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Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,

P
uji dan syukur semoga selalu terpanjat bagi Allah Swt. atas rah-

mat dan kasih sayang-Nya, serta kemudahan yang selalu Dia ber-

ikan sehingga buku Jaket Kuning Untuk Semua #2 ini dapat dit-

erbitkan. Buku ini khusus kami persembahkan bagi seluruh masyarakat 

umum di negeri ini sebagai kisah inspiratif yang bisa mendorong mo-

tivasi diri. Melalui buku ini kami sampaikan kepada seluruh generasi 

muda Indonesia, yang di dalam hatinya tersimpan cita-cita mulia un-

tuk berkontribusi positif bagi bangsa, bahwa UI sangat terbuka untuk 

menyambut kehadiran Saudara, apapun latar belakang ekonomi yang 

Saudara miliki. Melalui buku ini pula kami sampaikan harapan kepada 

setiap guru dan pengajar di negeri ini, untuk terus membimbing dan 

memompa semangat juang anak didik untuk dapat belajar di UI tanpa 

mengkhawatirkan masalah biaya. 

Kepada para donatur dan mitra beasiswa yang telah menjalin ker-

jasama dengan kami, melalui buku ini kami sampaikan ungkapan teri-

ma kasih paling tulus dan paling dalam, karena kontribusi Bapak/Ibu 

telah membantu meyakinkan generasi muda kita bahwa mereka masih 

mampu mendapatkan pendidikan terbaik walau dengan keterbatasan 

ekonomi yang mereka miliki. Maka dari itu, persembahan buku ini adalah 

sebagai kebanggaan penerima beasiswa yang telah membangun kapasi-

tas diri dan membangun negeri melalui beasiswa-beasiswa yang mereka 

dapatkan di UI.

Buku Jaket Kuning untuk Semua #2 ini berisikan tentang kisah inspira-

tif mahasiswa dari desa sampai ke kota. Bagaimana mahasiswa berjuang 
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dengan segala keterbatasannya untuk menggapai cita-cita berkuliah di 

universitas terbaik negeri ini melalui beasiswa yang tersedia di UI. Tidak 

hanya itu, mahasiswa juga bercerita mengenai kontribusinya untuk mas-

yarakat dari ilmu yang sudah mereka dapatkan.

Melalui buku ini pula kami mengajak pihak mitra beasiswa dan calon 

mitra beasiswa potensial untuk dapat mempertahankan hubungan ker-

jasama yang telah terjalin selama ini. Besar harapan kami agar hubungan 

ini dapat meningkat ke tahap yang lebih baik lagi pada tahun-tahun men-

datang. Tentu harapan ini kami sandarkan pada keinginan kuat bagi kita 

untuk dapat bersama-sama menelurkan lulusan-lulusan terbaik bangsa 

yang selama ini kita idamkan.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terbitnya buku ini, terkhusus kepada teman-teman di Sub-Direktorat 

Kesejahteraan Mahasiswa. Semoga hasil kerja keras kita dapat memberi-

kan manfaat besar melalui buku ini. Kami juga terbuka kepada saran dan 

masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini, serta untuk 

pengelolaan dan pelayanan beasiswa yang dijalankan oleh Direktorat 

Kemahasiswaan UI.

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Depok, 13 November 2017

Dr. Arman Nei, S.H., M.M
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

S
etelah beberapa waktu proses penyelesaian dilakukan, akhirnya 

buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Puji syukur kepada Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan nikmat-Nya, 

Buku Jaket Kuning Semua #2 ini bisa terselesaikan tepat waktu.

Buku Jaket Kuning Untuk Semua #2 merupakan lanjutan dari edisi se-

belumnya. Buku ini berisikan tulisan dari mahasiswa penerima beasiswa 

di Universitas Indonesia. Bagi kami terbitnya buku mempunyai nilai 

tersendiri dalam menyebarkan nilai-nilai positif, salah satunya adalah 

semangat juang yang tinggi dalam menyelesaikan studi mereka. Banyak 

tantangan tersendiri bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka 

di Universitas Indonesia. Pantang menyerah, selalu berusaha, serta tak 

pernah berhenti berdoa dan percaya dengan kekuatan dari yang Maha 

Kuasa itu semua yang menjadi warna tersendiri di dalam kisah-kisah 

yang kami kumpulkan. 

Buku ini terdiri atas tiga bagian, yaitu Menjemput Cita di Kampus Im-

pian, Meniti Jalan Menuju Harapan, dan Bersama Berbagi Kebaikan. Ba-

gian Pertama: Menjemput Cita di Kampus Impian, merupakan bagian 

menumbuhkan mimpi agar menjadi kenyataan. Walau dengan segala ke-

terbatasan inansial, akses,  dan geograis, mereka tetap memiliki keingi-

nan kuat dalam meraih cita-citanya untuk kuliah di kampus impian.
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Bagian Kedua: Meniti Jalan Menuju Harapan, cerita ini merupakan per-

juangan mereka dari segala kekurangan sebagai mahasiswa. Salah satu 

yang diperjuangankan adalah mendapatkan beasiswa agar tetap bisa 

melanjutkan studi yang sudah mereka impikan. Bagian ketiga: Bersama 

Berbagi Kebaikan, pada bagian terakhir cerita inspiratif dalam buku ini, 

kisah dari penerima beasiswa yang tidak hanya berprestasi secara aka-

demik, tetapi juga memiliki kontribusi sosial bagi warga UI maupun mas-

yarakat secara umum.

Terakhir, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebe-

sar-besarnya kepada seluruh mitra pemberi beasiswa di Universitas In-

donesia atas kepercayaannya dalam menyalurkan bantuan kepada ma-

hasiswa Universitas Indonesia. Bantuan tersebut sangat bermakna dalam 

hal peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Indonesia, dimana 

mahasiswa kami tidak perlu merasa cemas dengan hambatan-hambatan 

serta dengan keterbatasan yang ada dalam penyelesaian pendidikan 

mereka. Sehingga mereka bisa fokus pada proses belajar mengajar. 

Kami berharap kumpulan kisah ini akan menjadi kisah inspiratif dan 

dapat menggerakkan pihak lain untuk tidak ragu dalam menyalurkan 

bantuan kepada mahasiswa kami dalam membantu mereka mewujud-

kan mimpi besar mereka. Serta mendukung terciptanya sumber daya 

manusia unggul yang mampu berkontribusi positif bagi pencapaian ci-

ta-cita bangsa.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Depok, 13 November 2017

Rosmalita, S.Sos., M.Si
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Tak Kenal,
Maka Tak
Gratis
Andi Nurpagi | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Singa jika tak tinggalkan sarang, 

tak kan mendapatkan makanan..

Anak panah jika tak tinggalkan bu-

sur, tak kan mengenai sasaran”

(Imam asy-Syai’i)

Tak Kenal, Maka Tak Gratis
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T
erlahir dari keluarga petani dan pedagang tidak membuat saya 
putus semangat dan malu untuk memiliki cita-cita yang besar. 
Tinggal di sebuah pedalaman yang masih hangat dengan hi-

jaunya pepohonan di hutan tidak membuat saya mau untuk kalah 
dengan orang-orang di kota dalam menuntut ilmu. 

Meskipun tak jarang kegagalan yang menghampiri saya membuat 
lirih dan kesal di dalam hati, tak jarang saya merasa ditertawakan oleh 
kegagalan yang telah berhasil merenggut sedikit rasa semangat yang 
saya kumpulkan kembali sedikit demi sedikit.

Keraguan Itu..
Perjuangan ini berawal dari keraguan saya untuk melanjutkan kuliah ke 
perguruan tinggi-perguruan tinggi terbaik di Indonesia, mengingat sejak 
SMP saya memang bersekolah karena sering mendapatkan bantuan bea-
siswa untuk keluarga kurang mampu. 

Ketika saya mendaftar SNMPTN pun banyak keraguan saya untuk 
diterima di perguruan tinggi negeri tujuan saya. Hingga tibalah saatnya 
pengumuan bahwa saya lulus di pilihan pertama di FKG Universitas In-
donesia, tentunya senang sekali hingga berkali-kali mengucap syukur 
kepada Allah SWT.

Masalah biaya kembali menjadi penghambat impian saya untuk 
dapat berkuliah ke UI, tak hanya untuk biaya kuliah namun biaya trans-
portasi untuk menuju kesana masih belum cukup sepertinya. 

Benar saja dugaan saya ketika mengabarkan kelulusan saya di SN-
MPTN ini kepada kedua kakak saya yang kebetulan merantau untuk 
bekerja, mereka menolak karena mengkhawatirkan kedua orangtua 
saya yang hanya tinggal berdua jika saya merantau juga ke Depok di-
tambah lagi usia orangtua saya ini sudah terbilang tidak muda lagi. 

Setelah dua hari pengumuman ini saya baru berani memberitahu 
kedua orang tua saya, tidak mudah memang, saya harus menjelas-
kan detail kepada mereka karena memang pemahaman yang kurang 
akan hal ini dan memang kedua kakak saya tidak ada yang berkuliah 
sebelumnya. Bantuan dan dukungan keluarga membantu meyakinkan 
orang tua saya untuk memberangkatkan saya ke Depok.

Bantuan Dari Sang Guru
H-3 keberangkatan kami, saya diam-diam menghubungi guru saya 

Tak Kenal, Maka Tak Gratis
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di Rawamangun yang kebetulan bersedia mengajari saya sejak kelas 2 
SMA secara online. Saya ingin menumpang menginap di guru saya.

Ini semua karena sebelumnya, ibu saya bilang “Kalau ke Jakarta mau 
menginap di mana?” kemudian saya menceritakan semuanya tentang 
keluarga baru saya di Rawamangun dan kebetulan beliau pun lulusan 
UI jadi tidak sulit untuk menuju ke UI untuk daftar ulang ketika itu. 

Alhamdulillah guru saya tersebut mau membantu kami selama kami 
di Ibukota karena memang kami pun belum pernah ke sini sebelumnya. 
Berkat bantuan beliau proses pendaftaran ulang saya berjalan dengan 
lancar dan semua rangkaian acaranya telah saya ikuti. 

Lalu, ketika bersantai duduk bersama guru saya di rumahnya, beliau 
bertanya “Berapa nak uang kuliahnya?” saya menjawab “Juta pak, dan 
Alhamdulillah kebetulan orangtua saya menyanggupinya”. 

Guru saya ini memberikan saya saran untuk mendaftar Bidikmisi kare-
na mengingat biaya kuliah di FKG mahal karena harus membeli alat-alat 
untuk praktikum dan sebagainya. 

Saya justru baru tahu kalau ternyata memang kuliah di FKG itu mahal 
ketika membeli perlengkapan kuliahnya, seperti untuk praktikum kare-
na memang awalnya saya kurang informasi. 

Mendengar saran dari beliau saya teringat ketika saya juga disarank-
an oleh guru saya di sekolah untuk mendaftar Bidikmisi, namun keti-
ka itu saya terlewat waktu pendaftaranya karena memang kurangnya 
informasi dan sosialisasi dari sekolah, maklum sekolah kami berada di 
kota kecil jadi untuk mandiri pun masih terasa kurang maksimal.

Beberapa bulan kemudian saat menjalani beberapa rangakaian os-
pek di kampus saya dihubungi oleh salah seorang kakak tingkat dari 
ADKESMA FKG UI dan menyarankan saya untuk ikut mendaftar Bidik-
misi tahap kedua.

Tentunya kabar ini menjadi kabar yang sangat baik untuk saya, dan 
saya mengabarkan kepada orangtua saya untuk melengkapi beberapa 
berkas persyaratan. Beberapa hari kemudian saya mendapat kabar bah-
wa saya diterima pada beasiswa Bidikmisi ini. Alhamdulillah ya Allah 
rezeki yang engkau berikan begitu berlimpah, setelah lulus SNMPTN 
kemudian saya lulus juga di Bidikmisi. 

Jangan Takut, Tuhan Itu Tidak Tidur
Sejak itulah saya banyak menyarankan kepada tetangga-tetangga 

Tak Kenal, Maka Tak Gratis
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ataupun adik-adik kelas di sekolah untuk tidak takut akan masalah bi-
aya. Allah tidak tidur. 

Selalu ada solusi jika memang kita bersungguh-sungguh, karena 
memang saya tinggal di kampung yang kebanyakan remajanya putus 
sekolah dan tidak melanjutkan kuliah demi membantu perekonomian 
keluarganya. 

Harapan saya berada di tengah-tengah mereka bukan untuk mem-
perlihatkan putih di atas hitam, namun agar mereka menyadari bahwa 
pendidikan itu penting dan agar mereka juga menyadari bahwa kuliah 
gratis itu benar-benar ada. 

Mereka harus tahu bahwa sangat banyak beasiswa untuk mahasiwa 
kurang mampu dan berprestasi seperti Bidikmisi ini. Mungkin saja ka-
mi-kami yang berada dipelosok ini kurang akan sosialisasi. Saya ingin 
menjadi cahaya ditengah kegelapan mereka akan arti penting pendi-
dikan.

Tak Kenal, Maka Tak Gratis
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Sepotong Episode 
di Kampus
Perjuangan UI
Muhammad Fakhrully Akbar | Penerima Beasiswa RSA PTI

“Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, 

karena sesungguhnya engkau berada dalam 

pengawasan kami.” (Qs. 52: 48)

Sepotong Episode di Kampus Perjuangan UI
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A
lhamdulillah, segala puji syukur saya lantunkan atas segala 

nikmat Allah swt. yang begitu luar biasa. Pertolongan-Nya 

yang tidak terduga-duga ketika berada di posisi apa pun, khu-

susnya saat terjepit, membuat saya selalu yakin bahwa Allah selalu 

hadir dan membuat kejutan yang penuh hikmah.

Saya mulai terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia 

pada tahun 2015. Sebelum diterima di UI, kurang lebih satu tahun, saya 

harus menunda keinginan untuk melanjutkan pendidikan karena faktor 

ekonomi. Sejak tahun 2012, saya menjadi anak yatim piatu. Pada awal-

nya, saat duduk di bangku SMA, saya ingin sekali kuliah di PTN wilayah 

Jawa Tengah atau Yogyakarta karena mendengar biaya hidup di sana 

yang lebih terjangkau. Namun, keinginan saya untuk kuliah di sana pu-

pus seiring dengan hasil tes yang diterima. Rasa kecewa pun muncul 

ketika melihat kawan-kawan sibuk mempersiapkan ospek di kampus 

masing-masing.

Tidak lama kemudian, saya menerima tawaran paman untuk mengiku-

ti pelatihan di Badan Diklat selama 20 hari. Saat itu, banyak sekali pabrik 

asal negara Korea yang berdiri di wilayah saya dan membuat para lulu-

san SMA bergabung. Namun, hati kecil saya menyuarakan hal berbeda. 

Saya berpikir, memang gaji yang saya dapatkan bisa dikatakan cukup. 

Akan tetapi, dengan isik yang lemah dan tuntutan kerja berdasarkan 

sistem outsourcing, saya tidak mungkin seterusnya bekerja di tempat 

tersebut. Karena rasa penasaran dengan lingkungan rantau, saya mem-

beranikan diri untuk berangkat ke daerah Bantul untuk belajar mandiri 

dan bekerja sebagai pekerja bangunan, pramuniaga minimarket juga 

warung soto, dan marketing buku untuk menyambung hidup.

Bulan Maret 2015, atas desakan sahabat SMA, saya kemudian me-

netap di Bandung dan belajar secara otodidak menyiapkan SBMPTN. 

Sepotong Episode di Kampus Perjuangan UI
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Awalnya, saya tidak berpikiran mengikuti ujian Simak UI, tetapi akhirnya 

mendaftar. Hasil ujian SBMPTN ternyata kembali pahit seperti tahun se-

belumnya. Namun, secercah harapan muncul saat pengumuman Simak 

UI keluar. Saya dinyatakan diterima di UI.

Dua minggu berselang, saya baru memberanikan diri memberi tahu 

keluarga besar. Namun, keluarga melihat lulusan di jurusan yang saya 

pilih belum pernah ditemui oleh mereka di dunia pekerjaan sehingga 

mereka menyarankan saya untuk bekerja kembali. Keinginan untuk kuli-

ah yang begitu tinggi dan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberi 

jalan membuat saya nekat mengurusi segala berkas untuk pengajuan 

BOP-B. Karena sikap kurang teliti dalam mengunduh berkas, saya yang 

telah sampai di kampus untuk mengumpulkan berkas harus kembali ke 

daerah untuk menulis berkas kesanggupan biaya yang ditandatangani 

pihak wali. Saya menyanggupi membayar sebesar Rp100.000,00 per 

semester. Permintaan BOP-B dikabulkan, kemudian saya mengajukan 

pembayaran cicilan karena uang di tabungan tidak cukup untuk biaya 

sehari-hari dan membayar kos. Tiga bulan awal, saya menumpang ting-

gal di kos kakak tingkat. Karena rasa tidak ingin membebani orang lain, 

saya pun kemudian mendaftar Asrama Mahasiswa UI dengan modal 

keyakinan akan ada jalan rezeki untuk saya. 

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya 

kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.” (Qs. 93: 5)

Sepotong Episode di Kampus Perjuangan UI
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Alhamdulillah, pada semester 2, saya mendapatkan beasiswa. Saya 

mengucapkan terima kasih kepada Mahalum FIB dan Subdit Kesma UI 

atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Hingga detik ini, saya 

masih bertahan dan terus berjuang di UI dengan segala tantangan 

yang mendebarkan di setiap semester. 

Setiap momen liburan datang, saya selalu menyempatkan diri untuk 

memotivasi adik-adik kelas 12 SMA untuk berani melanjutkan pendi-

dikan tinggi, untuk sebuah harapan cerah bagi kemajuan daerah. Saya 

sadar, saya tidak memiliki harta dan IQ yang tinggi, tetapi saya masih 

memiliki niat, pikiran, dan tenaga yang bisa disumbangkan untuk ke-

majuan bangsa.

Kampus UI menyadarkan saya bahwa jaket kuning bukan untuk satu 

golongan saja, tetapi untuk semua warga negara Indonesia. Kesempa-

tan untuk belajar di UI selalu terbuka bagi yang berniat sungguh-sung-

guh mewujudkan cita-citanya melalui pendidikan tinggi serta men-

gamalkan ilmu dan karyanya dengan ikhlas untuk generasi penerus 

NKRI yang lebih baik lagi. 

 

Sepotong Episode di Kampus Perjuangan UI
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Ibu Bilang
Bahwa Aku
Harus Berbeda
Sri Rahayu | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Aku sarjana dengan kekurangan ekonomi dan 

penyakitku epilepsi. Tapi, percayalah, sampai 

saatnya nanti, aku akan tetap berdiri. Mimpiku 

akan masih terus bercerita hingga nanti meskipun 

aku Sri dan aku penderita epilepsi. “

Ibu Bilang Bahwa Aku Harus Berbeda
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Ibu Bilang Bahwa Aku Harus Berbeda

Kata Ibu..

S
emenjak dulu, Ibu selalu berkata kepadaku bahwa aku harus men-

jadi berbeda dari perempuan lainnya. Aku saat itu cukup mengerti, 

‘perempuan lain’ yang Ibu maksudkan adalah dirinya sendiri, para 

sepupuku, dan keluargaku lainnya yang tidak memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan yang cukup. 

Mungkin karena hal itu juga, Ibu memiliki sifat dan sikap militer da-

lam mendidikku. Dulu, aku selalu bertanya-tanya kenapa aku harus 

selalu mendapatkan ranking di kelas. Mengapa Ibu selalu memaksaku 

untuk membaca dan menulis. Mengapa Ibu selalu membatasi waktu 

bermainku dan memaksaku untuk belajar dengan didampingi olehnya. 

Aku masih ingat dengan jelas, bagaimana sepanjang perjalanan ke 

sekolah, ia terus-terusan mengetes kemampuan perkalianku, bahkan 

hingga aku menangis. Aku juga ingat aku pernah kabur sepulang se-

kolah karena merasa lelah dengan sifat Ibu yang keras dan selalu men-

cubit pahaku jika aku tidak bisa mengerjakan PR. Setelah kepergiannya 

10 tahun lalu, aku baru sadar bahwa Ibu ingin membentukku menjadi 

seorang perempuan yang berbeda, yang lebih dari dirinya, yang lebih 

dari sepupu-sepupuku, yang lebih dari perempuan-perempuan yang 

ada dalam ikatan keluarga kami.  

Pertolongan Tidak Terduga Itu Datang

Akan tetapi, satu hal yang aku sadari kemudian adalah aku terlahir dari 

keluarga miskin. Lulus SMP, ayah berkata padaku dengan penuh penye-

salan bahwa dia menginginkan aku untuk tidak melanjutkan ke tingkat 

SMA dan bekerja saja. Saat itu aku hancur dan frustrasi. 

Namun, tiba-tiba pertolongan itu datang. Wali kelasku meneleponku 

seraya menangis ketika mengetahui bahwa aku tidak akan melanjutkan 

pendidikanku meskipun aku cukup berprestasi di sekolah. Ia kemudian 

membantuku untuk masuk ke sebuah sekolah negeri di Bogor dengan 
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jalur prestasi sebagai juara menulis cerpen di tingkat kota. 

Aku berterima kasih kepada seluruh guru dan komite SMAN 4 Bogor 

karena selama tiga tahun masa pendidikanku, kalian rela bahu memba-

hu untuk membiayai sekolahku, bahkan hingga uang sakuku. 

Dalam meraih beasiswa Bidikmisi, aku harus berterima kasih kepada guru 

BK-ku di sekolah. Beliau selalu meyakinkanku bahwa aku bisa berkuliah 

meskipun aku tidak memiliki uang sama sekali. 

Saat itu aku begitu takut. Ya, aku sangat takut. Semasa SMA, aku mungkin 

berhasil mengandalkan diriku sendiri. Tapi saat kuliah nanti, apakah aku siap 

berdiri di atas kakiku sendiri? Aku begitu khawatir bahwa mimpiku akan kan-

das di tengah jalan. Mengingat saudara-saudaraku yang juga harus mengu-

bur mimpi mereka hanya karena orangtua mereka tidak memiliki uang. 

Namun, dengan sendirinya aku begitu yakin. Aku ingin memberikan 

contoh kepada adikku bahwa aku bisa. Bahwa kita bisa, dik, meskipun si 

bapak tidak punya uang bahkan hanya untuk sekedar memberikan kita 

baju sekolah dan sepatu baru. 

Ada sebuah janji yang aku buat ketika aku berhasil masuk ke Univer-

sitas Indonesia, yakni aku ingin mendapatkan hasil akademis yang ba-

gus, sekaligus juga aktif berkegiatan. 

Ya, aku tidak mau jadi mahasiswa kupu-kupu meskipun uang jajanku ter-

batas. Aku menganggap bahwa keaktifanku dalam berorganisasi merupa-

kan sebuah tanggung jawab untuk diriku yang telah diberi kemudahan 

berkuliah melalui beasiswa.

Berorganisasi perlahan-lahan membentuk karakterku dan softskill-ku. Kedua 

hal tersebut yang sulit didapatkan di dalam kelas. Akan tetapi, meskipun aktif 

berkegiatan, aku selalu bertekad untuk mempertahankan nilai akademisku. 

Aku Penderita Epilepsi

Kesulitan selama masa kuliah tentu saja datang dari segi ekonomi. Akan teta-

pi, Tuhan juga menurunkan ujian lainnya untukku. Ya, aku menderita epilep-
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si. Gejala ini memang sudah muncul bertahun-tahun lalu, tapi tidak sering. 

