kuajak 

mereka untuk beberes sebentar sebelum konten yang 

kami bawa kujelaskan kepada mereka. Suatu cerita 

renyah yang tak akan kulupa. 

 Setelah serangkaian proses Pemira KM-ITB 

2015 jilid 2 selesai, proses perhitungan pun dimulai. 

Saat itu cukup sengit, bak balapan Rossy versus 

Lorenzo di balapan sirkuit Italia. Dengan perasaan 

dag-dig-dug seakan jantungku membesar karena 

gemetarnya, hasil pun keluar. Selisih suara 4% 

membuatku dan tim Beraksi cukup puas mengingat 

latarbelakang kami yang tadi sudah kusebutkan, dan 
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menjadi evaluasi tersendiri mengenai bagaimana kami 

kemarin beraksi untuk ibu pertiwi.  

 Sungguh, hasil akhir bukanlah menjadi 

penentu. Karena ibu pertiwi tak akan memarahi 

kegagalan kita saat ini, namun seperti seorang ibu 

yang lembut hatinya, ibu pertiwi rupanya ingin aku, 

kami dan kita semua beraksi, ciptakan karya dan 

menginspirasi orang lain. Meskipun hasil akhirnya 

kami tidaklah berhasil, tetapi impian kami untuk 

bersatu, berkarya dan menginspirasi Ibu pertiwi akan 

selalu berhasil lewat jalan yang lain. 
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Malaikat Kecil Ibu Pertiwi 

 

Ati Devara 

 

ermimpi setinggi langit untuk bangsa hukumnya 

sah-sah saja, bahkan sangat dianjurkan. Tetapi 

ingatlah untuk mencapai mimpi-mimpi itu kita 

membutuhkan tangga. Yang artinya, kita semestinya 

mulai untuk mewujudkan dan mencapai mimpi 

tersebut dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. 

Jangankan berkontribusi untuk Indonesia, belum tentu 

diri ini sudah berkontribusi untuk kabupaten apalagi 

provinsi.  

Bentuk kontribusi untuk bangsa dari anak 

bangsa, apakah memenangkan olimpiade fisika tingkat 

nasional sudah memenuhi kategori pengabdian 

bangsa? Mungkin saja iya, ketika kita dapat membawa 

nama negara kita ini dan mengharumkannya di ranah 

internasional. Lebih-lebih lagi jika pemenang 

olimpiade fisika tersebut megajarkan ilmunya kepada 

para penerus putra-putri bangsa generasi selanjutnya. 

Tidak hanya itu, menjadi warga negara yang amanah, 

bertanggung jawab dengan tugas yang dibebankan 

B 
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kepadanya juga sudah termasuk bentuk pengabdian 

bangsa dalam bentuk yang sederhana. Rasanya hina 

dina betul jika kita sudah berada di atas sebagai 

pemegang kekuasaan, tetapi bukannya memperbaiki 

malah merusak, dikuasai keegoisan untuk memenuhi 

kepuasan diri belaka. 

 Di sini, kisahnya baru saja dimulai. Sembilan 

Juni 2015 menjadi saksi detik-detik saya 

memperjuangkan bangku perkuliahan menuntut ilmu 

di universitas negeri. Sembilan Juni 2015 menjadi saksi 

perpecahan air mata ayah mendoakan anaknya, 

dibalik air matanya terselip kekhawatiran yang luar 

biasa, khawatir kalau-kalau saja saya gagal ujian 

SBMPTN dan tidak dapat menempuh perkuliahan 

karena tidak mampu membiayai biaya Ujian Mandiri 

apalagi swasta. Kira-kira sekitar tujuh jam yang lalu Ia 

yang berbaring dengan menggunakan sarung kotak-

kotaknya berpesan, "Semoga sukses ujiannya. Harus 

sabar dan telaten, manusia yang terbaik adalah manusia 

yang bisa bermanfaat untuk orang lain." Saya begitu 

tergesa-gesa dan terburu-buru sehingga tidak 

mengindahkan perbincangan dengan beliau pagi itu. 

Pahit benar kenyataan yang ada, sepulang saya tes 

SBMPTN, ayah di tempat wudhu, ditemukan sudah 

tidak bernyawa lagi. 
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 Hijrah ke bandung, untuk pertama kalinya 

saya memasuki Institut Terbaik Bangsa, yang diidam-

idamkan, dielu-elukan, disebut-sebut namanya, 

menjadi sejuta mimpi putra-putri bangsa. Bangga 

sekaligus terharu, karena yang tersirat dalam benak 

dan terlintas dalam fikiran adalah,  

"Ayah, anakmu kini di ITB."  