Sesekali aku kejang, tapi tidak sering. Namun, aku tahu ada yang salah. Ep-

ilepsi tidak hanya ditandai dengan kejang, tetapi juga kehilangan kesadaran, 

memori, dan kemampuan untuk berkomunikasi. 

Awalnya, aku menutupi penyakitku sendiri, bahkan dari bapakku. Tetapi, 

perlahan, aku mulai menerima diriku sendiri. Biasanya, ketika kambuh aku 

akan kehilangan diriku dalam beberapa saat. Tidak ada yang bisa aku laku-

kan. Aku tidak bisa mendengar ataupun merasakan sentuhan orang. 

Gejala-gejala itu terkadang menghambat diriku dalam proses belajar. Ter-

kadang, ketika sedang melalukan sesuatu, tiba-tiba aku lupa apa yang baru 

aku kerjakan dan merasa bingung sendiri. Tak jarang pula aku kejang. Terakh-

ir, aku kejang dan berakhir di ranjang rumah sakit. Saat itu, aku hampir masuk 

ICU karena hilang kesadaran lebih dari satu jam. Kambuh terakhir membuat-

ku depresi. Aku takut tidak bisa menyelesaikan studiku.

Aku tahu bahwa kondisiku makin sulit. Akan tetapi, hal berikutnya yang 

aku sadari adalah bahwa Tuhan memberikanku banyak anugerah yang 

tidak aku sadari. Selama ini orang-orang di sekelilingku tidak menyadari 

penyakitku karena memang dalam keseharian, aku baik-baik saja. 

Bahkan aku selalu bisa mempertahankan akademis dan organisasiku, 

meskipun dengan usaha yang lebih dari orang-orang. Selain itu, berbeda dari 

teman-temanku lainnya, aku diberikan banyak kesempatan magang yang 

pada akhirnya membawaku kepada saat ini. Ya, saat dimana aku mendapa-

tkan pekerjaan tetap bahkan ketika aku belum menempuh sidang skripsi. 

Saat ini, aku sudah lulus dengan IPK memuaskan. Tanggal 25 Agus-

tus nanti aku diwisuda. Bapakku akan datang dan melihat anaknya 

ini telah resmi menjadi sarjana humaniora dengan bidang studi yang 

diimpi-impikan dari dulu, Sastra Rusia. Aku sarjana dengan kekuran-

gan ekonomi dan penyakitku epilepsi. Tapi, percayalah, sampai saatnya 

nanti, aku akan tetap berdiri. Mimpiku akan masih terus bercerita hing-

ga nanti meskipun aku Sri dan aku penderita epilepsi. 
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Sepenggal Kisah 
dari Seorang 
yang Meminjam 
Doa Orang Tua
Muhammad Fadhil Fikri | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Bukankah berasal dari daerah justru suatu kelebihan? aku selalu 

melihat semangat anak daerah yang lebih gigih dan lebih keras, 

bahkan mungkin itu bisa berasal dari rasa rindu. Rasa rindu akan 

keluarga, sehingga memacu untuk menyelesaikan tugas demi 

tugas, ujian demi ujian di setiap semesternya”

Sepenggal Kisah dari Seorang yang Meminjam Doa Orang Tua
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Seorang Anak Biasa..

A
ku adalah anak sulung dari dua bersaudara. Aku lahir ditengah kel-

uarga sederhana, dengan tugasku membantu Ayah dan Ibuku ber-

jualan di pasar bila tidak sedang bersekolah. Kusadari, aku adalah 

harapan terbesar bagi mereka.

Tak pernah terbayangkan, seorang biasa seperti saya, pemuda dari SMAN 

1 Takalar, yang nyaris tak ada yang mengenal daerahku ini, bisa mendapat-

kan kesempatan untuk menempuh pendidikan di universitas terbaik di neg-

eri ini, Universitas Indonesia. Satu yang ibuku tahu tentang ini, itu jauh dan 

mahal. 

Masih teringat jelas, ketika rasa penuh bahagia atas kelulusanku di FKUI 

itu tak secerah di wajah ibuku – sungguh ibu sangat khawatir. Aku mengerti, 

sebagai seorang anak yang sejak kecil tak pernah berpisah, kini aku harus 

bersekolah jauh, belum lagi biaya kuliahnya yang sangat mahal – kata semua 

orang di daerahku, termasuk ibuku. Hingga akhirnya, kekhawatiran ibuku 

berhasil luluh dengan segala dukungan dari keluarga dan juga beasiswa Bi-

dikmisi yang aku terima. 

Tak terbantahkan lagi, beasiswa Bidikmisi ini sangat membantuku dalam 

tidak memberikan beban lebih kepada kedua orang tuaku. Namun, selalu 

kutanyakan pada diriku, tentu ada “tagihan” yang harus aku kembalikan 

pada negara dan pihak kampus yang telah membantuku ini – aku masih be-

rutang sangat banyak.

Saat ini, saya tengah menjalani masa klinik di rumah sakit. Masih teringat 

jelas, kebahagiaan orang tuaku, yang juga kebahagiaanku ketika mereka men-

yaksikan wisudaku di Balairung, bulan Februari kemarin. Rasanya begitu cepat 

berlalu setelah tiga setengah tahun aku kuliah di Depok.

Anak Daerah Katanya…

Siapa sih yang tak minder bila berada di lingkungan baru, terutama dengan 

latar belakang sepertiku. Aku yakin, perasaaan tidak percaya diri, perasaan 

Sepenggal Kisah dari Seorang yang Meminjam Doa Orang Tua
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berbeda dengan yang lain tentu dirasakan semua orang. Bukan hanya ten-

tang inansial, namun bertahan hidup dengan mahasiswa cerdas lainnya 

kadang membuat diri ini lelah hingga sesekali perasaan ragu itu datang 

“Dapatkah aku menjalani perkuliahanku ini hingga selesai?” 

“Bukankah berasal dari daerah justru suatu kelebihan? aku selalu melihat 

semangat anak daerah yang lebih gigih dan lebih keras, bahkan mungkin itu 

bisa berasal dari rasa rindu. Rasa rindu akan keluarga, sehingga memacu untuk 

menyelesaikan tugas demi tugas, ujian demi ujian di setiap semesternya” ujar 

salah satu teman saya yang berasal dari Jakarta.

Masa Tiga Setengah Tahunku…

Sejatinya, tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tua dan tugas 

seorang mahasiswa adalah belajar. Namun, aku tak ingin hanya sekedar be-

lajar di kampus. Sungguh, aku “sudah terlanjur” disini, aku harus memaksi-

malkan kesempatan menjadi sepersekian persen mahasiswa beruntung sep-

ertiku yang memiliki kesempatan kuliah di UI untuk bisa menjadi apapun. 

Keluargaku selalu berpesan untuk menjaga diri dan tidak terpengaruh 

dengan lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, sebisa mungkin aku men-

empatkan diriku dengan berada di tengah-tengah orang-orang yang dapat 

memberiku pengaruh positif. Aku tinggal di sebuah kontrakan, bersama 

dengan teman-teman dari daerah lain. Bukan hanya agar menekan penge-

luaran, namun juga agar dapat belajar bersama dan saling mengingatkan 

satu sama lain.

Di FKUI, aku mengikuti organisasi kerohanian, aku menjadi ketua di salah 

satu departemen dengan beberapa anggota dibawahku, termasuk terlibat 

di berbagai kepanitiaan acara dari tingkat pertama hingga tingkat akhir. Bu-

kan rahasia lagi, bila dengan berorganisasi seseorang akan di didik untuk 

bertemu dengan berbagai masalah, bertemu dengan banyak orang, men-

gendalikan stress diri dan juga belajar mengatur waktu – tentang akselerasi 

kedewasaan. 

Sepenggal Kisah dari Seorang yang Meminjam Doa Orang Tua
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Melakukan aktivitas sosial juga mewarnai kehidupan kampusku, tentu hal 

ini juga dimudahkan dengan latar belakangku di bidang kesehatan, sehing-

ga aku beberapa kali terlibat dalam kegiatan bakti sosial, pengobatan massal 

dan beberapa kegiatan sosial lainnya – sungguh bahagia rasanya berbuat 

baik itu.

Menantang diri dengan mengikuti berbagai kompetisi ilmiah dan menjadi 

delegasi juga adalah hal yang tak boleh aku lewatkan disini. Meskipun men-

galami banyak kegagalan, namun menikmati proses dalam menghasilkan 

suatu karya adalah suatu bahan menarik untuk dibagi kepada yang lain. Dari 

hanya sekadar diajak, dari sekadar lomba poster edukasi hingga presenta-

si ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Dengan lomba, akhirnya aku 

bisa meraih berberapa prestasi dan dapat menginjakkan berbagai kampus 

seperti UGM, UNHAS, USU, UNS, UNDIP hingga menginjakkan kaki di negeri 

ginseng, Korea – dari hanya sekadar coba-coba ikutan.

Aku menyadari, bahwa setiap orang akan melewati masa-masa ini. Ma-

sa-masa terberat bukan ketika nenekmu meninggal dan kamu tidak dapat 

balik ke daerah karena harus ujian, bukan ketika kamu kehilangan dompet, 

tidak memiliki uang dan tak enak hati meminta kepada orang tua, bukan ke-

tika dimarah-marahi oleh dosen karena telat, bukan karena kau harus men-

gulang mata kuliah. 

Masa-masa terberat adalah ketika kamu merasa sendiri dan merasa taka 

ada yang bisa menolongmu - sungguh Allah selalu ada untuk kita. Namun, 

masalah sebenarnya adalah ketika kamu tidak melakukan apa-apa dan ber-

larut-larut di hal-hal yang semua orang bisa lalui. – yakinlah, bukan hanya 

kamu saja yang seperti itu.

Untuk segala anugerah dan perlindungan Allah kepadaku selama ini, aku 

selalu yakin bahwa semua itu karena pinjaman doa dari orang tuaku. Aku 

masih punya banyak utang, pada kedua orang tuaku, keluargaku, almama-

terku, bangsa dan negaraku. Semoga Allah memudahkanku untuk mem-

balas  semuanya. Amin. 

Sepenggal Kisah dari Seorang yang Meminjam Doa Orang Tua



17

Teruntuk 
Ayahanda 
dengan Doa
Ibu Tercinta
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Teruntuk Ayahanda dengan Doa Ibu Tercinta
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Tidak ada yang namanya hidup jika hanya berisi kebahagian dan 

kemudahan. Hidup adalah kebangkitan dan bergerak untuk berusaha. 

Setidaknya, makna kehidupan itulah yang bisa saya dapatkan selama 

ini. 

Saya hanya manusia biasa, putri dari seorang ayah yang bekerja se-

bagai karyawan swasta. Ayah saya selalu membukakan jendela untuk 

melihat ada apa saja di luar sana, tidak hanya yang dekat, tetapi hingga 

ujung dunia. Karena dia, saya mencintai ilmu pengetahuan dan selalu 

senang belajar. Ibu saya seorang ibu rumah tangga yang selalu menga-

jarkan saya untuk melihat sekeliling saya.

Kecintaan saya akan ilmu membuat saya mandiri dalam belajar. Hal 

ini pula yang membuat saya terus bermimpi dan memiliki berbagai ci-

ta-cita. Selepas pendidikan di sekolah dasar, saya diterima di SMP neg-

eri terbaik di kota saya. Saya masih mengingat nama saya berada pada 

urutan ke-26 dari hasil seleksi menggunakan hasil ujian nasional. Be-

rawal dari SMP terbaik, saya juga dapat melanjutkan ke SMA terbaik di 

kota saya. Masa SMA inilah yang banyak mengubah saya. Saya diterima 

melalui jalur seleksi rapor dan berada pada urutan ke-12 hasil seleksi. 

Biaya SMA tidak dapat dikatakan sedikit karena SMA saya merupakan 

sekolah RSBI sehingga biaya masuknya mencapai 8 juta rupiah. Saya 

masih ingat ketika ayah tidak diperbolehkan mendaftarkan ulang saya 

karena baru membayar satu juta rupiah saja. Saya dan ayah saya pulang 

kembali ke rumah dengan menempuh jarak yang cukup jauh meng-

gunakan angkutan umum. Saat itu, saya tidak sampai hati menatap 

matanya. Sesampainya di rumah, ayah saya segera pergi mencari pinja-

man ke kantornya untuk biaya sekolah saya.

Selama saya di SMA, saya bersyukur karena masih diberikan kesempa-

tan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. 

Saya masih ingat ketika saya tidak mengerti pelajaran kimia di kelas, 

sedangkan teman-teman saya lainnya sudah paham karena diajarkan 
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di tempat les mereka. Saat itu, guru saya malah meledek saya di depan 

teman-teman yang lain karena saya masih terus bertanya. Saya sangat 

sedih saat itu, karena saya satu-satunya anak yang tidak mengambil les 

bimbel seperti teman-teman. Oleh karena itu, saya berusaha terus be-

lajar secara mandiri. Pada saat ulangan materi tersebut, saya mendapa-

tkan nilai tertinggi di kelas. Saat itu, ibu saya mengatakan bahwa saya 

tidak perlu les bimbel kalau saya mampu membimbing diri saya untuk 

belajar. 

Hari-hari berlalu hingga pada suatu ketika saya merasa segala cita-ci-

ta yang saya gantung tinggi pun terputus. Ayah saya mengidap kanker 

hati yang datangnya tak terduga. Hari-hari saya berubah kelabu. Ayah 

dipanggil lebih cepat oleh Yang Maha Memiliki Hidup. Saya dan Ibu 

saya mencoba menata kembali kehidupan kami. Setelah itu, yang ada 

di pikiran saya hanya bekerja seusai tamat SMA, membantu ibu saya 

menjadi tulang punggung keluarga. Namun, mengingat cita-cita ayah 

saya dan pesan terakhirnya kepada ibu saya, membuat saya mencoba 

kembali bermimpi. Inilah yang mengantarkan saya menembus ger-

bang Universitas Indonesia yang dahulu ayah saya ceritakan sebagai 

salah satu universitas terbaik di Indonesia. 

Saya diterima di Fakultas Farmasi UI melalui jalur SNMPTN. Saat itu, 

saya tahu bahwa biaya pendidikan yang harus dibayarkan sangat ma-

hal. Namun, Allah selalu punya jalan hingga akhirnya saya memperoleh 

BOP-B untuk meringankan tagihan pembayaran semester yang harus 

saya bayar. Buku-buku yang harus saya miliki pun tidak sedikit dan ti-

dak murah harganya, ditambah pula biaya yang tidak terduga untuk 

menunjang praktikum selama kuliah di Farmasi. Saya berusaha untuk 

mendapatkan uang tambahan mengingat ibu saya hanya berwiraswas-

ta yang hasilnya tidak menentu setiap bulannya. Setiap ada kesempa-

tan untuk mendapatkan beasiswa, saya selalu mencoba mendaftar dan 

alhamdulillah, Allah memberikan rezeki dari berbagai pintu yang tidak 
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terduga. Melalui beasiswa yang saya peroleh, saya bisa memenuhi ke-

butuhan selama kuliah, menjadi lebih mandiri, dan dapat membantu 

ibu saya. Dana beasiswa yang saya peroleh juga saya gunakan untuk 

mengikuti beberapa perlombaan dan les bahasa, khususnya bahasa In-

ggris dan Jepang. Saya terus berusaha mewujudkan mimpi-mimpi saya 

dan harapan-harapan almarhum ayah terhadap saya. Saya masih be-

runtung karena perjalanan ini masih dapat selalu diiringi doa ibu hing-

ga saya lulus menjadi seorang sarjana.

Di atas kertas ini, pertama kalinya saya menceritakan semua ini. Men-

ceritakan sebagian perasaan dan kisah yang bisa saya ceritakan. Ba-

rangkali saya tidak akan pernah mampu menuliskan segala hal yang 

memotivasi dan menginspirasi. Namun, dari semua ini, saya tahu jika 

Allah merahasiakan takdir tak lain agar kita tidak larut dalam kesedi-

han atau kebahagian, tapi mau bangkit dan berjuang. Berjuang bukan 

hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk nama baik kedua orang tua 

saya, nama baik negara saya, dan untuk nama baik agama saya.

Teruntuk Ayahanda dengan Doa Ibu Tercinta
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“Pilihannya adalah meratapi kekalahan, atau berdiri 

dan mengubah kekalahanmu menjadi kesuksesanmu”

Kisah Kris, Kisah Perjuangan Anak Papua Dalam Perantauan
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“M
engubah Kegagalan Menjadi Kesuksesan”. Ini adalah 

kalimat yang selalu terlintas dalam pikiran saya saat 

saya gagal dalam melakukan sesuatu. Sukses tidak akan 

datang pada orang yang meratapi kegagalannya. 

Perkenalkan, nama saya Kristiani Oktoviani Rumere. Saya penerima 

Beasiswa Airmasi tahun 2015.  Saya berasal dari daerah timur Indone-

sia, tepatnya di Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Saya adalah anak ke 2 

dari 7 bersaudara, dan saat ini saya menempuh pendidikan di Fakultas 

Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia. 

Bukanlah hal yang mudah bagi saya meninggalkan Papua dan mer-

antau ke tanah orang, karena ini adalah pertama kalinya saya tinggal 

dalam waktu lama diluar Papua. Ditambah lagi saya tidak memiliki kel-

uarga di Jakarta. 

Namun, semua itu tidak menghalagi tekad saya untuk berangkat be-

lajar ke Universitas Indonesia. Tekad saya pada waktu berangkat dari 

Bandara Frans Kaisiepo, Biak Papua, adalah untuk tidak menyia-nyiakan 

kesempatan beasiswa yang saya terima. Akan saya buktikan bahwa pe-

merintah tidak sia-sia memberikan kesempatan untuk saya.

 

Masa Adaptasi Yang Sulit

Pertama kali saya tiba di Jakarta perasaan saya campur aduk, entah saya 

harus merasa senang atau takut berada di kota besar sendirian. Kemudi-

an saya datang ke Universitas Indonesia dan bertemu beberapa orang di 

bagian kemahasiswaan. 

Mereka sangat baik dan welcome pada saya. Bahkan beberapa kali 

mereka mengatakan pada saya “ Kalo butuh apa-apa bilang saya “. Mun-

gkin bagi beberapa orang itu hanya kalimat sederhana yang sering 

didengar, tapi kalimat itu berdampak besar bagi saya, saya merasa tidak 

sendiri dan punya keluarga. Saya punya orang-orang yang peduli pada 

saya. 
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Selama saya berkuliah di FKG banyak tantangan yang saya hadapi. 

Di masa satu bulan kuliah, saya terus menerus menangis setiap hari 

dan ingin pulang. Saya tidak tahan kuliah di UI karena merasa banyak 

teman-teman yang intelektualnya lebih dari saya.

Sistem belajar mengajarnya pun berbeda, saya jadi merasa tidak bisa 

menyesuaikan diri saya dengan lingkungan. Semuanya terlalu berbeda 

dengan Papua. Pada saat itu, saya benar-benar ingin kembali ke Papua 

dan tidak suka berada disini.

Saya merasa tidak bisa berteman. Komunikasi saya dengan orang-

orang juga tidak selancar yang saya harapkan. Tiap kali saya berbicara 

dengan orang-orang, mereka selalu merespon dengan kalimat “Apa?” 

“Coba diulangi”. Terkadang saya juga merasa tidak nyambung dengan 

obrolan orang-orang.

Saya seperti orang kebingungan. Saat itu, pikiran untuk menyerah 

dan kembali ke Papua selalu ada dalam otak saya. Tiap kali saya bangun 

pagi, saya selalu bilang pada diri saya sendiri, kebodohan apa lagi yang 

akan saya lakukan hari ini.

Saya akhirnya melakukan instropeksi diri, saya merasa wawasan saya 

sempit karena di Papua saya hanya belajar dari buku dan teori yang 

saya terima. Saya juga tidak terbiasa dengan suasana kompetitif, karena 

di Papua saya lumayan bisa mengimbangi kemampuan teman-teman 

saya.

 Walaupun nilai saya rendah, tapi masih banyak teman-teman saya 

yang nilainya lebih rendah dari saya, sehingga saya menjadi santai dan 

kurang kompetitif. Saya merasa disitulah letak kesalahan saya. 

Saya tidak memiliki niat untuk untuk menjadi orang yang lebih baik. 

Saya nyaman dengan diri saya yang santai, sehingga saya tidak suka 

tantangan dan menjadi tidak terbiasa untuk berpikir.

Kisah Kris, Kisah Perjuangan Anak Papua Dalam Perantauan
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Semangat Untuk Tidak Menyerah

Kuliah di UI sangat membantu saya keluar dari zona nyaman dan 

membawa banyak perubahan positif bagi diri saya. Disini saya punya 

banyak teman, yang walapun mereka tidak mengerti bahasa saya, tapi 

mereka selalu mengajak saya untuk mengobrol. 

Mereka selalu bilang pada saya “Semangat Kris kamu pasti bisa kok”. 

Setiap hari juga saya mendapat banyak hal baru dari teman-teman saya. 

Berkuliah di UI membuat saya belajar untuk mencari informasi lebih 

banyak, untuk berani, untuk serius saat menerima pelajaran, dan untuk 

keluar dari zona nyaman saya. 

Perlu waktu 2 tahun bagi saya untuk beradaptasi, memperbaiki diri 

saya, pikiran saya, perilaku saya dan menjaga semangat saya untuk 

tetap berkuliah. Setiap proses yang terjadi kadang membuat saya ka-

lah, jatuh dan menangis.

Namun dibalik itu, ada teman-asrama, dan teman-teman airmasi 

yang turut menyemangati saya. Kami saling menyemangati satu sama 

lain dan saling menolong.

Senang rasanya punya teman seperti mereka yang sedihnya hanya 

sebentar, tetapi semangat belajarnya tetap ada. Walapun mereka selalu 

berkata malas belajar, tapi sebenarnya mereka rajin. 

Disitulah saya belajar bahwa niat, rajin, dan semangat akan membuat 

saya menjadi orang yang lebih baik.

Pesan saya buat kamu : orang lain hanya bisa menolongmu untuk 

menjadi lebih baik, tapi keputusan ada di tangan kamu. 

Kisah Kris, Kisah Perjuangan Anak Papua Dalam Perantauan
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Bergantung 
pada Yang 
Maha Baik

Pungky Martha | Penerima Beasiswa Indocement 2016

Bergantung pada Yang Maha Baik
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D
apat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi sering 

kali menjadi mimpi bagi sebagian banyak orang. Sayangnya, tidak 

semua orang dapat memiliki kesempatan itu. Entah karena me-

mang tidak berkeinginan atau mungkin karena keadaan yang memaksa 

seseorang tidak dapat berkuliah. Meskipun demikian, bagi saya pribadi, 

satu yang saya yakini adalah ketika kita memiiki mimpi dan kita bersung-

guh-sungguh menggapai mimpi itu, bukanlah suatu hal yang tidak mun-

gkin mimpi itu dapat kita capai. Akrabnya, kita sering mendengar nasihat 

lama itu yang tidak lain adalah “when there is a will, there is a way”.

Saya Pungky Martha, mahasiswi Ilmu Komunikasi UI angkatan 2014. Saya 

lahir dan tumbuh di kota kecil bernama Magelang dan dibesarkan oleh Ibu 

dan (almarhum) Ayah yang keduanya luar biasa hebat, bagi saya. Dididik 

untuk selalu sederhana dan bersahaja, utamakan belajar dan membaca, 

berusaha segiat-giatnya untuk mencapai suatu asa, serta selalu ikhtiar dan 

hanya meminta kepada Sang Kuasa ialah nilai-nilai yang berhasil ditanam-

kan oleh Ibu dan Ayah kepada saya. Ya, itulah rahasia yang menggodok saya 

menjadi seorang Pungky dengan sifat dan karakter seperti sekarang, dan 

tentunya yang berhasil mengantarkan saya menuju “gerbang” di mana saya 

bisa berkuliah di Universitas Indonesia. 

Tidak sesederhana tulisan di atas yang dapat selesai dibaca dalam be-

berapa detik saja. Tidak sesederhana ucapan yang keluar sebagai nasihat 

untuk menggurui. Kiat yang telah saya sebutkan sebelumnya benar-benar 

saya lakukan dan menjadi proses yang saya lalui selama bertahun-tahun. 

Namun, pada tulisan kali ini, bagian yang menurut saya menarik ialah ke-

tika saya menerapkan kiat-kiat tersebut sejak tahun terakhir saya duduk di 

bangku SMA. Ya, saya memiliki mimpi bahwa setelah SMA, saya ingin dapat 

melanjut pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Akan tetapi, dengan 

kondisi di keluarga saya saat itu, saya menyadari bahwa saya tidak mungkin 

memaksakan diri untuk berkuliah dengan biaya dari Ibu dan Ayah.

Suatu hari, saya memberanikan diri untuk berdiskusi dengan Ibu dan Ayah 

Bergantung pada Yang Maha Baik
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mengenai keinginan saya berkuliah. Dan seperti yang saya duga, saat itu 

Ayah dengan hati-hati dan sangat bijak mengatakan belum bisa memenuhi 

apa yang menjadi mimpi saya. Namun, dengan tegas Ayah menekankan 

agar saya tidak boleh berputus asa, agar saya tetap belajar dengan giat 

karena kesempatan, entah dari mana datangnya, akan menjemput orang-

orang yang mau berusaha. Pun Ibu mengingatkan, “Berdoa dan mintalah 

sama Allah, Nduk. Percayalah, nanti pasti akan ada jalan. Asalkan Pungky 

bersungguh-sungguh meminta dan mau prihatin, Ibuk yakin, Pungky pasti 

bisa kuliah.” 

Sejak hari itu, saya memantapkan diri untuk mulai menyusun rencana apa 

yang harus saya lakukan. Mulai dari persiapan untuk belajar menghadapi uji-

an nasional, ujian akhir sekolah, hingga menentukan perguruan tinggi mana 

yang akan saya daftar pada saat pendaftaran SNMPTN. Saat itu, UGM ada-

lah pilihan pertama saya. Alasannya tentu tidak lain karena cukup dekat dari 

Magelang sehingga saya tidak perlu khawatir berjauhan dengan orang tua.

Waktu pun terus berjalan hingga tibalah beberapa bulan sebelum ujian 

nasional SMA. Dan lagi, Allah Maha Baik melalui segala rencana besar bagi 

umat-Nya. Tepatnya saya tidak ingat pada bulan apa, Tante saya yang tidak 

lain adalah adik dari Ayah saya yang tinggal di Jakarta menelepon pada 

suatu hari. Ia mengabarkan bahwa ia akan datang ke Jogja untuk urusan 

pekerjaan dan meminta saya, Ayah, dan Ibu untuk datang menemuinya di 

Jogja. Kami pun dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut. Na-

mun, tanpa kami duga, Tante menawarkan kesempatan besar yang tidak 

lain menjawab doa saya selama ini untuk dapat berkuliah. Ya, tanpa ada 

perbincangan sebelumnya dengan Ayah dan Ibu, malam itu Tante dan Om 

menawari saya untuk berkuliah di Jakarta dan tinggal bersama Tante dan 

Om di rumah mereka, serta siap menanggung segala biaya kuliah dan biaya 

hidup selama saya di Jakarta. Syaratnya adalah saya harus memilih pergu-

ruan tinggi negeri di Jakarta, dengan arti bahwa keduanya tidak bersedia 

membantu jika saya tidak dididik secara langsung di bawah pengawasan 

Bergantung pada Yang Maha Baik
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keduanya. Dan bagi saya, syarat itu bukan masalah. Saya pun langsung me-

nerima tawaran tersebut dengan mantap dan memilih UI sebagai pilihan 

perguruan tinggi yang akan saya daftar.

Sujud syukur dengan penuh haru saya lakukan tepat di hari pengumuman 

SNMPTN. Berkat doa Ibu, Ayah, dan usaha yang saya lakukan, alhamdulillah 

saya diterima di UI dengan pilihan jurusan pertama, yaitu S-1 Ilmu Komuni-

kasi. Hari itu pun Ayah dan Ibu memberikan ucapan selamat dan berpesan 

untuk jangan terlalu berbangga hati karena ini adalah awal dari perjuangan 

sesungguhnya yang harus saya hadapi. Ya, berbekal dengan pesan yang se-

lalu ditanamkan Ayah dan Ibu kepada saya, saya pun telah siap merantau 

untuk menimba ilmu yang lebih tinggi. Dan Allah selalu Maha Baik kepada 

hamba-Nya yang tidak pernah lelah meminta, bukan?

Berbagai kesulitan dan tantangan tidak jarang menghampiri kehidupan 

perkuliahan saya. Jauh dari Ayah dan Ibu dan berada di lingkungan yang 

benar-benar baru tidak jarang membuat saya mengisi hari-hari saya dengan 

air mata dan keinginan untuk segera pulang ke kampung halaman. Namun, 

belajar untuk ikhlas dan tegar ialah cara terbaik untuk menghadapinya. Dan 

tanpa saya duga pun saya mampu meraih berbagai hal yang saya ingink-

an dari sejak awal masuk kuliah. Salah satunya ialah keinginan untuk dapat 

memperoleh beasiswa. Dengan giat belajar demi mencapai nilai akademis 

yang baik dan tak malas untuk mencari informasi mengenai kesempatan 

beasiswa, alhamdulillah, di semester ketiga perkuliahan, saya mendapatkan 

beasiswa prestasi dari pemerintah berupa uang tunai, yaitu beasiswa PPA. 

Selanjutnya, pada semester lima, saya berhasil mendapatkan beasiswa dari 

Indocement yang juga berupa uang tunai untuk membantu memenuhi ke-

butuhan akademis dan perkuliahan. 

Selalu bersyukur dan tidak pernah menyesali apa yang telah digariskan 

Tuhan kepada saya. Selalu berusaha dan gigih dalam meraih mimpi menjadi 

tekad yang mengantarkan keberhasilan saya. Yakin, ikhlas, dan jangan lelah 

untuk berdoa pun meminta kepada Tuhan ialah kunci dari setiap bahagia.

Bergantung pada Yang Maha Baik
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Mimpi Seorang 
Anak Dari Desa 
Terpencil

Robby Saragih | Penerima Beasiswa PT. INALUM

“Menurut saya, kehidupan keras adalah guru terbaik 

untuk menjalani tantangan hidup. Itu tidak berubah 

sampai saat ini.”

Mimpi Seorang Anak Dari Desa Terpencil
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B
erawal dari mimpi sederhana saya sebagai anak petani dari 

desa terpencil yang bernama Pongkalan Tongah untuk meng-

gapai pendidikan tinggi. Sebuah mimpi yang tergolong lang-

ka ketika kebanyakan orang-orang tergoda meninggalkan sekolah 

untuk menjadi buruh di kebun. 

Kerja keras tidak pernah lepas dari proses saya dalam menyelesaikan 

pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai sekarang. 

Sekolah dan kebun adalah aktivitas yang sangat mendominasi masa 

kecilku, tidak seperti orang-orang yang mana kehidupan sekolahnya 

kebanyakan diisi dengan les ataupun belajar. Pada saat itu, mendapa-

tkan waktu luang untuk belajar pun sudah sangat bersyukur. 

Namun, hal tersebut bukan menjadi penghalang. Saya sudah me-

nerima hidup saya seperti ini dan saya tahu hanya diri saya sendiri 

yang dapat merubah itu. Menurut saya, kehidupan keras adalah guru 

terbaik untuk menjalani tantangan hidup. Itu tidak berubah sampai 

saat ini.

Setelah selesai pendidikan dasar di kampung saya merantau dan 

jauh dari orang tua. Oleh karena itu kemandirian  bukan hal baru buat 

saya, dan semua aktivitas saya tidak terlepas dari hubungan baik den-

gan lingkungan  saya.

Masa SMA saya jalani di asrama. Bukan hal yang mudah karena 

semua aktivitas kami dididik melalui sistem pendidikan semi militer. 

Oleh karena itu kedisiplinan menjadi bagian yang tidak bisa saya lep-

askan sampai sekarang. 

Masa-masa ini saya banyak belajar tentang organisasi, politik, mem-

bangun relasi dan pentingnya pendidikan. Hasilnya saya mulai memb-

aca passion saya yang memang ingin terjun ke kehidupan masyarakat. 

Menjadi negarawan adalah cita-cita saya. Saya tahu bukan tantan-

gan mudah untuk mencapai hal tersebut. Saya bukan anak yang ber-

asal dari keluarga terpandang dan tidak punya riwayat sebai keluarga 

Mimpi Seorang Anak Dari Desa Terpencil
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pejabat. Namun saya yakin hal tersebut dapat terwujud ketika kerja 

keras dan ketekunan masih ada dalam diri saya.

Ketika masuk ke perguruan tinggi saya memilih untuk menjadi ma-

hasiswa di Universitas Indonesia dan beruntung lulus di prodi Ilmu 

Filsafat. Kesempatan menjadi mahasiswa di kampus ini saya manfaat-

kan untuk meningkatkan kemampuan diri saya melalui keikutsertaan 

organisasi, kepanitian, lomba dan berbagai event kampus. 

Persoalan biaya pendidikan bukan persoalan mudah bagi saya. Ke-

hidupan keluarga yang jauh dari kata cukup tidak menjadi keluhan 

ataupun penghalang bagi saya. Kuliah sambil bekerja adalah cara saya 

untuk mencukupi biaya hidup saya. 

Saya juga sangat berterimakasih karena ketika saya berhasil lolos 

menjadi salah satu penerima beasiswa PT. INALUM. Beasiswa ini men-

jadi berkat  dan sangat membantu untuk membiayai kuliah saya. 

Menjadi penerima beasiswa adalah penggerak saya untuk mengi-

kuti banyak kegiatan di kampus maupun di luar kampus. Saya berusa-

ha untuk memantaskan diri karena akan banyak tantangan kedepan 

yang akan saya hadapi. 

Tahun ini adalah terakhir saya kuliah, saya mempunyai mimpi untuk 

melanjutkan kuliah S2 di Australia, untuk  lebih dalam lagi mengenai 

politik dan ilsafat dan organisasi yang saya minati. 

Pengalaman mengajarkan bahwa keterbatasan inasial bukan men-

jadi hambatan untuk meraih mimpi. Percayalah, setiap yang kita yak-

ini dan kita perjuangkan akan selalu mendapat bantuan dariNya da-

lam bentuk bantuan yang tak terduga dari donatur-donatur baik hati 

untuk membantu kita meraih mimpi tersebut. 

Singkat cerita, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah ber-

henti bermimpi dan jangan pernah menyerah ketika tantangan mulai 

menerpa. Usaha tidak pernah menghianati hasil. 

Sebagai kalimat penutup, saya mengingatkan bahwa saya adalah 

Mimpi Seorang Anak Dari Desa Terpencil
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salah satu orang yang beruntung menerima kebaikan dari orang lain, 

dan cara terbaik untuk membalas kebaikan itu adalah melakukan ke-

baikan untuk orang lain lagi. Dengan begitu, kebaikan tidak pernah 

berhenti, dan hal baik yang dilakukan tidak pernah sia-sia. 

Mimpi Seorang Anak Dari Desa Terpencil
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Percayalah, 
Tuhan Hanya 
Ingin Melihat 
Keberanian
Dalam Dirimu
Daniel Julianto Simanjuntak | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Tuhan hanya ingin melihat keberanian dalam menghadapi 

kenyataan, tidak peduli seburuk apapun kondisi saat ini, 

Ia hanya ingin melihat keberanian. Ia hanya ingin melihat 

apakah yang diberikan-Nya itu akan berharga”

Percayalah, Tuhan Hanya Ingin Melihat Keberanian Dalam Dirimu
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L
ahir dengan nama Daniel Julianto Simanjuntak, tahun 2016 ada-

lah tahun yang bersejarah bagi saya. Ini adalah tahun dimana 

saya diterima menjadi salah satu mahasiswa UI di Fakultas Ilmu 

Hukum UI.

Saya terlahir di kota kecil yang bahkan mungkin banyak orang yang 

tidak mengenalnya yaitu kota Pematangsiantar, Indonesia. Kemudian 

saya dibesarkan di pedalaman kota Sidikalang, dan menempuh pendi-

dikan dasar di kota Pematangsiantar. 

Prestasi Ditengah Keterbatasan

Dimulai dari pendidikan dasar saya telah menunjukkan beberapa 

prestasi kecil yaitu menjadi pemegang nilai tertinggi di kelas saya yang 

jauh dari kata “layak”. Dengan fasilitas seadanya saya menempuh pen-

didikan di sekolah dasar ini. 

Kemudian dengan kondisi keluarga yang sangat sederhana dima-

na kami masih tinggal di rumah sederhana di Asrama Polisi Jl. Sang-

nawaluh Pematangsiantar, saya melanjutkan pendidikan menengah di 

sekolah negeri dan pada masa ini saya menunjukkan prestasi puncak di 

akhir masa SMP saya. 

Kemudian saya melanjutkan pendidikan menengah atas ke salah 

satu SMA yang sangat berpengaruh di kota saya, yaitu SMA Negeri 4 

Pematangsiantar. Saya menunjukkan prestasi saya dengan menjadi 

bintang kelas pada awal masa SMA dan mengikuti berbagai kompetisi, 

olimpiade dan lomba sains, serta saya ikut turut aktif dalam organisasi 

kepalangmerahan dan turut aktif dalam organisasi Persekutuan Siswa 

Kristen.

Menjelang kelulusan SMA saya ingin melanjutkan pendidikan ke jen-

jang yang lebih yaitu perguruan tinggi. Saat itu beberapa sosialisasi 

mengenai perguruan tinggi mulai gencar dan kemudian saya menden-

gar ada sebuah jalur menuju universitas yaitu jalur SNMPTN.

Percayalah, Tuhan Hanya Ingin Melihat Keberanian Dalam Dirimu
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Ditentang Oleh Orang Tua 

Saya berkonsultasi dengan orang tua saya dan ayah saya memaksa 

saya untuk memilih universitas yang ada di kota Medan dengan alasan 

keluarga saya tidak mampu memberikan biaya pendidikan bila saya 

mengambil pendidikan di Pulau Jawa. 

Dalam hal ini saya tegaskan orang tua saya tidak menyetujui saya kuli-

ah di Pulau Jawa termasuk Universitas Indonesia pada saat penghujung 

masa SMA. Namun, saya punya impian besar menjadi seorang manusia 

yang berpengaruh besar di bangsa ini. Bukan hanya sekadar mencari 

kemahsyuran namun saya mencari apa tujuan hidup saya dan saya ti-

dak mau kondisi kehidupan saya seperti kondisi keluarga saya saat ini. 

Saya ingin mengubah hidup saya. 

Saya menangis setiap hari dan penuh kedilemaan. Saya terus me-

minta pertolongan Tuhan dengan tangisan hari demi hari, setiap hari 

Tuhan memberikan semangat melalui orang - orang di sekitar saya. 

Pada akhirnya saya memilih UI dengan nekatnya dan saya menem-

puh semua tes yang ada. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Mulia 

dan Maha Penyerta dan Maha Pengasih memberikan petunjuk dan 

dengan kuasa-Nya saya lulus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

pada waktu tahun 2016 yang pada masa itu sangat mustahil dari seko-

lah kami untuk lulus di universitas berkelas ini. 

Dengan euforia dan bahagianya saya memberitahukannya kepada 

orang tua saya. Bukannya kebahagiaan namun kemarahan yang saya 

lihat pada waktu itu dari mereka. Hati saya hancur karena pertengkaran 

yang terjadi, dan kondisi psikologis saya sangat rusak, saya sangat ter-

tekan, saya sangat depresi, saya tidak tahu apa yang harus saya laku-

kan, apa yang akan terjadi dalam hidup saya, bahkan saya sempat ingin 

bunuh diri. 

Percayalah, Tuhan Hanya Ingin Melihat Keberanian Dalam Dirimu
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Kuasa Tuhan Itu Ada

Namun Tuhan dengan kuasa-Nya, dengan kebaikan-Nya menolong 

saya dan membantu saya dan ibu saya. Saya memperoleh bantuan dari 

keluarga lain untuk pergi bersekolah di Universitas Indonesia. 

Setelah memasuki Fakultas Hukum Universitas Indonesia saya 

mendengar ada penerimaan Beasiswa Bidikmisi dan kemudian saya 

mendaftarkan diri. Saya memperoleh beasiswa ini. Beasiswa Bidikmisi 

membebaskan saya dari uang kuliah, saya bisa fokus belajar dan mengi-

kuti beberapa kompetisi tanpa memikirkan tunggakan setiap semester. 

Saya sangat berambisius menjadi seorang Penegak Hukum Indone-

sia Yang Takut Akan Tuhan dan berdampak besar bagi perkembangan 

hukum Indonesia. Beasiswa ini sangat membantu saya dalam mem-

biayai akomodasi dan sumber gizi saya selama ini. 

Yang saya ingin katakan adalah Tuhan hanya ingin melihat keberani-

an dalam menghadapi kenyataan, tidak peduli seburuk apapun kondisi 

saat ini, Ia hanya ingin melihat keberanian. Ia hanya ingin melihat apa-

kah yang diberikan-Nya itu akan berharga. 

Ia selalu memberikan jalan dan Ia tidak akan membiarkan perjuangan 

saya sia-sia dan tak berarti. Ia tidak akan membiarkan saya terbuang, 

terlempar dan terinjak-injak. Tetaplah berjuang. Tetaplah berusaha, 

menggapai setiap impian. Semua air mata yang terjatuh dan perjuan-

gan tidak akan terbuang sia-sia.

Sejujurnya, saya hanya ingin melihat diri saya berani. Hanya melihat 

diri saya berani. Katakan dan tanamkan cita-cita itu di dalam hati, dan 

gapailah.

Percayalah, Tuhan Hanya Ingin Melihat Keberanian Dalam Dirimu
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Karena Menjadi 
Beasiswa Hunter 
Itu Baik

Muhammad Wildan Shalli Rangkuti | Penerima Beasiswa Pergola

Karena Menjadi Beasiswa Hunter Itu Baik
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K
ampus Universitas Indonesia merupakan kampus idaman saya 

sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. 

Diterimanya saya di Fakultas Farmasi UI pada tahun 2012 adalah 

salah satu momen paling indah karena saya bisa mewujudkan salah 

satu mimpi terbesar saya. Dengan kemampuan ekonomi yang terba-

tas, saya optimis bisa menyelesaikan perkuliahan, mendapatkan nilai 

yang memuaskan, dan menjadi kebanggaan keluarga.

Kuliah di UI dan merantau dari daerah asal saya di Medan membuat 

saya benar-benar tertantang. Selama di Medan, saya selalu hidup ber-

sama dengan orang tua. Sejak di UI, kehidupan saya berubah total 180° 

dan saya harus bisa mandiri untuk survive. Tentu itu bukanlah hal yang 

mudah karena komitmen awal akan diuji. Mulai dari pelaksanaan kuli-

ah, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hal-hal lainnya harus 

dilakukan sendiri karena memang sejak awal saya tidak memiliki sia-

pa-siapa di Depok. Belum lagi biaya yang diperlukan ternyata cukup 

besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan terkait kegiatan perkulia-

han seperti buku-buku dan kebutuhan praktikum. Dan saya harus me-

menuhi semua itu sendirian.

Jatah uang bulanan saya dapat dikatakan terbatas, hanya cukup un-

tuk makan dan memenuhi keperluan sehari-hari. Untuk itu, saya harus 

memikirkan cara lain untuk tetap bisa menyelesaikan studi. Saya memi-

liki prinsip be the best and do the best sejak saya masih di sekolah dasar. 

Maka, saya kemudian mencoba meningkatkan kapasitas saya agar bisa 

lancar menjalani perkuliahan. Namun, cukup disayangkan perkuliahan 

di Farmasi cukup padat sehingga mencari tambahan pemasukan dari 

kerja sambilan terlalu mustahil untuk saya lakukan pada saat itu. Akh-

irnya, saya memutuskan untuk menjadi beasiswa hunter.

Saya tahu sejak sebelum masuk kuliah jika di UI ada banyak beasiswa. 

Namun, hal yang perlu diingat, mendapatkan beasiswa itu tidak mudah. 

Tapi, bukan juga mustahil. Saya menjadi beasiswa hunter sejak tahun 

Karena Menjadi Beasiswa Hunter Itu Baik



39

pertama kuliah. Dengan berkas yang seabrek-abrek, belum lagi banyak 

syarat dan ketentuan yang berlaku, tentu saja akan menggoyahkan 

banyak orang yang bermaksud mendaftar beasiswa. Namun, dengan 

penuh rasa optimis sebagai beasiswa hunter, saya melakukan segala 

upaya yang saya bisa. Saya menyiapkan berkas-berkas yang cukup ban-

yak, syarat yang memerlukan birokrasi, dan lain-lainnya. 

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah, saya bisa mendapatkan 

beasiswa dari tingkat pertama hingga saya lulus sebagai apoteker pada 

tahun 2017. Beasiswa-beasiswa tersebut benar-benar membantu saya 

mengatasi masalah inansial selama menjalani perkuliahan. Meskipun 

tidak 100 persen menutup biaya pendidikan, tetapi beasiswa yang saya 

terima lebih dari cukup. Saya bisa berkonsentrasi penuh untuk kegiatan 

perkuliahan dan aktivitas kampus lainnya. Beasiswa yang saya terima 

justru meminta komitmen saya agar terus berprestasi selama menjalani 

perkuliahan. 

Di tahun 2016, saya lulus sebagai sarjana farmasi dengan predikat 

cumlaude (di angkatan 2012 Farmasi UI, hanya 11 orang yang mendapa-

tkan predikat cumlaude). Selanjutnya, di tahun 2017, saya lulus sebagai 

apoteker dengan kembali mendapatkan predikat cumlaude. Tentu 

ini bukan prestasi yang luar biasa. Namun, saya bisa memenuhi janji 

komitmen terhadap diri saya sendiri bahwa saya akan tetap terus men-

jadi yang terbaik dan melakukan hal yang terbaik untuk orang tua saya 

dan untuk pemberi beasiswa. Saya benar-benar berterima kasih karena 

berkat hal tersebut, saya bisa fokus menjalani perkuliahan dan memak-

simalkan potensi yang saya miliki.

 Semua hal tersebut hanya dapat dijalankan dengan membuat 

komitmen. Sebagai beasiswa hunter, saya menyadari syarat-syarat terse-

but tidak mudah. Tidak sedikit tenaga dan pikiran yang harus dicurah-

kan. Harus ditekankan pula bahwa dengan memenuhi semua ketentu-

an, belum tentu seseorang bisa lulus menjadi penerima beasiswa. Saya 
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pernah ditolak berkali-kali saat mendaftar beasiswa. Namun, semua itu 

tidak memadamkan semangat saya. Sekali telah menjadi hunter, saya 

akan tetap terus menjadi hunter.