Hari perkuliahan pun di mulai, setiap malam 

setiap kali dimana sebagian besar masa FTI 'ngambis' 

belajar, pukul 10 saya sudah tertidur pulas. Meng-

hindari isak tangis sebetulnya. Masih terngiang wajah 

ayah dalam memori di otak tengah ini. Agar di 

sepertiga malam saya dapat terbangun, tepat di bawah 

langit Sang Maha, mencurahkan segalanya.  

Di pertengahan semester, saya bertemu dengan 

seseorang, Evi namanya. Ia menawari saya untuk 

datang mengajar anak-anak kecil di salah satu masjid 

di dekat kosan, masjid yang sedang dalam tahap 

renovasi di daerah Plesiran. Karena jumlah pengajar 

disana masih sedikit. Setidaknya dalam seminggu dua 

kali saya meluangkan waktu sehabis maghrib untuk 

berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi cerita dengan 

anak-anak seusia saya 13 tahun yang lalu.  



188     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

Letih menghadapi Purcell, Halliday dan Brady 

lenyap sudah ketika setelah maghrib bertemu dengan 

malaikat-malaikat kecil titipan Ilahi untuk 

mendapatkan sedikit ilmu mengaji. Semangat mereka 

begitu besar, sangat besar. Hal itu ditunjukkan dengan 

begitu lebarnya senyum tawa mereka saat melihat saya 

datang dan mereka langsung menyambut kedatangan 

saya dengan riang sambil berlari. "Kak Ati....! Aku ngaji 

pertama sama kak ati... aku kedua sama kak ati!" Mereka 

berteriak bersahutan, saya hanya tersenyum gemas.  

Seorang anak berusia 3,5 tahun, Nampaknya 

menjadi bahan kibulan teman-teman seusianya, 

bahkan yang lebih dewasa. Jilbabnya urak-urakan 

berantakan, rambutnha keluar dari berbagai sisi. 

Tubuhnya mungil lucu dan imut. Meskipun banyak 

anak-anak lain yang mengganggu, namun semangat 

belajar dia begitu besar. Menulis 26 huruf hijaiyah. Feli 

namanya, anak terkecil di madrasah ini. "Kakak, ini 

gimana?" 

 Saya pun datang mendekat. Sepertinya Ia 

kesulitan untuk menulis huruf 'ba'. Lengkungan, ya 

membuat sedikit lengkungan kemudian diberi titik di 

bawahnya. 

 "Sini, sini kakak ajari ya...." Saya mempraktikkan 

menulis huruf 'ba' kemudian Ia meneruskan. Tapi lagi-
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lagi dia menghampiri saya dan mengeluh, "Kakak aku 

gak bisa." 

 "Coba sini pensil sama tangannya. Ikutin kakak 

ya..." saya meraih tangan mungilnya untuk menuntun 

menuliskan huruf 'ba' 

 "....." Feli hanya mengangguk. 

 Sepertinya gadis kecil ini memang sedikit 

kesulitan dalam membuat lengkungan. Anak seusia ini 

semangatnya begitu besar, sampai akhirnya dia 

berhasil membuat lengkungannya sendiri tanpa saya 

menuntunnya. Saya beruntung berada di sini, bersama 

para malaikat kecil penerus bangsa. 

  Adzan isya berkumandang, menandakan 

proses belajar mengajar berakhir. Saya dan pengajar-

pengajar yang lain mengantarkan anak-anak pulang. 

Lagi-lagi saya bersama Feli, karena Feli memang 

begitu lugu, tidak sedikit yang menggodai 

kepolosannya. Ketika sampai di depan pintu satu, saya 

bertemu dengan seorang nenek. Ternyata Feli tinggal 

bersama nenek dan kakeknya disini. Saya tersentak 

ketika anak seusia dia dimarahi dengan berlebihan 

oleh orang yang lebih dewasa dari keluarganya karena 

hal yang sepele. Sebagian besar anak-anak yang belajar 

disini adalah siswa sekolah dasar. Sayangnya anak 



190     Mimpi Anak Negeri untuk Ibu Pertiwi 

 