Kegagalan-kegagalan saya sebelumnya menjadi pelajaran bagi saya 

di kemudian hari. Kunci dari semua perjuangan adalah keyakinan dan 

kemantapan hati. Kita harus yakin bahwa upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mencari beasiswa ialah dalam rangka menempuh pendidikan 

yang baik. Hal baik akan terus mengalirkan kebaikan-kebaikan berikut-

nya. Karena menjadi beasiswa hunter itu baik. 
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Konsekuensi 
Dari Sebuah 
Keputusan

Agie Rifanggi | Penerima Beasiswa Airmasi

“Apakah kita ingin memilih untuk bertahan dan 

berusaha untuk menjadikan masa depan kita lebih baik, 

atau malah kita berhenti. Sesungguhnya semuanya 

tergantung kepada diri kita masing masing”
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C
erita ini berawal dari pengalaman hidup yang tak menentu 

dari seorang lulusan SMA  negeri yang berada di bagian ter-

dalam sebuah kabupaten di Indonesia. 

Dari seorang siswa yang berada di sebuah sekolah yang sangat se-

derhana yang menampung anak anak yang ingin belajar. 

Tak banyak orang yang mendengar tempat ini, dan tak banyak juga 

orang sadar akan keberadaan sekolah ini. Mungkin hanya masyarakat 

sekitar saja yang mengenal tempat ini. 

Namun, cerita ini bukan tentang sekolah terpencil ini. Cerita ini ada-

lah cerita tentang saya.

Sekarang saya adalah seorang mahasiswa fakultas teknik angkatan 

2015. Sudah hampir 5 semester saya belajar di universitas yang sangat 

luar biasa ini. 

Saya berasal dari daerah Aceh, tepatnya di Aceh Timur. Sebelum 

saya sampai kesini, saya adalah seseorang yang belum kenal dengan 

dunia luar, bahkan dunia di sekitar saya sendiri. 

Saat awal memikirkan universitas yang ingin saya tuju, saya tidak 

pernah bermimpi bahwa saya akan diterima di universitas yang san-

gat terkenal ini.

Dulu, saya sangat pesimis jika teman saya menanyakan “Mau kuliah 

dimana?”.  Saya merasa saya adalah salah satu generasi bangsa yang 

sangat rapuh dan buta akan kemajuan teknologi. 

Tak mau tinggal diam, saya diam-diam mencari jaringan beasiswa 

yang bisa membantu saya mendaftarkan diri di universitas-universitas 

besar di Indonesia. 

 Lalu, sampailah di momen saya mendengar pemberitahuan bahwa 

jalur yang saya inginkan tersebut tersedia dan saya berhasil diterima 

menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia.

Menurut saya, pada saat itulah kehidupan sesungguhnya telah 

dimulai. Inilah momen yang menentukan masa depan saya sebagai 
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penerus bangsa yang hidup di zaman modern seperti ini. 

Namun, ternyata menjalani kehidupan di negeri orang bukanlah se-

suatu yang mudah. Banyak yang belum saya tahu saat itu, ditambah 

dengan perasaan rindu akan orang tua semakin membuat perjuan-

gan saya disini semakin berat.

 Menjalankan satu semester saja sangatlah terasa berat pada saat 

itu. Berjuang untuk tetap sehat agar bisa menjalani perkuliahan dan 

juga berusaha membaur dengan lingkungan baru pun ikut memberi-

kan tantangan untuk orang seperti saya. 

Belum sepenuhnya membaur, saya juga harus menambah penge-

tahuan tentang teknologi yang sebenarnya tidak ada di lingkungan 

tempat saya tinggal. 

Pesatnya kemajuan teknologi dan pendidikan yang diberikan disini 

tidaklah sebanding dengan yang saya alami didaerah saya, sehingga 

otomatis membuat saya pun harus belajar dengan lebih keras diband-

ingkan dengan mahasiswa pada umumnya.

Pengalaman baik maupun buruk pernah saya alami di universitas 

perjuangan ini. Dari mulai tangis-tangisan saat ospek, homesick, sam-

pai senang ketika berkumpul bertukar cerita dengan teman-teman 

sekampus. 

“Tak seorang pun dapat hidup dan bertahan tanpa adanya teman 

atau sahabat didalam lingkungan baru yang baru ditempati”. Pepatah 

tersebut sangat saya ingat dan saya terapkan untuk survive di lingkun-

gan kampus. 

Pernah juga saya terpikir untuk keluar dan berhenti menjalani 

semua mimpi ini. Pada saat itu, saya hampir menyerah dan tidak bisa 

berpikir jernih.

Namun, berkat dorongan tekad dari teman dan orang tua disertai 

dengan doa, akhirnya saya pun tahu bahwa bukanlah jalan yang be-

nar jika saya mengambil keputusan untuk menyerah. 
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Saya menyadari, tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Dari pulu-

han ribu orang yang mendaftar di universitas ini hanya ribuan yang 

diterima. 

Saya juga tidak mau orang tua saya kecewa dengan keputusan yang 

saya ambil. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan saya untuk tidak 

menyerah. 

Terakhir, saya ingin berpesan kepada seluruh mahasiswa, dimana-

pun kalian berada, untuk selalu berusaha dan belajar. Ketahuilah, bah-

wa sesungguhnya kehidupan sebenarnya baru kalian mulai di masa 

perkuliahan ini. 

Ketika kalian kuliah, berati kalian telah membuat suatu keputusan 

besar dalam hidup kamu. 

Bagaimana bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan, ada-

lah keputusan yang tidak bisa dianggap sebelah mata seperti yang 

sering dilakukan di waktu kita sekolah menengah.

Apakah kita ingin memilih untuk bertahan dan berusaha untuk 

menjadikan masa depan kita lebih baik, atau malah kita berhenti. Se-

sungguhnya semuanya tergantung kepada diri kita masing masing.
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Bukan Halangan
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S
uatu kebanggaan tersendiri bagi saya dapat masuk di salah 

satu universitas terbaik di Indonesia, di jurusan yang telah se-

jak di bangku SMA saya impikan. Saya diterima melalui jalur 

undangan SNMPTN. Perjuangan saya, yang walau diterima melalui 

seleksi nilai rapor (bukan ujian), cukup berat. Berbagai perlombaan, 

belajar di tempat les, menyiapkan seleksi SBMPTN telah saya lewati 

dan kini salah satu harapan saya tercapai.

Banyak orang berpikir, bersekolah di universitas membutuhkan bi-

aya yang besar, apalagi di universitas ternama layaknya Universitas 

Indonesia. Fakultas Kedokteran, salah satu fakultas terfavorit, tentu 

menetapkan biaya per semester yang mahal. Namun, apakah semua 

yang diucapkan orang-orang benar? Nyatanya tidak seperti itu. 

Saya bersekolah di Universitas Indonesia dan mengambil jurusan 

kedokteran. Tentu saya mengalami sendiri pengalaman berkuliah di 

sini. Saya tidak pernah terbebani dengan banyak masalah, apalagi soal 

biaya, selama berkuliah di FKUI. Saya berasal dari daerah dan tentunya 

UMR dan biaya hidup di kota besar seperti Depok yang dekat dengan 

pusat ibukota memang terlihat besar. Namun, nyatanya tidak semahal 

yang saya kira, justru biaya hidup biasa saja. Apalagi UI memberikan 

kebebasan bagi mahasiswanya untuk memilih biaya per semester 

yang sanggup dibayarkan. Bisa dibilang, biaya per semester yang saya 

bayarkan di bawah rata-rata FK universitas lain. Selain itu, banyak bea-

siswa yang ditawarkan di FKUI. Banyak dari teman-teman saya juga 

mendapat beasiswa, apalagi dengan kemudahan pengadaaan sistem 

beasiswa di UI. Banyak dari teman-teman, kemahasiswaan, BEM dan 

badan lainnya yang turut memberikan bantuan biaya selama berkuli-

ah. Tentu masalah biaya hidup dan perkuliahan bukan masalah be-

sar yang harus diperhitungkan saat berada di FKUI. Saya sendiri pun 
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mendapatkan bantuan beasiswa PPA yang tentunya membantu biaya 

hidup saya selama berkuliah di FKUI.

Saat berkuliah di UI, atmosfer yang dirasakan di bangku perkuliahan 

terasa berbeda. Para juara dari berbagai kota bisa dibilang berkum-

pul dalam satu titik, yaitu FKUI. Semua bagaikan emas dari sekolah 

dan daerah masing-masing. Pendidikan di FKUI juga bisa dibilang ti-

daklah mudah, setara dengan keketatan persaingan masuknya. Tugas 

yang hampir tiap hari berdatangan, presentasi tiap minggu, prakti-

kum dengan laporannya, bahkan ujian dengan materi yang banyak 

merupakan suatu hal yang mungkin jadi kebiasaan di keseharian saya 

selama berkuliah. Pada awalnya, terasa cukup sulit bagi saya untuk 

menghadapi hal-hal tersebut. Namun, saya tidak pernah berpikir bah-

wa semua hal itu adalah halangan. Semua juga mengalami hal yang 

sama dan dengan kerja keras serta bantuan teman-teman, saya rasa 

semua dapat menjalani perkuliahan dengan mudah. Tidak ada yang 

perlu ditakutkan dan tidak ada hal yang tidak mungkin selama beru-

saha. Selalu ada teman-teman yang memberi dukungan serta kakak 

kelas dan dosen yang siap membantu jika saya mengalami kesulitan 

saat pembelajaran. Dengan pengajar terbaik, fasilitas lengkap serta 

sistem pendidikan yang bagus, saya mendapatkan banyak hal dan se-

makin bersemangat untuk berkembang di FKUI.

FKUI juga menjadi wadah yang baik bagi saya untuk berorganisasi 

dan memberikan pelayanan sosial. Saya terlibat dalam kegiatan yang 

bertujuan untuk membantu masyarakat. Bangga rasanya menjadi 

salah satu bagian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang saya ikuti ti-

dak hanya membantu saya meningkatkan kemampuan dalam berha-

dapan dengan pasien, tetapi juga meningkatkan jiwa sosial. Kegiatan 

tersebut membuka mata saya bahwa di negara ini saja masih banyak 

orang yang membutuhkan bantuan dan peningkatan kualitas hidup.
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Satu hal yang menjadi motivasi bagi saya dalam menjalani semua 

kegiatan dan perkuliahan di FKUI adalah bahwa tidak ada yang tidak 

mungkin. Semua masalah ada bukan untuk menjadi halangan, me-

lainkan menjadi tantangan untuk maju ke depan dan terus berkem-

bang. 
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Menyongsong 
Mimpi Menjadi 
Jurnalis

Shinta Paramiswari | Penerima Beasiswa PPA

“Apakah kita ingin memilih untuk bertahan dan 

berusaha untuk menjadikan masa depan kita lebih baik, 

atau malah kita berhenti. Sesungguhnya semuanya 

tergantung kepada diri kita masing masing”
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A
lhamdulillah. Mungkin itu kata pertama yang tepat untuk kuu-

capkan ketika Tuhan tetap menyelipkan nyawa saat aku ter-

bangun dari tidur untuk kesekian kalinya. Azan membuatku 

tersadar untuk bersiap menimba ilmu di perantauan. Tuntutan hidup 

mandiri dan tanggung jawab besar untuk membawa diri sendiri telah 

menjadi agenda rutin yang harus kujalani.

Selama ini, salah satu hal yang membuatku mampu bertahan adalah 

semangat dari orang-orang terdekatku, entah itu ibu, saudara dan sa-

habat yang senantiasa mendukungku. Terkadang, aku juga suka untuk 

menulis. Gumpalan gagasan yang menyumbat otakku kutumpahkan 

dalam bentuk tulisan. Sesekali aku mendapatkan sedikit rezeki dari 

tulisanku. Aku tertarik menulis sejak SD akibat kebiasaanku membaca 

buku yang rutin dibelikan oleh orang tuaku atau sesekali mendapat 

pinjaman dari teman. Aku mulai menggeluti jurnalistik di bangku SMP. 

Saat ini, aku sedang melanjutkan studiku ke bangku semester 5 di juru-

san yang sesuai dengan yang aku inginkan, yaitu di Vokasi Komunikasi 

jurusan penyiaran Universitas Indonesia. Sekarang aku sedang melaku-

kan internship di salah satu stasiun TV swasta dan sibuk menulis untuk 

salah satu brand majalah di Jakarta.

Aku bangga sekaligus tertantang ketika Tuhan menakdirkanku terla-

hir dan tumbuh di negeri berjuta keunikan ini. Sebagai generasi muda 

yang masih diberi kesempatan mengubah nasib bangsa, aku tak mau 

menyia-nyiakan waktu dan kesempatanku. Aku tak bisa kalau hanya 

duduk, menjadi penikmat perjuangan pendahulu, berangan-angan, 

atau sekedar menjual janji. Aku bersedia mengabdi dan merealisasikan 

mimpi-mimpi ibu pertiwi.

Ya, setiap hari aku selalu bersemangat dan memang harus berseman-

gat dalam menjalani hari-hariku. Hambatan biaya kuliah yang aku alami 

tidak membuatku patah semangat untuk terus berkarya dan melaku-

kan hal yang baik. Aku sangat terbantu dengan adanya beasiswa PPA 
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(Peningkatan Prestasi Akademik) yang diberikan pemerintah kepadaku. 

Karena dengan adanya beasiswa itu bisa membantu kedua orang tua 

untuk mencicil biaya pendidikan yang tidak sedikit dan juga memban-

tu kebutuhanku selama di perantauan ini.

Kini saatnya aku berjuang mewujudkan mimpiku menjadi jurnalis 

melalui jembatan ilmu komunikasi. Mimpiku tak boleh terempas kare-

na masalah biaya dan sempitnya peluang. Aku sangat berterimakasih 

dengan adanya beasiwa PPA yang sedikit banyak telah ikut serta dalam 

perjuanganku di rantauan ini. Terima kasih beasiswa PPA.
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P
erkenalkan, saya Mahmuda. Saat ini saya mengenyam pendi-

dikan S-1 Kedokteran Umum di FKUI. Seperti kebanyakan anak 

rantau lainnya, problematika khas seorang perantau adalah 

“culture shock” di kota besar, seperti harga makanan dan sebagainya. 

Arus informasi yang cepat serta kemudahan akses informasi mem-

buat saya mencari peluang untuk mewujudkan cita-cita, mengem-

bangkan diri, sekaligus meringankan beban orang tua. Melalui laman 

beasiswa.ui.ac.id, saya membuat daftar beasiswa yang bisa saya per-

juangkan. Ada banyak beasiswa berikut rincian dan ketentuannya, 

salah satunya Tanoto Foundation. Beasiswa tersebut diadakan setiap 

tahunnya. Saya mengikuti seleksi pada tahun 2016. Beasiswa Tanoto 

Foundation ada banyak jenisnya, salah satunya National Champion 

Scholarship Tanoto Foundation. Seleksi ini diperuntukkan bagi ma-

hasiswa dari beberapa universitas yang telah ditetapkan sebelumnya 

oleh pihak Tanoto Foundation. Seleksi diikuti oleh banyak mahasiswa 

dari berbagai jurusan yang memperebutkan kursi terbatas sebagai 

penerima beasiswa.

Setelah itu, saya mulai intens membuka laman web Tanoto Founda-

tion (www.tanotofoundation.org), bertanya kepada kakak kelas pener-

ima beasiswa Tanoto Foundation sebelumnya, dan membaca cerita 

penerima beasiswa di blog mereka. Setiap tahapan saya jalani dan lalui 

dengan persiapan semaksimal mungkin. Hal yang menegangkan ada-

lah saat saya terlambat untuk mengikuti tahap wawancara karena men-

galami cedera olahraga setelah mengikuti kegiatan kampus dan harus 

mendapat penanganan. Namun, saya mencoba tetap berusaha datang 

dan menjalani wawancara dengan baik. Setelah pengumuman pener-

imaan beasiswa, saya berucap syukur kepada Allah SWT. Saya dinya-

takan lulus menjadi salah satu penerima beasiswa Tanoto Foundation.

Terdapat perkumpulan penerima beasiswa Tanoto di UI bernama TSA 

UI. Setiap tahunnya, terdapat beberapa kegiatan yang bisa diikuti un-
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tuk menunjang pengembangan diri kami para penerima beasiswa, an-

tara lain membantu proses seleksi beasiswa, Batik Days, Gathering, dll. 

Kegiatan tersebut juga merupakan suatu bentuk timbal balik kepada 

masyarakat serta menumbuhkan semangat pengabdian, jiwa kepemi-

mpinan, dan kerja sama yang solid dalam melaksanakan suatu proyek. 

Sebelum mendapatkan beasiswa ini, saya memiliki pekerjaan samp-

ingan sebagai guru les privat dengan jadwal yang cukup padat. Namun, 

saya kemudian sedikit mengurangi intensitas mengajar privat karena 

harus menyeimbangkan akademik dan kegiatan keorganisasian yang 

saya ikuti. Hal yang sulit selain lolos seleksi beasiswa adalah memper-

tahankan prestasi akademik agar beasiswa tetap berjalan lancar. Ter-

dapat IP minimal tiap semester yang harus diraih oleh penerima bea-

siswa. Selain itu, kakak kelas penerima beasiswa lainnya juga mendapat 

kemudahan dan bantuan apabila melakukan penelitian, mengikuti 

lomba, dan lainnya. 

Jadi, jangan takut menuntut ilmu di UI. Jangan takut mencoba 

mendaftar berbagai beasiswa. Setiap kesempatan ada untuk orang 

yang mencari dan berusaha mendapatkannya. Man saara ala dar-

bi washala (siapa yang berjalan dijalan-Nya pasti akan sampai). Mari 

mengejar mimpi di jalan yang benar karena pertolongan Tuhan pasti 

akan selalu menyertai.
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M
asih teringat jelas dalam benak ini, rasa kantuk yang sering-

kali menyelimuti ketika harus bekerja di sebuah pabrik pada 

tengah malam hingga pagi hari. Masih teringat jelas pula da-

lam benak, ketika harus belajar di tengah keramaian jalanan ibu kota 

hanya untuk mengejar ketertinggalan materi.

Perkenalkan, nama saya Jusa Junaedi. Impian saya untuk bisa melan-

jutkan ke perguruan tinggi sudah mulai tertanam sejak berada di 

bangku sekolah menengah pertama, tanpa memikirkan betapa rumit-

nya persoalan yang kelak akan dihadapi. Saya selalu dengan pasti men-

jawab “kuliah” sebagai ruang berproses selanjutnya setelah menyele-

saikan bangku sekolah menengah.

Namun, Allah memiliki rencana lain. Tepat sehari setelah saya di-

rekomendasikan untuk mengikuti jalur PMDK, saya mendapat kabar 

bahwa Ayah diberhentikan dari tempat kerjanya. Hal ini membuat saya 

harus mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan, mengingat 

masih ada tiga orang adik yang lebih membutuhkan. Saya pun men-

coba untuk ikhlas dan bersahabat dengan keadaan. Hingga akhirnya, 

selepas lulus SMK, saya memutuskan terjun ke dunia kerja terlebih da-

hulu guna menabung untuk biaya perkuliahan.

Tengah tahun 2011 menjadi awal mula bagi saya untuk merasakan 

atmosfer dunia kerja. Saya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di 

sebuah pabrik ban. Selama bekerja, impian untuk bisa melanjutkan 

pendidikan tetap menjadi hal yang ingin saya perjuangkan. Hingga 

akhirnya, dua bulan sebelum ujian SNMPTN tulis 2012, saya memutus-

kan untuk resign. Saya mencoba untuk secara mandiri mempelajari ma-

teri ujian, dan akhirnya dinyatakan lolos di salah satu universitas pilihan.

Namun, sayang, setelah mencoba untuk menghitung biaya awal 

perkuliahan, saya mendapati kenyataan bahwa uang di tabungan ma-

sih sangat jauh dari cukup. Saya kembali mengurungkan niat untuk 

melanjutkan pendidikan. Bahkan, sempat terbersit pula untuk menyer-
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ah dan fokus untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya, saya diper-

temukan dengan beberapa senior yang tengah melanjutkan studinya 

di Universitas Indonesia. Mereka menyarankan agar saya tidak patah se-

mangat dan kembali berjuang. Mereka juga yang akhirnya meyakinkan 

bahwa saya harus bisa masuk UI karena UI tidak akan pernah mengelu-

arkan mahasiswanya hanya karena masalah biaya pendidikan. Seluruh 

nasihat dari mereka akhirnya kembali membuat saya bersemangat un-

tuk mencoba mewujudkan kembali impian yang sempat beberapa kali 

saya urungkan.

Tiga bulan usai melepas hasil ujian, saya telah kembali mendapatkan 

pekerjaan. Perjalanan menuju kantor yang lumayan jauh tentunya tidak 

menjadi halangan bagi saya untuk meluangkan waktu belajar. Bahkan, 

bus kopaja seringkali menjadi teman terbaik bagi saya ketika harus 

mengulas materi ujian selama di perjalanan. Proses belajar di perjala-

nan pun bukanlah sebuah hal tanpa hambatan. Selain suara bising dari 

berbagai macam kendaraan, saya juga masih harus beberapa kali men-

dengarkan sindiran dari orang-orang sekitar yang merasa risih dengan 

apa yang saya lakukan.

Beberapa bulan kemudian, hari ujian pun datang. Saya meminta izin 

kepada pihak kantor untuk mengikuti ujian SBMPTN 2013. Beruntung 

saya memiliki atasan yang baik sehingga proses perizinan sangat dimu-

dahkan. Hingga akhirnya, setelah beberapa hari menunggu hasil ujian. 

Saya mendapati kenyataan bahwa saya dinyatakan lolos di jurusan Ilmu 

Perpustakaan Universitas Indonesia. Tanpa terasa, proses membaca 

pengumuman tersebut membuat mata saya mulai berlinang dengan 

air mata. Ya, saya menangis tanpa suara di ruang kantor sore itu. Saya 

menangis bahagia atas keberkahan yang diberikan oleh-Nya.

Kala itu, perjalanan pulang menuju rumah menjadi perjalanan penuh 

renungan. Saya kembali mengingat pembelajaran yang diberikan oleh-

Nya selama dua tahun ke belakang. Hingga saya semakin tersadar bah-
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wa dua tahun berjuang merupakan waktu terbaik yang diberikan oleh 

Allah bagi saya untuk melanjutkan pendidikan.

Bagaimana tidak, saya lolos ketika UI mulai membebaskan uang 

pangkal bagi mahasiswa regulernya. Oleh karena itu, saya masih bisa 

menyimpan uang tabungan untuk keperluan lainnya. Ditambah, saya 

juga mendapatkan hak untuk memperoleh BOP Berkeadilan sehingga 

uang semester yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan pen-

anggung biaya. Selain itu, saya juga mendapatkan beasiswa PPA MaBa 

pada saat awal perkuliahan yang lagi-lagi sangat membantu saya da-

lam menjalani kehidupan perkuliahan.

Pertolongan Allah yang diberikan melalui tangan-tangan pihak ber-

sangkutan memacu saya untuk tidak hanya berdiam diri selama men-

jalani masa-masa perkuliahan. Walaupun keadaan ekonomi keluarga 

mengharuskan saya untuk dapat membagi waktu antara kuliah dan 

pekerjaan, saya juga merasa harus bisa memberikan kontribusi kepada 

universitas dengan melibatkan diri dalam beberapa kegiatan kemaha-

siswaan. Hingga akhirnya, saya memberanikan diri untuk mencoba ber-

gabung ke dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan. Bahkan, saya 

juga sempat mendapatkan amanah sebagai ketua himpunan.

Puji syukur, keaktifan tersebut justru akhirnya menghantarkan saya 

kepada keberuntungan yang lain. Saya sempat mendapatkan beberapa 

tawaran proyek dari dosen dan juga senior yang lagi-lagi sangat mem-

bantu saya dari segi inansial. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk 

mendapatkan bantuan dana dari beasiswa PPA dan juga dari salah satu 

operator telekomunikasi Indonesia.

Dua tahun berjuang untuk kampus perjuangan akhirnya membuah-

kan hasil yang manis pada waktunya. Terima kasih untuk semua pihak 

yang selama ini telah membantu saya dalam menjalani dunia perkulia-

han. Berkat kalian, akhirnya saya bisa mewujudkan impian demi impian.

Dua Tahun Berjuang untuk Kampus Perjuangan



61

Meja Belajar 
Untuk Saya

Khizbul Kurniawan | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“The same boiling water that softens the potato 

hardens the egg. It’s about what you’re made of, not the 

circumstances.” -Unknown
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“M
a, saya mau meja belajar, belikan Maaa!” Kira-kira begitulah 

permintaan yang paling saya ingat ketika masih duduk di 

bangku sekolah dasar. Entah karena apa, dari sejak kecil kata 

orang tua saya, saya memiliki rasa ingin tahu dan niat belajar yang tinggi. 

Mungkin karena itulah barang yang selalu saya inginkan sejak kecil adalah 

sebuah meja belajar. 

Namun, kepekaan saya yang masih sangat kurang saat itu membuat saya 

bertanya-tanya, kenapa orang tua saya tidak kunjung membelikan meja be-

lajar? Mereka hanya menjawab, “Iya tunggu saja ya” dan berulang terus se-

tiap kali saya meminta. Apakah orang tua saya tidak ingin melihat anaknya 

giat belajar? Gumam saya saat itu.

Pada akhirnya saya pun tiba pada suatu hari ketika orang tua saya akhirn-

ya membelikan sebuah ‘meja belajar’ bagi saya. Ketika ‘meja belajar’ tersebut 

ada di hadapan saya, saya cukup heran karena ternyata ‘meja belajar’ terse-

but tidak sesuai dengan ekspektasi saya. 

Saya membayangkan rangkaian kayu yang telah telah dirangkai dengan 

indah dengan tinggi sekitar satu setengah meter, lengkap dengan beber-

apa rak penyimpanan buku dan laci di bawah mejanya. Namun, ‘meja be-

lajar’ yang saya dapat di hari itu hanyalah sebuah meja lipat kecil dengan 

tinggi tiga puluh senti, dengan permukaan berbentuk persegi panjang. 

Hanya muat untuk menaruh dua buku cetak di atasnya. Di saat itu pulalah, 

pikiran kanak-kanak saya menyadari bahwa keluarga saya memiliki kondisi 

ekonomi yang kurang beruntung.

Ya, memang hal itu benar saat itu. Ayah saya hanyalah penjual ikan yang 

setiap harinya harus mengayuh sepeda dengan jarak sekitar 5 kilometer un-

tuk sampai ke pasar dan akhirnya menjajakan ikannya di asrama militer. Se-

dangkan, Ibu saya seorang Ibu Rumah Tangga biasa yang bekerja di rumah 

untuk mengasuh saya, Khizbul Kurniawan kecil. 

Awalnya, saya merasa biasa saja dengan keadaan ekonomi keluarga saya 

saat itu. Tidak ada rasa prihatin atau sedih sedikit pun. Hal ini karena saat 

Meja Belajar Untuk Saya



63

itu kedua orang tua saya tidak menunjukkan raut wajah kesulitan sedikit 

pun. Mereka menunjukkan pada saya deinisi dan makna sejati dari kata 

‘bersyukur’. Masa kecil saya baik-baik saja dengan kehidupan seadanya, 

bermain dengan alat permainan seadanya, bersekolah seadanya, hingga 

makan seadanya.

Perjalanan kehidupan sekolah saya cukup menarik. Apabila digambar-

kan dengan kurva, perjalanan saya seperti kurva supply di ekonomi, yaitu 

bergerak dari titik 0 menuju ke kanan atas, ke titik yang tinggi. Ketika SD, 

saya bersekolah di sekolah yang tidak spesial. Sebuah sekolah kecil di ping-

giran kota Makassar di dekat rumah saya, SD Inpres Baddoka namanya. 

Siswa dan siswi yang bersekolah di sana tidak begitu beragam, rata-rata be-

rasal dari keluarga menengah ke bawah. 

Kemudian naik ke tingkat SMP, tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. 

SMP saya bukanlah SMP yang cukup dikenal di Makassar, SMP Negeri 09 

Makassar, terletak di pinggir jalan tol Ir. Soetami, saya ragu apakah anda 

tahu di mana. Well, walaupun SD dan SMP saya bisa dibilang biasa saja, saya 

sangat bersyukur dan tidak ada penyesalan sedikit pun di benak saya. 

Selain saya mendapatkan banyak hal yang mungkin tidak bisa saya dapa-

tkan di sekolah yang katanya ‘favorit’ di Makassar, ternyata sekolah tersebut 

mampu mengantarkan saya ke gerbang perjalanan yang mengubah hidup 

saya, yaitu masuk di salah satu SMA swasta dengan bantuan dana pendi-

dikan (Sampoerna Academy).

Mungkin kalian akan bertanya, bagaimana cara saya bisa menemukan 

dan masuk di SMA itu? Ceritanya cukup panjang, dan mungkin akan mem-

butuhkan 10 hingga 20 halaman untuk menceritakannya di sini. Hahaha, 

saya bercanda. Singkatnya, saya mendapatkan informasi melalui teman dan 

internet, saya mencoba mendaftar, dan akhirnya lulus. Nothing is impossible.  

Momen yang membuat saya bisa menemukan jalan yang mengubah ke-

hidupan saya secara signiikan ini bisa disimpulkan dengan quotes berikut 

ini:
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“The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It’s about 

what you’re made of, not the circumstances.” -Unknown

Saya sangat beruntung, di SMA saya mendapatkan beasiswa penuh un-

tuk biaya sekolah beserta living cost saya selama di sana. Di SMA, saya ber-

temu dengan banyak teman yang berasal dari berbagai daerah dari seluruh 

penjuru Indonesia. Awalnya, saya mengira akan terkena culture shock kare-

na kebudayaan yang bermacam-macam. 

Namun, kehidupan asrama mendorong dan mengajarkan saya untuk 

bersosialisasi dengan baik dan berteman dengan semua orang. Saya belajar 

berbagai softskill untuk menjadi seorang leader, sesuai dengan motto seko-

lah tersebut, yaitu “Learn Today, Lead Tomorrow”. Selain itu, saya diperkenal-

kan dengan hal yang sangat baru bagi saya, yaitu dual curriculum. Di sana 

saya belajar kurikulum nasional KTSP serta kurikulum internasional Cam-

bridge IGCSE. Hmm, hal yang sangat aneh untuk seorang anak penjual ikan 

keliling, bukan?

Mata saya mulai terbuka lebar mengenai pentingnya pendidikan yang 

layak untuk semua orang. Sangat banyak hal yang awalnya tidak terlintas 

sedikit pun di benak saya, ternyata bisa saya dapatkan dan bisa saya jalani 

di kehidupan saya. 

Artinya, tidak peduli latar belakang keluarga maupun kondisi ekonomi 

yang dimiliki seseorang, memiliki mimpi yang besar adalah suatu keharu-

san bagi setiap orang, dan kewajiban utamanya adalah mewujudkan mimpi 

tersebut. Salah satunya untuk mengenyam pendidikan yang baik, siapa pun 

anda, dari mana pun asal, dan bagaimana pun latar belakang yang dimiliki, 

asalkan ada keinginan dan usaha yang keras, hal tersebut bukanlah suatu 

kemustahilan.

Sejak saat itu pun, saya tidak takut untuk bermimpi lagi. Saya mulai memi-

mpikan hal-hal yang besar, dan mungkin saja salah satu mimpi saya saat itu 

sama dengan mimpi dari banyak anak-anak di Indonesia, dari latar belakang 

di bawah hingga teratas. 
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Saya bermimpi untuk bisa melanjutkan pendidikan saya di Universitas 

Indonesia, yang merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia menurut 

orang banyak. Alhasil, mimpi tersebut akhirnya bisa saya wujudkan dengan 

keinginan dan usaha yang besar. Sekali lagi, kewajiban saya terpenuhi. 

Khizbul Kurniawan remaja saat ini berhasil memiliki status sebagai maha-

siswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indo-

nesia, dan saat ini saya masih memiliki banyak mimpi besar yang akan saya 

wujudkan. Sekali lagi, hal yang sangat aneh untuk seorang anak penjual 

ikan keliling.

Saya sempat berpikir, saya sudah lulus SMA, biaya pendidikan saya tidak 

bisa dibantu oleh bantuan dana pendidikan lagi. Tapi apakah itu menjadi 

sandungan bagi saya? Tentu tidak! Alhamdulillah, kini, pendanaan pendi-

dikan saya dibantu oleh Bidikmisi. Ini membuktikan bahwa jalan untuk 

meraih cita-cita akan datang dari mana saja. Saya sangat terbantu dan  saya 

tidak perlu takut lagi untuk jatuh di tengah jalan dalam rangka meraih mim-

pi-mimpi saya. Hmm, akhirnya saya dapat mengatakan hal ini tidaklah aneh 

untuk seorang anak penjual ikan keliling yang bahkan sewaktu kecil tidak 

memiliki meja belajar.
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Dari Damaskus 
Menuju Depok

Muhammad Ishaq | Penerima Beasiswa JNE
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Oktober 2011

Saat umurku 15, di tengah-tengah Kota Damaskus

Langit Damaskus sore itu tidak begitu cerah, tapi aku malah asyik mulai 

bertanya-tanya akankah masa depanku cerah? Satu langkah besar tel-

ah diambil, memilih melanjutkan masa SMA-ku dengan beasiswa yang 

kudapat dari Kemenag, belajar di Ma’had Ad-Dauli selama 4 tahun. Ter-

letak di Kota Damaskus, Ma’had Ad-Dauli adalah sebuah sekolah berasra-

ma yang di dalamnya tergabung siswa-siswa dari delapan negara. Bahasa 

utama yang digunakan ialah bahasa Arab. Para siswa belajar di sana un-

tuk memperdalam syariah Islam.

Aku mengambil langkah besar itu bersama kembaranku, Muhammad 

Ismail. Kami bersama-sama belajar dari nol. Alhamdulillah, kami yang 

telah berhasil menghafal Alquran sebenarnya mempunyai cita-cita 

menjadi ilmuwan sebagaimana ilmuwan-ilmuwan terbaik Islam pada 

masa keemasan Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah. Kami bercita-cita 

menjadi ilmuwan yang kuat secara agama, juga menjadi ilmuwan ter-

baik pada bidangnya. Namun, sepertinya, dengan perkembangan dan 

kondisi zaman, cita-cita itu harus disederhanakan dan lebih disesuaikan 

dengan kondisi. 

Juni 2012

Saat tensi konlik di Damaskus meningkat

Konlik Suriah yang memanas mulai ramai di perbatasan dan merambat 

di beberapa titik kota Damaskus, membuat KBRI mengeluarkan kebija-

kan untuk memulangkan pelajar-pelajar Indonesia di Suriah. Aku dan Is-

mail mulai bingung dan khawatir akan masa depan kami. Kota Damaskus 

dan kehidupannya sudah terlanjur membuat kami cinta. Nuansa seman-

gat menuntut ilmu sungguh terasa, juga dengan syaikh ‘alim ulama’ yang 

luar biasa.

Hari-hari selanjutnya membuat kami benar-benar khawatir akan masa 
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depan. Dan sepertinya, memang hanya menunggu waktu untuk kami 

dipulangkan ke Tanah Air.

Juni 2012

Cairo Internaional Airport, Mesir

Ternyata Allah menakdirkan kami berdua ke sini. Beberapa hari sebelum-

nya, ada telepon dari direktur sekolah Daarul Qur’an Internasional (SDQI) 

yang mengajak kami untuk ikut rombongan SDQI yang akan melaku-

kan studi banding ke Palestina. Studi Banding ini mempunyai keunikan 

tersendiri karena kami akan mengikuti Mukhayyamat Taajul Waqaar sela-

ma 30 hari, program yang telah berhasil mencetak belasan ribu pengha-

fal Alquran dan hadis setiap tahunnya di Palestina.

Juli 2012

Momen menegangkan di perbatasan Mesir-Palestina

Perbatasan Mesir-Palestina, tepatnya di kota Rafah. Dikatakan sebagai 

momen menegangkan karena perbatasan ini jarang sekali ramah dengan 

pengunjung yang akan memasuki Palestina. Tidak sedikit pengunjung 

yang pada akhirnya ditolak masuk. Namun, atas izin Allah, perbatasan 

hari itu menjadi sangat bersahabat. Sama sekali tidak ada hambatan 

yang berarti saat kami masuk, sepertinya karena beberapa hari sebel-

umnya terpilih seorang pemimpin yang hafal Alquran, Dr. Mursi, menjadi 

pemimpin Mesir.

Agustus 2012

Titik perubahan terbesar dalam hidup

Tiga puluh hari di Palestina membuatku banyak belajar tentang makna 

kehidupan dan perjuangan. Kehidupan rakyat Palestina memang patut 

menjadi teladan. Namun, ada satu fenomena yang sangat ingin kucerita-

kan, fenomena yang membuatku berpikir keras dan mulai kembali mer-
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ancang masa depan.

Pernahkah kau berpikir bahwa mereka yang pintar agama sejak kecil 

atau orang yang berhasil menghafal Alquran adalah mereka yang kau 

anggap masa depannya menjadi seorang ustaz atau ulama? Pernahkah 

kau berpikir kalau di masa depan kau hendak menjadi ilmuwan atau 

profesi lainnya, maka ada anggapan bahwa ilmu agama tak usah diper-

dalam, atau secukupnya saja dalam membaca dan menghafal Quran?

Aku dulu pernah berpikir seperti itu dan hari-hari di Palestina mem-

buat semua itu sirna. Bagaimana tidak? Saat aku dan rombongan lain-

nya bertemu dengan menteri pertahanan, yang aku temukan adalah 

seseorang yang tidak hanya sangat pandai dalam siasat, tetapi juga 

seorang penghafal Alquran. Sama halnya dengan menteri-menteri lain-

nya yang aku temui. Mereka ahli di bidangnya dan juga hafal Alquran. 

Bahkan, perdana menteri Palestina saat itu juga adalah seorang peng-

hafal Alquran.

Bagi mereka, Alquran yang telah mereka hafalkan bukanlah sebuah 

kebanggaan saja, tetapi lebih dari itu. Alquran yang mereka telah ha-

falkan adalah bukti cinta pada Tuhannya, bukti bahwa Alquran bukan 

sekadar bacaan dan hafalan, tetapi juga sebagai petunjuk dan tun-

tunan, sebagai dasar pedoman kehidupan. Rasa-rasanya, ungkapan 

Asy-Syahid Syaikh Ahmad Yasin itu benar-benar sudah terinternalisasi 

dan tertanam, “Letakkan Alquran di dadamu, maka ‘kan kau geng-

gam dunia di tanganmu”.

Maka, akan jadi apa kau di masa depan, pekerjaan atau profesi apa 

yang akan ditekuni, kecintaan kepada Alquran haruslah menjadi dasar 

pegangan yang sudah terinternalisasi. Berhasil menghafal Alquran pun 

menjadi bukti.

Di titik ini, aku mulai meneguhkan hati, mengambil keputusan ten-

tang masa depanku yang semoga Allah ridai.
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September 2012

Hiruk pikuk Jakarta

Sejak kepulangan dari Palestina, aku menolak tawaran abiku untuk 

melanjutkan pendidikan di Mesir. Aku sudah berkomitmen untuk melan-

jutkan pendidikan di Tanah Air. Aku ingin berfokus menekuni satu bidang 

yang aku akan menjadi ahli di bidang tersebut.

Melanjutkan pendidikan di Tanah Air ternyata bukanlah perkara 

yang mudah. Masa pendaftaran sekolah sudah lewat, kuota kelas IPA 

di sekolah-sekolah terbaik di sekitar rumah pun sudah penuh. Setelah 

mendapatkan sekolah yang mau menerimaku pun tak membuat 

semuanya menjadi indah. Ada beberapa guru yang tak percaya dengan 

kemampuanku mengikuti ritme sekolah, guru yang menyuruhku mu-

lai lagi dari kelas X, dan tekanan lainnya yang membuatku harus terus 

bersabar.

Dengan terus menumbuhkan optimisme dan asa, melibatkan Allah 

dalam setiap usaha, usaha ekstra dengan privat dan bimbel, singkat 

cerita, semester itu aku selesaikan dengan peringkat pertama.

Januari 2013

Mimpi memakai jaket kuning pun tumbuh

Cita-cita menjadi ilmuwan terbaik Islam sebagaimana ilmuwan Islam 

pada masa keemasan Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah—ilmuwan 

yang kuat secara agama, juga menjadi ilmuwan terbaik pada bidangn-

ya—itu pun muncul kembali. Aku pun mulai berpikir tentang di mana 

perkuliahanku kelak, maka terbersitlah Universitas Indonesia. Hari itu se-

benarnya aku takut bermimpi seperti itu, tapi dengan dorongan Ismail, 

orang tua, dan murabbiku yang terus menyemangati dan memutar ki-

sah-kisah ilmuwan Islam terbaik pada masanya, mimpi itu kembali kugig-

it erat, usaha ditambah berkali-kali lipat, melibatkan Allah lebih banyak 

adalah pegangan terkuat.
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Agustus 2014

The Crystal of Knowledge, Universitas Indonesia

Setelah tidak lulus SNMPTN, setelah tidak lulus SBMPTN, setelah mene-

mpuh beberapa ujian mandiri lainnya, akhirnya Allah beri jalan itu lewat 

SIMAK UI. Bulan itu, aku dan kembaranku resmi menjadi mahasiswa uni-

versitas terbaik di Indonesia. Aku bermakara ungu, sedang Ismail berma-

kara abu-abu.
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Percayalah, 
Hidup Itu 
Mengikuti
Ilmu Kewajaran
Oddi Muhammad Ikbar | Penerima Beasiswa AEON

“Kalau diperhatikan, hidup ini sebenarnya mengikuti ilmu 

wajar. Wajarlah dia sukses, wong dia kerja keras. Bahkan, 

keajaiban pun adalah sesuatu yang wajar. Kita semua paham 

rumusnya. Yang baik akan mendapat baik, yang berusaha 

mendapat hasil, dan yang berdoa akan dimungkinkan oleh 

Tuhan. Bagaimana tidak? Jika sudah baik, berusaha, dan 

berdoa, pasti Tuhan akan bantu. Wajar kan?”

Percayalah, Hidup Itu Mengikuti Ilmu Kewajaran
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M
engawali tulisan ini, saya mengajak Anda menyimak kisah seo-

rang mahasiswa yang saya sangat kenal pribadinya. Ia merupa-

kan anak bungsu di keluarganya. Ayahnya telah meninggalkan 

keluarganya pada saat ia kelas 2 SMA. Ibunya kini pensiunan salah satu 

perusahaan BUMN dan full-time menjadi ibu rumah tangga. 

Ia adalah sosok mahasiswa yang biasa-biasa saja, sangat antusias dan 

aktif di kampusnya. Berbagai organisasi dan kepanitiaan ia ikuti dan sempat 

mendapat penghargaan best staf di salah satu organisasi di kampus. Hingga 

suatu waktu pada akhir semester 2, keluarganya ditimpa musibah inansial. 

Perjuangan Itupun Dimulai

Hidupnya mulai mengalami perubahan. Ia dihadapkan pada kondisi bahwa 

ia harus mulai membiayai kuliahnya sendiri. Sejak saat itu, ia mulai mencari 

sesuatu yang ia miliki untuk ditukar dengan segelintir rupiah. 

Bermodal pengalaman yang ia miliki sebagai ketua organisasi di SMA 

dan pengalaman mengajar sukarela di berbagai tempat untuk persiapan 

SBMPTN, ia mencoba. Hingga akhirnya Tuhan membukakan jalan untuknya. 

Setelah mengajar secara sukarela di  suatu acara kepanitiaan, dia ditawarkan 

untuk mengajar di bimbel dengan gaji tetap tiap bulan.

Kehidupan terus berlanjut, aktiitas organisasi dan kepanitiaan tetap ia 

ikuti sembari kuliah dan mengajar bimbel. Tapi tetap saja, ia belum bisa 

mandiri secara inansial.  Ya, gaji dari mengajar belum sebanding dengan 

kebutuhan studinya. Fisiknya pun terkuras jika harus mengajar karena 

bimbel tempatnya mengajar berjarak agak jauh. 

Akhirnya, setelah mantap, ia memutuskan untuk berhenti mengajar dan 

menjajal berbagai pekerjaan yang bisa ia lakukan. Sempat ia berjualan 

makanan ringan, namun kurang laris karena banyaknya pesaing.

Ajakan teman-temannya untuk sekedar nongkrong pun selalu ia tolak. 

Disaat teman-temannya masih terlelap di pagi hari, pukul setengah enam 

pagi ia harus sudah berangkat mengambil makanan untuk dijual kembali di 
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kampusnya. Sempat beberapa kali ia menjadi fasilitator acara seminar anak-

anak TK hingga SD dan dibayar perhari. 

Kondisi ekonomi yang ia hadapi memang tidak mudah, namun ternya-

ta ini tidak membuatnya patah semangat untuk terus aktif di organisasi. 

Di tahun kedua kuliah, ia menjadi salah satu kepala departemen di BEM 

Fakultas. Disinilah puncak titik balik kehidupannya. 

Masa Kegelapan

Seiring berjalannya semester 4, berat badannya turun drastis karena sema-

kin jarang makan, kurang istirahat, dan malu jika harus meminta uang kepa-

da orang tua ataupun keluarganya. 

Pun di sisi akademis, nilai kuliahnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Seakan tak 

ada lagi harapan, namun yang ia bisa hanya terus berusaha. Melanjutkan 

berjualan makanan dan kerja apapun yang bisa ia lakukan yang penting 

bisa menutupi kebutuhannya. 

Satu hal yang sangat ia yakini, kerja keras tak akan pernah berbohong. 

Tuhan pasti melihat apa yang sudah ia lakukan hingga saat ini. Tapi memang, 

ketika saat itu, sangat sulit bagi dirinya untuk percaya bahwa Tuhan melihat 

semua ini. Namun, pada saat badai ujian menerpa kehidupannya, ia semakin 

mendekat kepada Tuhan dan yakin bahwa ujian pasti berakhir.

Harapan Itu Akhirnya Datang

Setelah lama berjualan dan berulang kali mengganti produk makanan untuk 

dijual, akhirnya ia menemukan satu produk yang disukai teman-teman 

kampusnya dan lebih menguntungkan. Hasil berjualan yang ia lakukan 

mulai bisa menutup kebutuhan sehari-harinya, bahkan bisa membantu 

pengeluaran aktivitas organisasinya. 

Pekerjaan yang lebih besar hasilnya pun mulai berdatangan, kenalannya 

sewaktu bekerja serabutan mengajaknya menjadi salah satu asisten 

fasilitator di acara orientasi belajar mahasiswa baru. 
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Sempat juga ia menerima beasiswa bantuan biaya pendidikan dari 

Kemenristekdikti. Finansial keluarganya pun mulai membaik, dan UI 

memberikannya keringanan terhadap biaya kuliah semester yang harus ia 

bayar. Harapan mulai terlihat kembali. 

Sedikit-sedikit, ia mulai mandiri dari segi inansial. Harapan itu benar-benar 

menghampirinya saat ia diterima salah satu beasiswa kerjasama UI dengan 

PT AEON. Keuangannya jauh membaik sejak ia diterima beasiswa tersebut.  

Tak ingin menyia-nyiakan waktu, ia mulai memperbaiki akademisnya. 