 

seusia mereka sepertinya belum pantas mengetahui 

apa yang mereka telah ketahui. Misalnya kata-kata 

kasar, kata-kata binatang, gambar-gambar yang belum 

pantas. Miris memang, didikan orang tua memang 

sangat berpengaruh. Tetapi setidaknya saya bisa 

memengaruhi sedikit saja akhlak mereka melalui 

proses belajar ini. Di sini kita sama-sama belajar, saya 

juga belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan 

mereka belajar mengaji, sesederhana itu. Mereka 

bukan hanya belajar mengaji tetapi juga belajar bahasa 

Inggris bahkan jika memang ada waktu, membahas 

materi SD yang mungkin masih saya ingat.  

 

Dalam foto ini 

hanya sebagian 

anak-anak yang 

hadir, karena saat 

itu anak-anak 

sedang ujian 

sekolah. 
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Menjadi Partner Orang Korea 

 

Nurul Walidah Oktaviani 

 

eptember 2015 adalah bulan dimana ITB 

Jatinangor kedatangan 41 orang Korea yang akan 

belajar bahasa Indonesia dan bekerja di Indonesia. 

Mereka tergabung dalam program GYBM (Global 

Youth Business Manager) yang artinya setelah mereka 

selesai belajar bahasa Indonesia di ITB Jatinangor, 

mereka akan bekerja sebagai manajer di salah satu 

perusahaan Korea ataupun perusahaan Internasional. 

Selain itu, mereka mendapatkan partner orang 

Indonesia masing-masing orang satu. Awalnya, aku 

sangat tidak suka dengan kehadiran mereka karena 

menurutku itu tidak adil. Bagaimana bisa, orang dari 

Negara lain bisa bekerja disini dan langsung menjadi 

manajer, sedangkan orang Indonesia sendiri menjadi 

bawahannya.  

Sampai suatu hari di bulan Oktober, temanku 

berkata bahwa mereka kekurangan orang Indonesia 

yang akan menjadi partner dari orang-orang Korea itu. 

Lalu dia menawarkan aku, tapi aku tidak yakin karena 

S 
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aku bukan orang yang pintar bicara bahasa Inggris, 

bahkan bisa dibilang bahasa Inggris ku benar-benar 

buruk. Namun, karena kondisi yang mendesak dan 

teman ku ini meyakinkan bahwa di sini lah aku bisa 

belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

Inggris-ku, pada akhirnya aku bersedia. 

Singkat cerita, aku mendapatkan seorang 

partner Korea yang nama Indonesia-nya adalah 

Maman. Dia adalah seorang warganegara Korea yang 

sangat antusias untuk belajar budaya Indonesia di ITB 

Jatinangor. Awal kami bertemu dia banyak bertanya 

padaku, apa saja yang tidak boleh dilakukan di 

Indonesia dan apa saja aturan yang tidak boleh dia 

lakukan terutama dalam Islam. Karena Ia tahu bahwa 

mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Aku 

menjawab apa yang aku tahu dengan kosakata bahasa 

Inggris ku yang sangat terbatas.  

Suatu ketika, Ia pernah bertanya kepadaku 

mengapa wanita muslim mengenakan hijab. 

Menurutnya kondisi temperature Indonesia yang tropis 

tentunya akan terasa panas ketika mengenakannya. 

Aku menjawab bahwa ini adalah kewajiban wanita 

muslim untuk menutupi kecantikannya agar terjaga. 

Islam sangat menjaga kehormatan wanita oleh karena 

itu dijagalah kecantikannya agar hanya orang-orang 
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tertentu yang dapat melihatnya, seperti keluarganya 

atau pun suaminya. Saat aku menjelaskan hal tersebut, 

dia hanya diam dan sepertinya mengerti dengan 

penjelasanku. Pernah suatu kali saat aku 

mengantarkan dia ke sebuah kafe di Jatinangor, dia 

bertanya kepadaku: 

Maman : “Apakah wanita muslim tidak merasa 
terkekang dengan banyaknya aturan yang 

ditimpakan kepada mereka?” 

Aku : “Tentu saja tidak, karena aturan itu 
diberlakukan untuk kebaikan kami sendiri.” 

Maman : “Tapi jika terlalu banyak aturan seperti itu, 
aku pikir kalian tidak bisa merasakan 

kebebasan. Bagaimana kalian bisa hidup 

dengan banyaknya aturan, harus ibadah 5 

kali sehari, harus berhijab, harus ini dan itu, 

aku pikir itu terlalu banyak.” 