Ia sangat sadar bahwa UI telah membantunya untuk studi dan ia ingin 

memberikan sesuatu untuk UI. 

Sekali lagi, Tuhan membukakan jalan untuknya. Ia diajak oleh seniornya untuk 

mengikuti lomba business plan. Walaupun tak mudah di awal dan harus banyak 

belajar dalam waktu yang singkat, kini ia sudah menjuarai dua kompetisi busi-

ness plan tingkat nasional, satu kompetisi runner-up, dan satu lagi champion. 

Tak henti-hentinya ia bersyukur kepada Tuhan, yang menyusun 

seindah-indah rencana bagi hambanya. Baginya, prestasi adalah cara untuk 

membalas budi dan mengharumkan nama UI.  Walaupun belum banyak, 

tapi ia ingin terus berprestasi lebih tinggi lagi. Menjadi pribadi yang tak han-

ya berkualitas, tapi juga benar dan berlaku penuh hormat. 

Kisahnya memang tak terlalu wah, banyak mahasiswa yang lebih keras 

hidupnya dan lebih menginspirasi. Tapi jika ia bisa berbagi, maka ia ingin 

mengatakan ini ke semua orang yang sedang mengalami masa sulit, 

“Kalau diperhatikan, hidup ini sebenarnya mengikuti ilmu wajar. Wajarlah 

dia sukses, wong dia kerja keras. Bahkan, keajaiban pun adalah sesuatu yang 

wajar. Kita semua paham rumusnya. Yang baik akan mendapat baik, yang 

berusaha mendapat hasil, dan yang berdoa akan dimungkinkan oleh Tuhan. 

Bagaimana tidak? Jika sudah baik, berusaha, dan berdoa, pasti Tuhan akan 

bantu. Wajar kan?” 

Ia dalam kisah yang saya ceritakan adalah seorang pemuda dengan impi-

an dan harapan yang besar, bernama Oddi Muhammad Ikbar.
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Jalan 
Menyukseskan 
Mimpi

Indriani Pratiwi | Penerima Beasiswa Sinergi
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S
emasa duduk di bangku sekolah, saya merasa kuliah hany-

alah sekadar angan. Dalam pandangan saya ketika itu, hanya 

orang yang pintar yang dapat masuk perguruan tinggi negeri. 

Sedangkan saya, tak sejenius itu. Di samping itu, biaya kuliah pun 

terlihat tak akan sanggup untuk dijangkau. Fakta ini yang membuat 

saya semakin berkecil hati dan ragu untuk melanjutkan ke jenjang 

perkuliahan. Fakta ini pula yang membuat saya memutuskan untuk 

menjadi anak yang lebih rajin dan bersungguh-sungguh dalam be-

lajar di sekolah. Tekad saya, saya harus dapat berkuliah di PTN, se-

berapa pun besar biaya yang dibutuhkan nanti!

Keputusan baik yang saya ambil ternyata membuahkan hasil hing-

ga akhirnya saya diterima di Universitas Indonesia dengan program 

studi yang saya inginkan. Saya sangat senang dan bangga. Namun, 

kebanggaan saya sedikit terhenti ketika saya melihat seberapa be-

sar biaya yang dibutuhkan. Dari mana saya akan mendapatkan uang 

untuk biaya kuliah? Bagaimana saya meminta kepada orang tua saya 

untuk membiayai kuliah semahal ini? Jangankan meminta, memikir-

kan bagaimana cara mereka mendapatkannya saja saya tak sanggup. 

Apalagi ketika itu, usaha bapak saya sedang bangkrut, ibu saya pun 

tak berpenghasilan. Ketika itu, bapak bekerja dengan narik bajaj yang 

beliau sewa per harinya. Penghasilan bapak pun tak seberapa, belum 

juga dipotong biaya sewa bajajnya. Hati saya teriris melihat bapak 

yang selalu berangkat pagi, pulang larut malam. Saya tak sanggup 

memikirkan bahwa bapak harus membiayai kuliah saya yang mahal. 

Saya tahu di balik rasa bangga orang tua saya terhadap saya pun juga 

terselip kekhawatiran dan ketakutan tidak bisa membiayai anaknya 

kuliah. Kondisi ini juga sempat membuat saya ragu untuk melanjut-

kan perjuangan di bangku perkuliahan.

Meyakini bahwa di balik segala kesulitan pasti ada kemudahan, saya 

tidak menyerah. Saya membulatkan tekad, saya harus mendapatkan 
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beasiswa. Saya mencari info berbagai jenis beasiswa hingga saya me-

nemukan info Beasiswa Pemimpin Bangsa dari selebaran yang saya 

dapatkan ketika mendaftar ulang untuk kuliah. Selebaran tersebut 

berisi info tentang fasilitas apa saja yang akan saya dapatkan bila 

diterima di beasiswa tersebut dan cara mendapatkan beasiswa.

Setelah perjuangan yang tidak mudah, akhirnya saya lolos seleksi 

dan menjadi penerima Beasiswa Pemimpin Bangsa dari Sinergi Foun-

dation. Saya merasa sangat bersyukur akan segala hal yang terjadi 

kepada saya. Bagaimana tidak, mimpi saya sedikit demi sedikit mulai 

menjadi kenyataan. Saya berjanji kepada diri saya bahwa saya tidak 

akan menyia-nyiakan semua itu. Tidak semua orang bisa mendapat-

kan kesempatan berkuliah dengan beasiswa.

Sinergi Foundation menyediakan sebuah rumah untuk para pener-

ima Beasiswa Pemimpin Bangsa tinggal bersama. Dengan tinggal di 

asrama, saya merasa selalu senang dan tidak sendiri karena di sini saya 

belajar banyak hal dengan teman-teman seperjuangan. Mulai dari be-

lajar mandiri, toleransi, berbagi bersama, kepemimpinan, hingga be-

lajar mengatur rumah tangga. Keseharian kuliah di kampus, saya jalani 

dengan serius. Malamnya, saya belajar dan mengulang kembali ilmu 

yang saya dapati ketika di kampus. Terkadang terselip canda tawa di 

kamar asrama di sela-sela mengerjakan tugas hingga larut malam. Ke-

hangatan ini yang membuat saya hampir tidak pernah merasa stres 

dengan kegiatan kuliah. Kebahagiaan ini yang juga menjadi motivasi 

dalam menjalani kuliah.

Terus bersyukur, mengerahkan usaha terbaik, dan bersikap opti-

mis adalah kunci perjalanan menuju sukses. Mengeluh boleh, mind-

er boleh, merasa capek juga boleh, tapi jangan sampai membuat 

kita lemah dan lupa akan mimpi awal kita. Mungkin terkadang kita 

ragu, tetapi di saat itulah kita harus tetap mengerahkan usaha terbaik 

kita dalam menjalankan hidup. Di situlah nantinya kita akan merasa 
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puas dengan usaha kita sehingga kita bisa bangkit kembali menerus-

kan langkah-langkah awal yang sudah direncanakan untuk menyuk-

seskan mimpi kita. Intinya ialah jangan pernah takut untuk menyuk-

seskan mimpi, kawan. 

Jalan Menyukseskan Mimpi
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Jalan Itu Akan 
Selalu Ada, Bila 
Kamu Percaya

Luluk Ummaimah Agustini | Penerima Beasiswa Bidikmisi
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K
ekurangan finansial bukan menjadi halangan untuk menge-

jar sebuah cita-cita. Hal ini terjadi pada saya yang memiliki 

cita-cita ingin menjadi seorang dokter, namun finansial ti-

dak mendukung.

Ibu saya tidak bekerja, hanya mendapat gaji pensiun ayah saya. 

Akan tetapi, kondisi ini justru menjadi motivasi saya untuk selalu 

berusaha maksimal mengejar cita-cita sekaligus ingin mengubah 

kondisi finansial keluarga dan membahagiakan ibu saya. 

Pasti Akan Ada Jalan

Singkat cerita, pada tahun 2012 saya diterima menjadi mahasiswi Fakul-

tas kedokteran Universitas Indonesia melalui jalur SMBPTN. Pada saat itu, 

semua orang mengkhawatirkan saya, mulai dari keluarga, guru, teman, 

tetangga dan kerabat. 

Mereka bertanya bagaimana aku bisa menjalani kuliah di Fakultas 

Kedokteran dan Jakarta sedangkan orang tuaku tidak bekerja han-

ya mengandalkan gaji pensiun. Mereka juga beranggapan bahwa 

biaya kuliah di Fakultas Kedokteran itu sangat mahal dan biaya hid-

up di Jakarta mahal. 

Saya hanya menjawab “Pasti akan ada jalan”. Alhamdulillah saat 

menjalani daftar ulang penerimaan mahasiswa baru, saat itu ada 

program beasiswa Bidikmisi yang dikhususkan untuk mahasiswa/

mahasiswi yang kurang secara finansial. 

Disini saya semakin menjadi   semangat untuk meraih cita-cita. 

Saat itu juga saya berpikir bahwa selalu ada jalan dan kesempatan 

untuk kita yang memiliki kekurangan secara finansial asalkan kita 

selalu mau berusaha dan percaya diri serta berdoa kepada Allah.

Alhamdulillah setelah memenuhi segala persyaratan Bidikmisi, 

saya diterima menjadi salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia yang memperoleh beasiswa Bidikmisi. 
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Pahamilah Beasiswamu Sebagai Tanggung Jawab

Dari sini, saya menyadari bahwa menjadi penerima Bidikmisi mer-

upakan suatu nikmat yang harus selalu saya syukuri karena tidak 

semua orang di Indonesia memiliki kesempatan seperti saya. 

Selain itu, menjadi penerima beasiswa Bidikmisi merupakan suatu 

tanggung jawab besar yang harus dijalani sepenuh hati karena saya 

beranggapan bahwa beasiswa ini berasal dari rakyat. Oleh karena 

itu, saya harus berusaha maksimal untuk menjadi orang yang ber-

manfaat bagi masyarakat nantinya. 

Menjadi penerima beasiwa Bidikmisi bukan merupakan suatu 

kondisi bahwa kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri atau 

merasa malu sebagai penerima Bidikmisi. Justru harusnya menja-

di kondisi yang membakar semangat kita bahwa kita sama dengan 

yang lain dan mampu bersaing. 

Kondisi ini awalnya menyelimuti hari-hari saya sebagai mahasiswi 

kedokteran penerima Bidikmisi ditengah teman-teman satu kam-

pus yang notabene berasal dari keluarga mampu dan lebih dari 

mampu. 

Namun, pikiran itu saya ubah bahwa saya juga memiliki kesem-

patan yang sama untuk belajar dengan baik di kampus perjuangan 

Universitas Indonesia. Alhamdulillah, saya bisa bisa belajar dengan 

baik dan bisa bergaul dengan siapapun di kampus. 

“Saya hanya menjawab : pasti akan ada jalan”
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Setelah menjalani proses yang panjang sebagai mahasiswi kedokter-

an, Alhamdulillah saya sudah lulus menempuh sarjana pendidikan ke-

dokteran. Saat ini saya sedang menjalani program profesi kedokteran di 

Rumah Sakit Cipto Mangunkunsomo dan hingga saat ini Alhamdulillah 

saya masih memperoleh beasiswa Bidikmisi. Saya sangat bersyukur bisa 

sampai pada tingkat ini dan semoga kelak bisa menjadi  dokter yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Amin.
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Dua Beasiswa

Fatimatuzzahra  | Penerima Beasiswa Yayasan Ahasi Glass Indonesia (YAGI)

Dua Beasiswa
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N
ama saya Fatimatuzzahra. Asal SMA saya yaitu SMAN 5 Bo-

gor. Awal perjuangan saya dimulai dari masuk SMA, saya su-

dah memiliki target akan melanjutkan kuliah ke Universitas 

Indonesia walaupun pada saat itu saya belum mengetahui jurusan 

apa yang cocok dengan passion saya. Layaknya anak SMA yang ma-

sih labil menentukan pilihan jurusan, saya rajin mengikuti Try Out 

dan Psikotes. Hasil psikotes menunjukkan bahwa saya lebih cocok 

di bidang kesehatan. Namun, saya tidak yakin dengan hasil psikotes 

tersebut. Tidak puas dengan psikotes, saya pun mengikuti program 

pelatihan Bidik Jurusan. Dalam pelatihan tersebut, kami diajarkan 

mengetahui passion kami. Pada akhir pelatihan tersebut, akhirnya 

saya mengetahui passion saya, yaitu di bidang matematika dan isi-

ka, khususnya mengenai luida. Maka, saya disarankan masuk juru-

san Teknik Perkapalan atau Teknik Kelautan.

Akhirnya, pada saat pendaftaran SNMPTN, saya memasukkan Teknik 

Perkapalan Universitas Indonesia sebagai satu-satunya pilihan saya. 

Saya yakin saya mampu. Saya sengaja hanya mengambil satu pilihan 

agar saya sepenuh hati menjalani ke depannya nanti. Yang membuat 

saya yakin saya mampu masuk melalui jalur SNMPTN adalah karena 

saya termasuk dalam sepuluh besar ranking paralel di sekolah. Meski-

pun demikian, saya tetap selalu mempelajari latihan soal-soal SBMPTN 

dan SIMAK UI. Jika memang keberuntungan SNMPTN tidak berpihak 

pada saya, setidaknya saya telah siap mental untuk tes tertulis. Tiba 

saatnya pengumuman SNMPTN, dan alhamdulillah saya diterima di 

jurusan yang saya idamkan.

Awal perkuliahan, saya menjadi sangat ambisius karena saya memi-

liki banyak target, mulai dari mengikuti berbagai kepanitiaan dan 

organisasi hingga belajar agar memperoleh IP yang tinggi. Awalnya, 

saya tidak memikirkan untuk mendaftar beasiswa karena saya adalah 
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salah satu penerima beasiswa Bidikmisi. Namun, adkesma fakultas 

menjelaskan bahwa maksimal seseorang untuk mendaftar beasiswa 

dengan nominal kurang lebih Rp1.000.000,00. Karena nominal Bi-

dikmisi saat itu Rp600.000,00, saya mencoba mendaftar beasiswa 

Yayasan Asahi Glass Indonesia (YAGI) dan pada formulir tersebut saya 

secara jujur menjelaskan bahwa saya juga menerima beasiswa Bidik-

misi. Saya juga menjelaskan pada formulir beasiswa YAGI mengapa 

saya memerlukan beasiswa tersebut.

Dalam formulir tersebut, saya menjelaskan hal yang sama seperti 

yang saya jelaskan pada formulir Bidikmisi. Alasan saya membutuh-

kan beasiswa tersebut ialah karena ayah saya mengalami komplikasi 

akibat diabetes, sedangkan ibu saya ibu rumah tangga yang kesehar-

iannya mengurus ayah yang sedang sakit. Selain itu, akibat kelalaian-

nya saat muda yang merokok sampai usia 40 tahun, ayah terkena TBC 

paru-paru. Perawatan yang harus dijalani membuat ayah tidak dapat 

bekerja selama satu tahun. Di samping itu, gaji yang diterima harus 

dipotong karena ayah adalah karyawan swasta.

Saya bertahan karena Bidikmisi membuat saya terbebas dari UKT 

per semester dan juga mendapat tunjangan biaya hidup. Akan teta-

pi, karena kebutuhan yang semakin meningkat dan kondisi keuangan 

keluarga yang kian memburuk, saya mencoba mendaftar beasiswa 

lain selain Bidikmisi, yaitu beasiswa YAGI. Alhamdulillah, saya diterima 

beasiswa YAGI dan penerima beasiswa tersebut langsung dipanggil 

ke kantor YAGI sekaligus factory tour. Beasiswa YAGI sangat memban-

tu untuk kebutuhan sehari-hari saya sebagai mahasiswa. Pengalaman 

saya ketika menjalani factory tour di YAGI membuat saya mengetahui 

bagaimana kaca dibuat dan kegunaannya untuk gedung-gedung 

yang ada di Jakarta.
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Dari pengalaman saya selama saya berkuliah di Universitas Indo-

nesia, saya merasa bahwa tidak ada yang tidak mungkin apabila kita 

berusaha. Kuncinya adalah tetap bersemangat untuk selalu belajar 

hal-hal baru.
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Saya, Anak SMK 
Yang Berhasil 
Masuk UI

Vidya Nurchaliza | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Saya sangat ingin menjadi sosok superhero yang 

dengan kekuatannya menolong masyarakat dan 

menumpas kejahatan”

Saya, Anak SMK Yang Berhasil Masuk UI
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B
agi sebagian orang, dapat mengenyam pendidikan di Perguruan 

Tinggi Negri (PTN) bukanlah hal yang luar biasa. Tapi tidak bagi 

saya, seorang anak perempuan dengan kemampuan ekonomi 

yang terbatas. 

Saya bahkan tidak diizinkan bermimpi untuk bisa mencapai titik terse-

but. Padahal pencapaian itu adalah mimpi terbesar saya. Namun, Allah 

tidak membiarkan mimpi saya hanya ada dalam tidur panjang melainkan 

dengan kuasa-Nya, Ia memudahkan saya untuk mewujudkan impian itu.

Impian Untuk Menjadi Superhero

Sejak kecil, saya sangat senang menonton serial anak bertemakan pahl-

awan super. Saya sangat ingin menjadi sosok superhero yang dengan 

kekuatannya menolong masyarakat dan menumpas kejahatan. 

Namun, tentu saya menyadari bahwa manusia biasa tidak memiliki 

kekuatan super dan tidak dapat berubah ke dalam wujud lain yang mem-

buatnya memiliki kemampuan khusus. Akhirnya, saya tumbuh menjadi 

sosok yang ingin agar dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat 

dengan segala hal yang saya miliki sebagai manusia biasa. 

Semakin dewasa saya pun melihat kenyataan bahwa penindasan, keja-

hatan dan ketidakadilan telah merajalela di negri saya tercinta, Indonesia. 

Kenyataan-kenyataan tersebut akhirnya menciptakan api asa dalam diri 

saya untuk menjadi penegak keadilan. Hingga suatu saat saya mendapati 

bahwa superhero di dunia nyata adalah seorang penegak hukum. 

Penegak hukum yang menciptakan keteraturan, membela kebenaran, 

menumpas kejahatan, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Mun-

gkin terdengar klise, tapi itulah impian saya, menjadi seorang ahli hukum 

untuk mewujudkan keadilan dan menumpas kejahatan.

Masuk Ke SMK Karena Keterbatasan Finansial

Tapi impian itu sirna seiring dengan kenyataan saya yang harus masuk 
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SMK karena ketidakmampuan orangtua saya untuk menyekolahkan saya 

di SMA. Apalagi lulusan SMA harus melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi agar bisa bekerja. 

Padahal, saya sudah menyusun planning bahwa saya ingin masuk SMA 

28 Jakarta untuk selanjutnya mengambil jurusan IPS dan mendaftar di 

jurusan hukum UI. Tapi apadaya, saya hanya bisa memasrahkan impian 

saya dan kemudian melupakannya. 

Saya pun membuat planning baru saat saya akhirnya diterima di SMK 8 

Jakarta jurusan Akuntansi. Saat itu, yang saya inginkan hanyalah bagaima-

na agar saya bisa cepat bekerja dan membantu ekonomi keluarga seperti 

yang diharapkan orangtua. Bahkan saya tidak lagi berminat untuk kuliah. 

Semua asa yang dulu saya miliki rasanya seperti terkunci dalam ruangan 

yang gelap hingga saya tidak lagi dapat melihat bagaimana saya yang 

dulu memaknai hidup.

Saat duduk di kelas 12, saya ditawarkan oleh sekolah untuk mengikuti 

jalur undangan masuk PTN. Sayangnya, saya tidak lolos, memang pelu-

ang siswa SMK untuk lolos jalur undangan sangat kecil apalagi UI tidak 

menerima siswa SMK di jalur undangan. 

Perjuangan Itu Tidak Mudah

Namun saya tidak ingin menyerah, saya mengikuti bimbel untuk meng-

hadapi tes tertulis. Saya menggunakan uang gaji Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) saya untuk membayar uang pendaftarannya. 

Entah apa yang membuat saya saat itu sangat ingin mengikuti bimbel 

dan belajar seluruh pelajaran SMA jurusan IPS. Padahal, saya menyadari 

bahwa kemungkinan saya lolos sangat kecil karena saat di SMK saya ha-

nya mendalami akuntansi dan pelajaran lain hanya di tingkat dasar yang 

setara dengan pelajaran SMP. Sekalipun lolos, saya tidak akan sanggup 

membayar uang masuk dan iuran semester. 

Sepertinya, saat itu Allah sedang menjawab doa-doa saya yang dahulu 
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dan memberi petunjuk untuk bisa mewujudkannya. Saya pun terus bela-

jar dari pagi sampai malam untuk mengejar ketertinggalan saya bahkan 

seringkali belajar sampai larut dan mimisan.

Dengan tidak diduga-duga, saya lolos SBMPTN di pilihan pertama yaitu 

Hukum UI. Saat melihat pengumuman saya menangis, senang dan sedih. 

Saya senang karena ternyata dengan bantuan banyak pihak saya bisa lo-

los dan ini adalah apa yang saya impi-impikan sejak lama—menjadi ma-

hasiswi Fakultas Hukum UI. 

Namun saya sedih karena saya tahu orangtua saya tidak akan menyetu-

jui karena tidak sanggup membayar iuran sekalipun meminta keringa-

nan kampus. Namun, dengan tidak disangka-sangka orangtua saya san-

gat mendukung bahkan mengatakan mereka akan mengusahakan apa 

saja agar saya bisa menempuh dan menyelesaikan kuliah. 

Baru sebulan saya kuliah, karunia Allah hadir, saya diberi kesempatan 

oleh kampus untuk mendaftar beasiswa Bidikmisi tahap 2. Saya pun lo-

los. Belum berhenti disitu. Beasiswa PPA-BBP yang pernah saya ajukan 

juga tembus. Tiada hentinya saya mengucap rasa syukur. 

Saya yang awalnya berencana untuk bekerja paruh waktu dengan 

mengajar privat dan bimbel setiap hari untuk dapat membayar iuran 

dan kebutuhan kuliah, akhirnya memutuskan untuk mengurangi waktu 

bekerja paruh waktu. Saya jadi bisa mengeksplorasi diri dengan mengi-

kuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi, seminar dan 

lomba-lomba. Dan yang paling penting saya bisa belajar tanpa perlu 

mengkhawatirkan biaya kuliah. 

Saat ini saya adalah mahasiswi hukum UI tingkat ketiga yang mene-

mpuh perkuliahan dengan menjadi mahasiswi yang aktif berorganisasi 

sekaligus pekerja paruh waktu dengan mengajar privat. Saya ingin mem-

berikan kembali apa yang telah saya terima kepada masyarakat, asa itu-

lah yang membuat saya semangat dalam menempuh dan menyelesaikan 

perkuliahan. Dan tujuan hidup saya selanjutnya setelah menyelesaikan 
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It Doesn’t End 
Until It’s End

Annisa Wuri Ayuningtyas | Penerima Beasiswa Korindo
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S
aat saya menempuh pendidikan di sekolah menengah atas (SMA), 

saya sudah tertarik pada dunia Korean Pop atau yang biasa dike-

nal dengan K-pop. Tetapi, saat itu, saya belum terpikirkan untuk 

meneruskan pendidikan ke arah yang berhubungan dengan Korea. 

Memasuki kelas XII SMA, saya melihat sebuh pamlet dari Universitas 

Indonesia yang dipajang di mading sekolah. Dalam pamlet itu tertera 

sebuah jurusan yang menarik bagi saya, yaitu jurusan Bahasa dan Ke-

budayaan Korea. Saat itu, saya mulai menaruh hati pada jurusan itu. 

Dan karena sebelumnya saya sudah bisa sedikit menguasai bahasa Ko-

rea, saya semakin yakin untuk meneruskan pendidikan ke Universitas 

Indonesia dengan masuk jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea.

Tidak mudah awalnya. Saat saya mengatakan keinginan saya kepada 

orang tua, hal pertama yang mereka katakan adalah, “Kalau sudah lulus, 

mau bekerja di mana?”. Mungkin saat itu Korea belum sepopuler seka-

rang, dan kecintaan saya terhadap K-pop masih dianggap belum serius, 

dan kapan saja kecintaan saya ini bisa berubah seiring waktu. Orang tua 

saya pun menyarankan saya untuk memilih jurusan yang “memberikan 

hasil” untuk masa depan. Saya pun berpikir ulang dan juga meminta 

saran kepada guru BP di sekolah tentang jurusan apa yang sebaiknya 

saya ambil. Setelah menimbang-nimbang saran dan juga meyakink-

an diri saya sendiri bahwa saya serius ingin mengambil jurusan ini dan 

mempelajari lebih dalam tentang Korea, saya mendaftar ikut SNMPTN 

dengan menuliskan jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea di dalamnya. 

Tentu saja sebelumnya saya sudah mendapatkan izin dari orang tua saya 

dengan melakukan pencarian tentang lulusan dari jurusan Bahasa dan 

Kebudayaan Korea yang sukses dan mendapatkan pekerjaan yang baik.

Alhamdulillah, berkat kerja keras dan ketekunan, pada tahun 2014 

saya berhasil masuk Universitas Indonesia dengan jurusan yang saya 

inginkan, yaitu Bahasa dan Kebudayaan Korea melalui jalur SNMPTN 

Undangan. Kebahagiaan saya dan orang tua saya rasakan saat melihat 
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nama saya masuk di daftar siswa yang diterima di universitas yang saya 

idam-idamkan. Dari sini saya belajar bahwa jika kita memiliki keinginan 

kuat dan juga kesabaran, apa pun yang kita mau dapat tercapai. Tentu 

saja itu semua tidak lepas dari restu orang tua.

Masa perkuliahan menajdi masa yang menyenangkan bagi saya. Ber-

temu dengan teman-teman baru, merasakan menjadi “anak kereta”, be-

lajar mengenai Korea—tidak hanya bahasanya, tetapi juga kebudayaan, 

sastra, dan linguistik—, bertemu dan belajar dari para dosen yang baik, 

dan lingkungan kampus yang menurut saya cukup nyaman. Saya men-

dengar banyak petuah dari senior saya yang mengatakan bahwa Univer-

sitas Indonesia dipenuhi oleh segudang beasiswa bagi mahasiswanya 

yang berprestasi maupun yang membutuhkan. Saya ingin membantu 

meringankan beban orang tua saya dengan ikut andil dalam membayar 

biaya perkuliahan saya yang tidak sedikit. Maka dari itu, saya mencari 

beasiswa yang sekiranya bisa saya ikuti.

Pada semester 2 perkuliahan, saya mendengar ada beasiswa berna-

ma Bantuan Biaya Pendidikan (BBP/PPA) yang memberikan bantuan i-

nansial kepada mahasiswanya. Tertarik dengan beasiswa itu, saya pun 

mencoba mendaftar dan alhamdulillah saya menjadi salah satu maha-

siswa yang menerima beasiswa tersebut. Uang itu saya gunakan untuk 

membantu orang tua saya membayar biaya perkuliahan dan untuk ong-

kos saya pulang-pergi kampus. Pada semester 5 perkuliahan, saya dire-

komendasikan oleh teman saya untuk mengikuti beasiswa KORINDO, 

sebuah beasiswa yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan 

Bahasa dan Kebudayaan Korea Universitas Indonesia. Saat itu, keluar-

ga saya memang dalam keadaan tidak stabil secara inansial. Saya rasa, 

beasiswa ini akan sangat membantu orang tua saya dalam membayar 

biaya perkuliahan. Akhirnya, saya pun mendaftar dan alhamdulillah saya 

juga menjadi salah satu dari lima mahasiswa yang menerima beasiswa 

KORINDO. Saya sangat senang karena pihak KORINDO sendiri member-
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ikan dana beasiswa secara langsung melalui ketua beasiswa KORINDO. 

Melalui beasiswa KORINDO ini juga saya menjadi punya banyak kenalan. 

Setiap akhir tahun, pihak KORINDO mengadakan semacam kumpul ber-

sama untuk para penerima beasiswa. Acara ini sekaligus menjadi ajang 

berkumpul alumni penerima beasiswa dan melalui kegiatan tersebut, 

saya pun menambah teman dan koneksi.

Akhir kata, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa keinginan dan ke-

sabaran adalah kunci jika kita ingin mencapai sesuatu. Restu orang tua 

juga penting karena tanpa restu, apa pun yang kita lakukan tidak akan 

diridai oleh-Nya. Selesaikan apa pun yang telah kita mulai karena apa 

pun yang kita lakukan, jika belum selesai, itu bukanlah akhir. It doesn’t 

end until it’s end.
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Kegagalan 
Akan Selalu 
Menghampiri 
Seiring Dengan 
Pembelajaran
Rio Darmawan Jaya Negara | Penerima Beasiswa BII-Maybank

“Hiduplah seperti bola dimana ketika dijatuhkan malah 

akan memantulkan dirinya lebih tinggi. Berusahalah 

dengan segenap hati, dan alam semestapun akan 

membantu untuk menghadapi segala kesusahannya”

Kegagalan Akan Selalu Menghampiri Seiring Dengan Pembelajaran
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M
enuntut ilmu di tempat terbaik adalah impianku untuk mer-

ubah hidupku. Terlahir di keluarga sederhana, aku memi-

liki mimpi untuk merubah nasibku bukannya meratapi 

keadaanku. Hidup sederhana menyadarkanku bahwa kerja keras ada-

lah hal utama dan biarkan Allah yang mengurus selanjutnya.

Tanpa memiliki arah yang jelas, tujuanku pada waktu itu hanya satu 

yaitu bagaimana caranya saya harus masuk ke sekolah terbaik. Alham-

dulillah, kerja keras ku membuahkan hasil dimana aku sekolah di SMAN 

9 Bandar Lampung yaitu salah satu sekolah terbaik di Lampung. 

Perjalanan awalku di SMA tidak begitu baik. Pandangan saya waktu 

itu standar seperti siswa pada umumnya yaitu kalau pintar masuk ju-

rusan IPA dan kalau nakal masuk jurusan IPS. Hasil nilai pelajaran pada 

kelas 10 membuat nilaiku tidak cukup untuk masuk jurusan IPA dan ha-

rus berada di IPS. 

Kuakui memang kerja kerasku tidak cukup maksimal, bahkan ada 

dosenku yang menghinaku di depan kelas ketika ulangan karena tidak 

ada jawaban dari ulangan yang kuisi. Ekspektasi ku berubah, aku mera-

sa gagal dalam hidup karena takut mengecewakan orang tua. 

Namun, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hal itu yang diajarkan 

oleh orang tuaku. Berusaha untuk mengejar ketertinggalan, aku ber-

hasil untuk menjuarai berbagai kompetisi dan juara 2 tingkat kota 

pada bidang ekonomi. Keinginanku untuk masuk UI muncul ketika aku 

mengikuti lomba Kompetisi Ekonomi (KompEk) di Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia. 

Meskipun sekolahku harus gagal dan tidak lanjut pada babak 16 be-

sar, ada hal lain yang penting kubawa, yaitu pengalaman. Hal ini yang 

menjadi doronganku, seorang yang habis gagal, untuk menggapai ci-

ta-cita nya kembali. Mendapatkan dukungan dari sekolah, aku menco-

ba untuk berprestasi. Menjuarai berbagai lomba serta menjadi juara di 

kelas adalah hasil dari kerja kerasku. 

Kegagalan Akan Selalu Menghampiri Seiring Dengan Pembelajaran



99

Namun, untuk masuk UI bukanlah perkara yang mudah. Hanya be-

berapa yang telah masuk dari jalur tertulis, karena aku sadar bahwa jal-

ur undangan akan sangat sulit mengingat nilaiku sangatlah kecil pada 

tingkat 10. Beberapa alumni sekolah ada yang diterima di Undangan 

dan prestasiku pun tidak sebagus kakak kelasku. 

Tepat 6 bulan sebelum tes, nilaiku di bimbel tidak begitu baik dan 

selalu gagal mencapai target. Hanya menguasai pelajaran ekonomi, ni-

laiku pada mata pelajaran lainnya sangatlah menyulitkanku. Hafalanku 

sangat lemah dan pemahaman ku masih kurang.

Niatku yang besar membuat bimbel sudah seperti rumah keduaku. 

Setiap hari aku berangkat untuk belajar tanpa ada waktu liburan se-

dikitpun. Kerja kerasku membuahkan hasil, nilaiku di 3 bulan sebelum 

ujian SBMPTN mencapai target. Namun hal ini bukan sebagai acuanku 

untuk bersantai.

 Ujian SBMPTN pun tiba, aku berusaha semaksimal mungkin pada uji-

an SBMPTN yang pada waktu itu masih dua hari. Ujian SBMPTN telah 

kulalui dan aku harus menyiapkan untuk ujian SIMAK UI. 

Daerah ku tidak mengadakan SIMAK UI yang berarti aku perlu pergi 

ke Jakarta. Bermodal uang sedikit ke Jakarta, Allah punya rencana lain. 

Temanku ternyata memiliki apartemen milik saudaranya dan bisa men-

jadi tempat tinggal kami untuk beberapa hari. Ujian SIMAK UIku pun 

telah selesai dan menunggu pengumuman. 

Tepat setelah pengumuman SIMAK UI, kabar buruk menghampiri kel-

uargaku. Hubungan ayah dan ibu tidak begitu baik yang membuatku 

sangat resah apalagi tempat kerja ayahku harus dilanda krisis dan ayah 

terancam tidak bekerja kembali. 

Biaya kuliah 5 juta pada waktu itu tidak dapat disanggupi oleh ayahku 

apalagi terdapat dua anak nya yaitu kakakku dan aku yang harus pergi 

merantau. Sempat aku tidak jadi untuk kuliah karena tidak ada biaya, 

namun aku akhirnya mengajukan untuk BOPB. 

Kegagalan Akan Selalu Menghampiri Seiring Dengan Pembelajaran



100

Hasilnya biaya kuliahku pun berkurang sampai 2 juta perbulan. Bi-

aya yang sebenarnya masih terbilang berat bagi keluargaku. Ayah lalu 

mencoba untuk menambah penghasilan dengan jualan ayam, aku pun 

berusaha untuk mencari beasiswa. 

Berbagai beasiswa pun aku coba, awalnya aku ingin coba juga ikut Bi-

dikmisi. Namun, aku berpikir bahwa kesempatan beasiswa lainnya pun 

banyak. Akhirnya aku mencoba untuk ikut beasiswa BII Maybank yang 

ternyata lolos. 

Ternyata Allah punya rencana lain, setelah segala kesulitan biaya yang 

kuhadapi ternyata ada hadiah yang spesial buatku. Beasiswa ini mengu-

bah hidupku, beasiswa yang prosesnya pun bukan main-main.Apalagi 

ada proses wawancara dengan komisaris dan direksi dari BII Maybank. 

Bersama pejuang dari berbagai daerah, beasiswa yang mencover 

seluruh biaya kuliah sampai lulus ini lebih dari cukup. Aku tidak perlu 

lagi untuk meminta biaya kepada orang tua dan beberapa aku sisihkan 

untuk mereka.

Kisah yang kutulis memang berhenti disini, namun aku akan menco-

ba mengukir serta menginspriasi bagi orang lain. Kegagalan akan sela-

lu menghampiri seiring dengan diri kita yang belajar. Hiduplah seperti 

bola dimana ketika dijatuhkan malah akan memantulkan dirinya lebih 

tinggi. Berusahalah dengan segenap hati, dan alam semestapun akan 

membantu untuk menghadapi segala kesusahannya.
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Di Balik Setiap 
Cobaan, Ada 
Hikmah dan 
Nikmat yang
Luar Biasa
Angela Dewi Falencia | Penerima Beasiswa Lotte 2016
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A
ku anak terakhir dan satu-satunya perempuan dari empat ber-

saudara. Kakak pertama dan keduaku sudah memiliki keluar-

ga, sedangkan yang ketiga masih kuliah sama sepertiku, den-

gan tingkat semester yang sama. Hanya saja, ia kuliah di salah satu 

perguruan tinggi swasta di Jakarta. Singkat cerita, mengapa ia bisa 

berada pada semester yang sama sepertiku karena ia memutuskan 

untuk pindah jurusan tepat saat aku lulus SMA. Itu adalah pilihannya 

sekaligus jalan cerita dari Allah swt. yang sudah disiapkan sedemikian 

rupa.

Ayahku dahulu seorang guru PNS. Namun, sejak kelas XII SMA se-

mester genap, ayahku memasuki masa pensiun. Ibuku dahulu seorang 

wiraswasta, tetapi ia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga 

karena isiknya tak lagi sekuat dulu. Sejak inilah kehidupanku mulai 

berubah, tetapi hal tersebut justru membuatku semakin mengerti per-

juangan hidup yang penuh dengan lika-liku.

Sebelum menjadi mahasiswa UI, aku bersekolah di salah satu SMA 

negeri terfavorit di Jakarta. Sekolahku memiliki kesempatan untuk 

mendaftarkan seluruh siswanya mengikuti SNMPTN. Percaya atau ti-

dak, satu hari sebelum pengumuman SNMPTN, aku bermimpi sedang 

mengecek pengumuman ditemani ayahku yang menggunakan kaos 

putih. Dalam mimpi itu, aku diterima melalui tes SNMPTN dan aku pun 

langsung memeluk ayahku dengan haru. Namun, tak seorang pun aku 

ceritakan mimpi tersebut hingga sampai detik pengumuman. Tibalah 

saatnya, ternyata mimpi dalam tidurku menjadi kenyataan. Aku be-

nar-benar diterima di jurusan dan kampus impianku dengan alur yang 

sama persis seperti mimpiku. Aku mengecek pengumuman hanya 

ditemani oleh ayahku yang kebetulan juga menggunakan kaos berwar-

na putih dan aku langsung memeluknya dengan tangis terharu. Aku 

pun langsung berlari untuk memberi kabar pada ibuku yang sedang 

tertidur, lantas aku memeluknya dengan perasaan haru.
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Tak lama berselang, tiba-tiba ayahku jatuh sakit. Gula darahnya naik 

drastis, salah satu efeknya adalah rasa gatal dan luka di tubuhnya. Ia 

juga memiliki riwayat penyakit jantung yang telah dioperasi untuk di-

pasangkan ring ketika aku kelas V SD sehingga sampai detik ini ia harus 

mengonsumsi obat-obatan setiap harinya dan juga melakukan check 

up setiap tiga bulan sekali. Ketika melihat ayahku sakit dengan rasa ga-

tal-gatalnya, aku sedih sekali. Bahkan, aku sering menangis diam-diam. 

Aku hanya bisa berdoa dan selalu mengingatkannya untuk minum obat 

agar cepat sembuh.

Seiring berjalannya waktu, setelah aku memasuki masa perkuliahan, 

tabungan orang tuaku tak lagi mencukupi untuk membiayai kuliahku 

dan kakakku, apalagi jika hanya mengandalkan gaji pensiun ayahku. 

Walaupun kedua kakakku yang lainnya juga kerap membantu, tetapi 

tetap saja tanggung jawab dan fokus utama mereka adalah keluarga 

kecilnya yang sudah mereka bangun. Aku tidak pernah patah seman-

gat. Semua ini karena keyakinanku bahwa akan ada yang lebih indah 

setelah kesulitan-kesulitan dan cobaan yang datang. Aku terus berdoa 

dan berusaha agar selalu dapat meningkatkan serta mempertahankan 

prestasiku sehingga aku bisa mendaftar beasiswa untuk meringankan 

beban orang tuaku.

Alhamdulillah, hingga saat ini, setiap semester, aku selalu mendapa-

tkan satu beasiswa, walaupun jumlahnya berbeda-beda tergantung 

dari beasiswa yang didapat. Salah satunya adalah beasiswa Lotte yang 

aku terima semester 3 lalu. Penerima beasiswa akan memperoleh biaya 

pendidikan selama dua semester. Untuk itu, semester 4 kemarin, aku 

juga mendapatkannya.

Sebelum aku menerima beasiswa tersebut, gula darah ayahku kem-

bali naik mencapai 550 mg/dL sehingga ia harus dirawat. Ketika men-

dengar kabar itu, aku langsung menangis. Kali ini aku menangis di de-

pan teman-temanku. Aku sungguh khawatir dengan keadaannya dan 
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keadaan kami ke depannya, terutama kuliahku dan kakakku. Belum lagi 

biaya yang harus disisihkan untuk check up dan membeli obat-obatan 

jantung ayahku. Alhamdulillah, tak lama berselang, beasiswa Lotte ini 

dibuka. Aku mendaftarkan diri dengan penuh harapan. Tiba saatnya 

pengumuman, ternyata aku menjadi salah satu penerima dari lima 

penerima beasiswa Lotte di UI. Dengan menerima beasiswa ini, uang 

kuliah dari orang tuaku bisa disisihkan untuk keperluan lain yang lebih 

mendesak. Sungguh luar biasa. Semakin aku mempercayai bahwa ber-

sama segala cobaan yang diberikan-Nya terdapat hadiah yang lebih in-

dah nantinya, semakin tenang hatiku menjalani cobaan tersebut.

Di Balik Setiap Cobaan, Ada Hikmah dan Nikmat yang Luar Biasa
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Menentukan 
Tujuan Hidup 
Itu Penting

Aldi Fahrezi | Penerima Beasiswa CS Leaders

“Segala sesuatu yang kita kerjakan patutnya harus 

memiliki tujuan. Adanya tujuan membuat kita dapat 

mengerjakan sesuatu dengan sessunguh-sungguhnya 

sehingga memberikan hasil sebaik mungkin”

Menentukan Tujuan Hidup Itu Penting
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S
eringkali, pekerjaan yang sederhana dalam keseharian hid-

up kita sudah kita ketahui dengan jelas tujuannya. Baik kare-

na pekerjaan tersebut memang wajib kita lakukan, ataupun 

karena pekerjaan itu secara tidak langsung adalah tugas yang 

diberikan oleh orang lain. 

Akan tetapi, menemukan tujuan nyata yang berasal dari keingi-

nan diri sendiri bukanlah hal yang mudah, terlebih jika tujuan yang 

kita cari bersifat jangka panjang (cita-cita, tujuan hidup, dsb.) Inilah 

yang menjadi salah satu permasalahan tersulit yang saya hadapi se-

menjak menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas 

Indonesia 2 tahun lalu.

Bayangkan jika saat ini, seseorang datang dan menanyakan se-

cara langsung pada pembaca, “Apa yang mau kamu capai selama 

hidupmu?”. Banyak dari kita yang akan memberikan jawaban umum 

seperti kaya, sukses, dsb tanpa memberikan jawaban yang spesifik. 

Lalu, bagaimana jika selanjutnya kita ditanyakan rencana hidup 

(long-term plan) untuk mencapai hal-hal tersebut? Pertanyaan-per-

tanyaan inilah yang saya dapatkan ketika diwawancarai oleh seo-

rang pengusaha/investor saat melamar pada beasiswa baru yang 

bernama CS Leaders.

Saat itu, saya tidak bisa menjawab secara pasti, karena rencana 

yang saya miliki cenderung bersifat jangka pendek, tidak pasti, dan 

general (lulus kuliah IPK bagus, kerja di luar negeri). 

Tidak pernah sebelumnya saya memikirkan secara matang dan 

sungguh-sungguh apa tujuan dan rencana hidup yang ingin saya 

capai dan mengapa. Ketika usai menjawab sebatas apa yang ada di 

pikiran pada sosok yang mewawancarai saya, saya dijelaskan alasan 

dan tujuan dibentuknya program beasiswa tersebut. 

Menentukan Tujuan Hidup Itu Penting
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Ternyata, tujuan dari program beasiswa tersebut adalah agar saya 

dan penerima lainnya dapat menemukan tujuan dan rencana hidup 

seiring menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. 

Anehnya, program dari beasiswa tersebut sendiri tidak menun-

tut kegiatan nyata bersifat wajib yang perlu diikuti, karena fungsi 

beasiswa tersebut hanya untuk mewadahi penerimanya dalam me-

nentukan sendiri tujuan dan kegiatan yang ingin dilakukan dengan 

bantuan dari yayasan penyalur beasiswa dalam bentuk dana, men-

torship, network, dan sebagainya.

Konsep self-driven initiative inilah yang menurut saya kurang dia-

jarkan melalui pendidikan yang saya tempuh, karena terbukti bah-

wa pada masa awal diterimanya saya pada program beasiswa ini, 

saya tidak tahu harus membuat dan melakukan apa.

Seiring menjalani perkuliahan dan program tersebut, saya merasa 

mengalami perubahan mindset secara perlahan. Saya mulai mem-

bentuk target-target jangka pendek dan jangka panjang, juga mer-

umuskan dan menjalankan rencana-rencana yang mendukung ter-

capainya target tersebut. 

Program tersebut pun membantu saya mengalami hal-hal yang 

tidak pernah saya pikirkan. Diantaranya adalah bersentuhan den-

gan industri-industri IT, berkomunikasi dengan pemimpin beber-

apa perusahaan IT di Indonesia maupun luar negeri (Google, IBM, 

dll.), serta mendapatkan mentor dari jaringan perusahaan-perusa-

haan tersebut. Selain itu juga saya selalu mendapatkan dorongan 

untuk tetap menentukan sendiri tujuan hidup dan kegiatan-kegia-

tan yang ingin saya lakukan.

Alhasil, hanya dengan inisiatif dari diri sendirilah suatu pekerjaan 

yang kita lakukan bisa sungguh-sungguh sehingga membuahkan 

hasil yang terbaik juga. Dan hal-hal inilah yang menurut saya perlu 
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menjadi pelajaran bagi seluruh pemuda di Indonesia selagi masih 

memiliki banyak kesempatan untuk menggali lebih dalam purpose 

masing-masing. 

Menentukan Tujuan Hidup Itu Penting
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Berawal dari 
Olimpiade 
Informatika

Ryorda Triaptahadi | Penerima Beasiswa Marubeni
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N
amaku Ryorda Triaptahadi. Sekarang aku adalah mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sejak SMP 

hingga SMA, aku mengikuti klub sains di bidang biologi. Aku 

sangat tertarik dengan ilmu tentang kehidupan dan bagaimana tu-

buh manusia bekerja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, takdir 

berkata lain. 

Pada suatu hari, aku iseng mencoba mengikuti olimpiade informatika 

dan ternyata aku lolos dalam seleksi sekolah. Akibatnya, aku diharus-

kan mengikuti pelatihan olimpiade informatika. Di sana, aku bertemu 

dengan peserta lain dan berlatih untuk menyelesaikan soal-soal yang 

ada. Deskripsi soal yang diberikan selalu bisa membuatku tertawa di 

tengah lomba karena tidak masuk akal. Terlebih lagi, tingkat soalnya 

seperti matematika SMP. Seketika, hatiku berpindah haluan ke bidang 

informatika.