Saat aku mendengar pertanyaan itu, aku 

tersenyum dan kemudian menjawab: 

Aku : “Ketika kita sudah percaya dan jatuh cinta 
dengan Tuhan kita, apapun aturannya akan 

dilakukan suka ataupun tidak suka. Sama 

seperti kita jatuh cinta dengan seseorang, 

apapun akan kita lakukan untuk orang yang 
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kita cintai itu kan? Harus ibadah 5 kali 

sehari, harus berhijab, harus ini dan itu, 

semua nya punya esensinya. Bukan hanya 

sebuah aturan baku yang tidak 

mendatangkan manfaat. Mungkin 

kelihatannya seperti terkekang, padahal 

tidak. Meskipun aturan tersebut wajib 

diberlakukan untuk muslim namun orang 

tersebut bebas memilih, apakah ia mau 

menuruti aturan tersebut atau tidak. Jadi, 

hanya orang-orang yang cinta kepada Islam 

saja yang akan benar-benar melakukannya. 

Tuhan tidak memaksakan manusia untuk 

melakukannya, Ia hanya ingin tahu mana 

orang yang benar-benar cinta kepada-Nya 

dan mana yang tidak.” 

Saat aku menjelaskan hal tersebut, ia sempat 

terdiam dan berfikir sesuatu, lalu hanya menjawab 

bahwa ia sudah mengerti dengan apa yang aku 

jelaskan dan dia menghormati hal itu. Salah satu yang 

membuat aku senang berteman dengannya adalah ia 

sangat menghormati orang lain. Aku pernah bertanya 

apa agama yang dianutnya, namun dia menjawab “I 

just believe in my self” yang menandakan bahwa dia 
adalah seorang atheis. Dia bercerita bahwa di Korea 
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memang banyak orang yang atheis. Namun, tidak 

perlu khawatir karena meski begitu, kebanyakan dari 

mereka akan menghormati kepercayaan yang dianut 

orang lain. 

Pernah suatu ketika ada salah satu orang Korea 

di asrama ITB Jatinangor yang meninggalkan HP nya 

begitu saja di atas meja, tempat kami belajar bersama. 

Lalu, satpam menegurku untuk memberitahu mereka 

bahwa jangan pernah meninggalkan barang berharga 

sembarangan. Saat hal itu aku beritahu kepada 

Maman, dia terheran-heran, bukankah mahasiswa 

biasanya punya attitude yang lebih baik dan lebih 

smart, mana mungkin mencuri barang orang lain. Dia 

bahkan percaya bahwa mahasiswa ITB bisa menjaga 

attitude nya.  

Aku sempat bingung bagaimana untuk 

menjelaskan, karena tidak semua mahasiswa memiliki 

attitude yang baik. Lagipula, banyak juga orang dari 

luar mahasiswa ITB yang datang ke asrama sehingga 

tidak bisa menjamin jika ada barang berharga yang 

tergeletak tidak akan hilang. Ketika itu, aku benar-

benar malu, mereka yang atheis saja bisa menjaga 

attitude mereka dengan sangat baik. Bahkan 

menganggap mencuri itu adalah sesuatu yang amat 

hina. Sedangkan di Indonesia, meski orang tersebut 
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beragama tetap saja banyak aturan yang dilanggar. 

Terkadang aku berfikir, apa sudah seburuk itu moral 

dan mental orang-orang Indonesia? Entahlah, semoga 

Indonesia bisa menjadi Negara yang lebih beradab ke 

depannya. 

Aku senang, aku secara ‘tidak sengaja’ menjadi 
LO dari orang Korea ini. Setidaknya, aku bisa 

mendapatkan wawasan dari mereka. Sekaligus 

menjelaskan bahwa Islam tidak seburuk yang mereka 

kira dan yang mereka lihat seperti di media. Aku tidak 

berharap terlalu muluk, setidaknya mereka tahu 

bahwa Islam adalah agama yang damai, agama yang 

justru menebarkan kebaikan di dalamnya, agama 

rahmatan lil alamin yang bukan hanya orang-orang 

Islam yang merasakannya namun juga yang bukan 

muslim. Aku berharap, mereka dapat merasakan 

bahwa Islam itu indah. 
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