Saat kelas XII, aku kehilangan sosok ayah yang sejatinya tulang pung-

gung keluarga. Bersamaan itu pula, pengeluaran keluarga kami naik ta-

jam karena kami harus berpindah rumah dengan harga sewa dua kali 

lipat. Walau terpikir biaya, aku tetap kokoh untuk memilih PTN terbaik, 

yaitu UI atau ITB. Kebimbangan tersebut memaksaku bertanya kepada 

alumni yang berada di Fasilkom UI dan HMIF ITB. Mahasiswa ITB men-

gatakan bahwa aku pasti sanggup untuk berkuliah di sana. Lulusannya 

bereputasi baik dan lingkungannya menyenangkan. Sementara Maha-

siswa UI mengatakan bahwa UI menyediakan keringanan biaya pendi-

dikan. Banyak juga anak OSN Informatika yang mungkin aku kenal dan 

dekat pula dengan perusahaan terbaik di Jakarta. 

Aku masih bimbang dan bertanya kepada ibuku. Beliau menyerahkan 

seluruhnya padaku asalkan aku menyukainya. Aku sangat ingin mene-

mani ibuku agar tidak kesepian dan mungkin dengan berkuliah di UI, 

aku tidak harus menyewa tempat kos karena bisa tinggal di rumah. Aku 

berpikir bahwa aku bisa mendapatkan teman yang luar biasa, banyak 
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anak OSN Informatika. Terlebih lagi, UI menyediakan keringanan biaya 

pendidikan sesuai kemampuan. Dengan alasan tersebut, aku mencan-

tumkan Fasilkom UI pada formulir SNMPTN 2014. Ya, hanya satu-satun-

ya pilihan. Sebulan kemudian, aku diterima!

Pada semester pertama, mahasiswa baru menjalani perkuliahan seka-

ligus orientasi fakultas. Tujuannya adalah untuk saling mengenal antara 

mahasiswa baru dan seluruh elemen di fakultas. Pada semester awal ini 

pula, aku sempat mengalami rasa takut ketika menghadapi kuis perta-

ma. Saat itu, aku tidak tahu bentuk ujian akan seperti apa hingga salah 

satu senior membagikan pengalamannya bahwa kuis itu perlu latihan 

dari buku. Aku pun mencari e-book dan berlatih setiap harinya. Akhirn-

ya, kuis pertama kulalui dengan nilai sempurna 100.

Pada semester ketiga, aku bertemu dengan dosen bergelar profesor. 

Beliau mengajariku di kelas Kalkulus 2. Mahasiswa takut mengikuti ke-

lasnya karena terkenal memiliki persentase kelulusan terkecil di Fasil-

kom. Awalnya, aku merasakan ketakutan yang sama. Akan tetapi, be-

liau adalah orang yang benar-benar pintar dan dapat menyelesaikan 

sesuatu dengan cara yang elegan. Dengan begitu, ketakutan berubah 

menjadi rasa kagum. Aku ingin berguru dengan baik. Aku mencoba 

untuk menyelesaikan tugas dengan baik, bertanya kepada senior, juga 

berlatih dengan buku teks. Meskipun aku awalnya mendapatkan nilai 

50 dalam kuis, aku berhasil mendapatkan nilai akhir A. Horay! Ternyata, 

usaha tidak pernah sia-sia.

Bersamaan pada semester ketiga pula aku mencoba melamar bea-

siswa Marubeni. Beasiswa ini meliputi biaya pendidikan penuh dan tun-

jangan hidup. Tahapan seleksi yang harus dilalui adalah seleksi berkas, 

esai, dan CV berbahasa Inggris. Aku yang hanya memiliki kemampuan 

bahasa Inggris sederhana, bertekad untuk membantu inansial ibuku. 

Saat itu, aku meminta bantuan guru les lamaku. Saat pertama kali ku-

tunjukkan tulisan yang kubuat, aku dimarahinya karena tata bahasaku 
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sangat buruk. Hari kedua pun sama. Hingga hari ketiga aku terus men-

coba dan mengerahkan upaya terbaik. Seminggu kemudian, aku din-

yatakan lulus menjadi penerima beasiswa! Usaha, lagi-lagi, tidak sia-sia.

Sekarang aku sedang menjalani semester keenam. Pelajaran yang di-

tawarkan semakin menarik saja. Aku mendapat ilmu tentang cara ker-

ja mesin penelusuran Google, juga tentang cara suatu program pintar 

seperti mobil tanpa awak, Tesla, dapat berkembang. Dunia ini sangat 

luas, ilmu yang kudapatkan masih sangat kurang. 

Aku sekarang memiliki mimpi untuk melanjutkan kuliah di perguru-

an tinggi terbaik dunia seperti CMU dan Stanford University. Keraguan 

akan popularitas UI di mata dunia mulai sirna. Hal itu karena beberapa 

seniorku dapat diterima S-2 di CMU dan Edinburgh University. Dan kali 

ini aku akan membuktikan kembali bahwa usaha tidak akan pernah sia-

sia!

Berawal dari Olimpiade Informatika
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Kejujuran 
Membawa 
Keberkahan

Nur Intan | Penerima Beasiswa Pemkot Depok
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B
elajar di perguruan tinggi negeri adalah impian banyak orang, 

termasuk saya, Nur Intan, yang sekarang telah menjadi mahasis-

wi Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komputer angkatan 2015. 

Melalui tulisan ini, saya akan berbagi cerita perjuangan dan lika-liku 

dalam menempuh perkuliahan.

Kisah ini dimulai dari SMA, ketika saya masuk sebuah SMA negeri di 

kota Depok. Saya terdaftar sebagai salah satu siswa di sekolah favorit 

di Depok. Saya memang telah menyukai bidang komputer sejak saya 

SD dan telah memiliki cita-cita untuk menjadi programmer pada saat 

SMP. Oleh karena itu, ketika masuk SMA kelas X, saya sudah memiliki 

rencana untuk melanjutkan studi saya di Ilmu Komputer UI. Saya be-

gitu yakin dengan pilihan saya berkat dukungan dari lingkungan dan 

orang tua saya. Walaupun orang tua saya adalah orang yang sederhana, 

tetapi mereka sangat memprioritaskan pendidikan dan teknologi seh-

ingga kegiatan saya dalam eksplorasi di bidang teknologi menjadi lebih 

lancar. Saya sangat mengingat komputer pertama saya yang dibelikan 

oleh orang tua saya, yang lebih di prioritaskan dibandingkan kebutu-

han sekunder lainnya. 

Pada saat SMA, di bangku kelas 10, dengan tekad untuk masuk UI, 

saya sudah menargetkan untuk masuk ke Ilkom UI dengan jalur undan-

gan. Dengan demikian, saya harus belajar giat dan memiliki nilai yang 

relatif naik. Dengan keyakinan yang berlebihan, saya menargetkan un-

tuk mendapatkan peringkat pertama di kelas saya. Namun, apa daya, 

ternyata kemampuan saya belum cukup untuk berada di peringkat per-

tama. Tidak terjawabnya doa saya bukan berarti menghentikan mimpi 

saya. Saya selalu mengevaluasi dan memperbaiki diri.

Di kelas XI, godaan semakin banyak. Tekanan SNMPTN untuk 

mendapatkan nilai yang bagus membuat orang lain berbuat curang. 

Akan tetapi, hal itu tidak membuat saya gentar karena saya percaya, 

dengan kejujuran, Allah pasti akan memudahkan jalan kita. Dan be-

Kejujuran Membawa Keberkahan
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nar saja. Dengan kejujuran dan kerja keras saya, Allah mengabulkan 

doa saya untuk meraih peringkat pertama di kelas XII. Tidak hanya itu, 

ternyata Allah memberikan hal yang lebih. Setelah saya mendapatkan 

peringkat pertama dan lolos ke Fasilkom UI lewat jalur SNMPTN, Allah 

memberikan rezeki berupa beasiswa Pemkot Depok yang dapat mem-

permudah saya dalam kegiatan belajar di perkuliahan.

Di dunia perkuliahan, saya merasa sangat senang karena dapat 

mengeksplor lebih dalam mengenai teknologi dan mengikuti berbagai 

kegiatan seperti BEM dan banyak kepanitiaan lainnya. Berhasilnya saya 

masuk ke Fasilkom UI tidak membuat saya berpuas diri, lantas berhen-

ti berjuang. Saya mengikuti banyak sekali kegiatan dan lomba, di an-

taranya adalah mengabdi kepada masyarakat lewat Divisi Pengabdian 

Masyarakat BEM Fasilkom UI. Saya juga sangat antusias dalam mengi-

kuti perkuliahan karena prinsip saya adalah “jika belajar  adalah ibadah, 

berprestasi adalah dakwah”. Untuk itu, sebagai seorang yang beriman, 

wajib bagi kita untuk berprestasi.

Tentu saja perjuangan saya di atas bukanlah akhir dari segalanya, 

setiap pencapaian yang saya dapat itu semua berkat usaha, doa, dan 

dukungan dari keluarga dan teman-teman sekitar. Dan tentu, setiap 

pencapaian tersebut tidak selalu berjalan mulus. Terkadang Allah mem-

berikan jalan yang lebih panjang untuk mendapatkan hal tersebut. 

Namun, perlu selalu kita ingat bahwa kejujuran membawa keberkah-

an dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayalah pada 

mimpimu, yakinlah! Allah akan mempermudah jalan hamba-Nya yang 

yakin.

Kejujuran Membawa Keberkahan
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Jadilah 
Inspirasi Dengan 
Caramu Sendiri

Hanny Fauziah | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Melihat banyak orang yang menjalani kehidupan lebih 

sulit dariku, membuat aku tersadar bahwa apapun yang 

tertakdir untukku sekarang adalah baik. Maka dari itu, 

aku selalu butuh untuk berbagi kepada sesama, untuk 

memampukanku memaknai hidup”

Jadilah Inspirasi Dengan Caramu Sendiri
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Proposal Kecil Untuk Tuhan

Dulu, sepanjang memasuki kelas akhir SMA, aku memanjangkan su-

jud dan doa-doaku. Saat itu, hanya satu orang yang mendukungku 

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yaitu mama. 

Keluargaku berpikir bahwa aku lebih baik membantu ayah men-

cari uang. Aku diminta langsung bekerja selepas lulus sekolah, bagi 

mereka itu lebih realistis dibanding harus kuliah—biaya dari mana?

Tapi, yakinku membaja, bahwa aku punya Ia Yang Maha Memiliki 

Segalanya. Maka kupinta saja pada-Nya. Ah, bukankah biaya kuliah 

itu bukan hal seberapa bagi-Nya? Jadi, kukatakan saja pada keluar-

gaku bahwa “Aku punya Allah, biar Ia yang urus semuanya, kalian 

hanya perlu menyemangati”, kukatakan dengan pelupuk mata yang 

mendanau.

Lantas, hari-hariku dipenuhi dengan pembuktian bahwa aku 

sungguh-sungguh ingin berkuliah; belajar lebih giat dan ibadah 

lebih kuat. Aku yakin, bahwa salah satu pemutus ketidakberuntun-

gan hidup adalah pendidikan, maka aku ingin juga memutusnya 

dengan itu. 

Kutulis sebuah proposal panjang untuk-Nya tentang mengapa 

aku ingin berkuliah, mengapa aku ingin di Psikologi UI, mengapa 

aku ingin mendapat SNMPTN, dan mengapa aku ingin mendapat 

Bidikmisi. Kuiringi dengan shalawat dan tulisan besar di ruang tamu 

akan citaku—jadi, siapapun yang datang bisa ikut mendoakanku.

Dan percayalah, siapa yang menyerahkan seluruh yakin pada-Nya 

takkan dibuat kecewa. Semua harapku terkabul. Psikologi UI, SN-

MPTN, dan Bidikmisi. Disinilah aku sekarang. Bermakara biru muda. 

Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain

Nyatanya, kehidupan di kampus lebih membutuhkan perjuangan 
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dibanding mengusahakannya di awal-awal. Aku pernah tak sengaja 

menjadi orang asing di masa pertama perkuliahan; mengikuti ke-

giatan yang tak kusukai hanya karena banyak kawanku yang ikut 

dan kegiatan itu sungguhlah keren. 

Aku menangis, mendapati diriku kelelahan tanpa mendapat hal 

berarti. Dari sana aku belajar bahwa aku perlu mengenal diriku dan 

tak perlu memaksa diri menyukai hal yang tak kusuka, apalagi jika 

itu hanya karena teman.

Aku ingat, salah satu alasan yang kutulis di proposal kuliahku ada-

lah aku ingin menjadi bermanfaat dengan ilmuku. Kurasa semua 

orang ingin menjadi bermanfaat, mengingat itu adalah sebaik-bai-

knya manusia. 

Di kampus, kita punya banyak sekali pilihan untuk menjadi 

bermanfaat. Dengan mengikuti lomba, konferensi, aktif di 

organisasi, melakukan penelitian, menjadi mahasiswa ber-

prestasi, dan banyak lainnya. 

Aku memilih untuk menjadi bermanfaat dengan melibat-

kan diri di banyak kegiatan sosial. Satu hal yang aku tahu se-

lama aku aktif di sana adalah aku merasa menjadi lebih ber-

makna sebagai manusia. Aku bahagia, sebab melihat orang 

lain juga bahagia. 

Aku sadar bahwa aku tak mampu banyak memberi dengan 

uang yang kumiliki, maka aku berupaya untuk berbagi den-

gan apapun yang kupunya; ide, waktu, ilmu, tenaga, pikiran, 

mimpi-mimpi, semangat. 

Bagiku, berbagi adalah salah satu cara kita untuk menja-

di bermanfaat, menjadi manusia yang dapat memberi arti 

pada sesama. Selain itu, kegiatan-kegiatan sosial dan mas-

yarakat selalu berhasil membuat syukurku melangit. 

Melihat banyak orang yang menjalani kehidupan lebih sulit 
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dariku, membuat aku tersadar bahwa apapun yang tertakdir 

untukku sekarang adalah baik. Maka dari itu, aku selalu bu-

tuh untuk berbagi kepada sesama, untuk memampukanku 

memaknai hidup.
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Ada Niat,
Ada Jalan

Devina Ayuningtyas | Penerima Beasiswa PPA/PPA-BBP
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K
esuksesan besar tidak akan tercapai tanpa niat yang diiringi 

dengan usaha, motivasi, dan doa orang tua. Saya Devina Ayun-

ingtyas, lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2013, kemu-

dian melanjutkan ke perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia. 

Saya diterima di Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Budaya, melalui jalur undangan. Dalam tulisan ini, saya akan memba-

gi kisah tentang perjuangan yang saya hadapi dalam menempuh dan 

menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia. 

Diterima di Universitas Indonesia menjadikan diri saya sebagai seso-

sok mahasiswa yang patut berbangga. Pasalnya, saya diterima di uni-

versitas ternama ini tanpa tes. Saya pun menikmati masa-masa awal 

perkuliahan dengan semangat yang tinggi. Dunia perkuliahan berbeda 

dengan dunia sekolah. Di sekolah, ada guru yang selalu memantau mu-

ridnya. Di perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk menjadi lebih 

mandiri.

Di perguruan tinggi, saya mendapatkan banyak pengalaman yang 

mendewasakan diri saya. Ketika awal semester, saya masih menye-

suaikan diri dengan ajaran dan lingkungan kampus. Saya mulai mengi-

kuti kegiatan dan ikut serta dalam acara himpunan mahasiswa sastra 

Indonesia. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, saya pun mendapat 

banyak teman. Pepatah mengatakan bahwa semakin banyak teman, 

semakin luas pula informasi yang akan kita dapat. Pada saat itu, teman-

teman saya memberikan informasi mengenai beasiswa. Mengingat bi-

aya kuliah yang mahal, saya pun mencoba mencari tahu informasi bea-

siswa di Universitas Indonesia.

Saya berasal dari keluarga sederhana. Bapak saya bekerja sebagai 

karyawan swasta dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Banyaknya 

kebutuhan yang harus dipenuhi membuat saya berpikir untuk mem-

bantu mengurangi beban orang tua. Oleh karena itu, besar harapan 

saya untuk mendapatkan beasiswa. Sudah beberapa kali saya mendaft-
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ar beasiswa, tetapi selalu gagal dan tidak lolos seleksi. Dalam diri saya 

tidak ada kata menyerah. Dengan niat dan kesabaran, akhirnya pada 

pertengahan semester saya mendapatkan beasiswa. Saya sangat ber-

syukur karena beasiswa tersebut sangat membantu sehingga dapat 

meringankan beban orang tua.

Pada pertengahan semester, saya semakin aktif mengikuti organisasi 

kampus, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Budaya (BEM FIB). Dalam organisasi tersebut, saya bergabung dalam 

Biro Media Kreatif dan menjabat sebagai pemimpin produksi Buletin 

Pelangi Budaya FIB. Melalui organisasi inilah, hobi menulis dan minat 

saya dalam bidang jurnalistik dapat tersalurkan. Saya turut mencari 

informasi atau berita yang berhubungan dengan FIB. Selanjutnya, 

berita tersebut dimuat dalam buletin yang berisi informasi mengenai 

acara dan prestasi mahasiswa FIB. Selain itu, saya juga menjabat se-

bagai bendahara umum himpunan mahasiswa sastra Indonesia. Untuk 

mengisi waktu luang, saya mengikuti Komunitas Tari Ikatan Keluarga 

Sastra Indonesia (Katarsis) dan tampil dalam beberapa acara. Meskipun 

saya aktif dalam berbagai kegiatan, hal tersebut tidak mengganggu ke-

giatan akademik. Justru, setiap semester, nilai IPK saya selalu naik. Hal 

ini dapat terwujud karena saya dapat membagi waktu, niat, dan yakin 

pada diri sendiri bahwa saya bisa. Terbukti, saya dapat menyeimbang-

kan kegiatan akademik dan organisasi.

Semakin saya bersosialisasi dengan banyak orang, saya pun semakin 

mengenali dunia perkuliahan. Dalam perkuliahan, mahasiswa tidak ha-

nya belajar di kelas, tetapi harus mempersiapkan diri untuk dunia kerja. 

Oleh karena itu, pada akhir semester, saya mencari pengalaman baru 

melalui magang. Saat itu, saya mendaftar magang ke beberapa peru-

sahaan, tetapi tidak ada panggilan. Di saat teman-teman saya sudah 

diterima magang, saya masih menunggu panggilan. Pantang menyer-

ah dan sabar. Itulah hal yang selalu saya tanamkan dalam diri sendiri. 

Ada Niat, Ada Jalan
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Dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya saya mendapat pang-

gilan magang di sebuah perusahaan media cetak. Sesuai dengan mi-

nat saya, saya pun sangat antusias menerima pekerjaan tersebut. Rasa 

syukur menyelimuti diri saya. Selain pengalaman yang saya dapatkan, 

saya juga dapat membantu orang tua melunasi cicilan biaya kuliah. 

Berkat niat, semangat, dan kesabaran, semua hal yang saya lakukan 

ada hikmahnya. Hal yang terpenting adalah doa orang tua yang sela-

lu menyertai setiap langkah yang saya pilih. Bahkan, dengan bermod-

al niat, semangat, kesabaran, dan doa orang tua akhirnya saya dapat 

menyelesaikan skripsi tepat waktu. Pada tahun 2017 ini, dengan rasa 

bangga dan syukur, saya mendapatkan gelar Sarjana Humaniora.

Oleh karena itu, tanamkanlah jiwa semangat dan kesabaran dalam 

diri kita. Diperlukan keberanian untuk mencoba hal yang baru dan ak-

tif berorganisasi agar dapat memperluas komunikasi dan sosial. Selain 

itu, pandai-pandailah membagi waktu agar hal yang kita lakukan dapat 

berjalan dengan baik. Hadapilah setiap tantangan dengan kegigihan 

dan sikap pantang menyerah.

Di sisi lain, rasa syukur akan terus mengalir dalam diri kita apabila doa 

orang tua selalu menyertai. Tanpa doa orang tua, semuanya tidak akan 

terwujud. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, tanamkan niat dalam 

diri kita karena ada niat, pasti ada jalan.
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Merangkai 
Andai, 
Menembus Batas

Mutiara Aisha Maghira | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Kuncinya adalah menetapkan target dan tujuan, 

kemudian mengerahkan upaya agar nantinya semua hal 

tersebut dapat kuwujudkan”
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A
ku terpaku memandangi laman biru yang muncul di laptop 

mungilku. Portal pengisian Laporan Pertanggungjawaban Bi-

dikmisi baru saja telah selesai kuisi. Tidak terasa telah sepuluh 

kali aku membuat laporan tersebut, menandakan bahwa enam semes-

ter masa perkuliahan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia juga 

telah berhasil kutempuh. 

Saat ini, aku sedang menjalani amanah sebagai Ketua Psikologi untuk 

Negeri, sebuah kegiatan pengembangan masyarakat di daerah Citayam, 

Depok, di bawah naungan Departemen Pengabdian Masyarakat BEM 

Fakultas Psikologi UI. Masa jabatanku sebagai Wakil Kepala Departe-

men Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM Fakultas Psi-

kologi UI periode 2016-2017 juga baru saja berakhir. 

Ah, waktu berjalan sangat cepat ketika kita dapat memaknai setiap 

jam, menit, dan detiknya. Ingatanku berlarian membawaku kembali 

pada sebuah waktu, ketika aku masih memakai kemeja putih dan rok 

abu-abu. Menghadirkan kenangan saat tingkat terakhir Sekolah Me-

nengah Atas (SMA) akan segera berakhir.

Impian Kecil Dari Seorang Siswa Biasa

Saat itu merupakan bulan-bulan penuh menegangkan bagi seorang 

anak biasa yang terlahir dari keluarga sederhana sepertiku. Aku tidak ter-

lalu mengagumkan di sekolah, walaupun aku termasuk dalam lima besar 

peringkat di kelas. Prestasiku biasa saja, aku tidak pernah memenangkan 

lomba apapun yang pernah kuikuti. Misalnya, untuk Olimpiade Sains Na-

sional (OSN) Ekonomi, aku hanya dapat lolos sampai tingkat wilayah Ja-

karta Timur, daerah sekolahku berada. 

Aku bukan siswi yang aktif berorganisasi, seperti MPK/OSIS yang bi-

asanya menjadi penentu siswa-siswi yang dikenal oleh satu sekolah. Aku 

juga tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap menjadi 

sarana untuk menyalurkan minat dan bakat. Satu-satunya yang mengi-

Merangkai Andai, Menembus Batas



127

si hari-hariku di sekolah dengan kegiatan adalah aku menjadi Pengurus 

Inti Rohani Islam SMA-ku, tepatnya dengan diangkat menjadi Sekretaris 

Umum.

Masa-masa tersebut pula kerap menghantuiku dengan pertanyaan, 

“Mut, mau kuliah di mana dan jurusan apa?”, sementara aku selalu den-

gan yakin menjawab, “Psikologi Universitas Indonesia (UI), doakan ya!”. 

Tidak bermaksud apa-apa, aku hanya percaya bahwa ucapan yang ter-

lontar dari mulut merupakan sebuah doa. 

Biasanya, setelah aku mengucapkan kalimat tersebut, lawan bicaraku 

juga akan menjawab “Aamiin”, itu juga termasuk doa, bukan? Aku juga 

mengiringi doa dengan usaha yang juga tak kalah keras. Aku yang bi-

asanya hanya belajar ketika ada pekerjaan rumah (PR) atau ulangan di 

sekolah, lebih rajin untuk mengulang pelajaran dan mengerjakan soal-

soal. Aku juga mengikuti bimbingan belajar yang tidak terlalu mahal un-

tuk membantuku mewujudkan mimpiku untuk berkuliah di Universitas 

Indonesia, seperti yang kuinginkan.

Aku tahu tidak semua kejadian dalam hidup dapat berjalan lurus sesuai 

keinginanku. Ada salah seorang temanku yang juga mengatakan bahwa 

ia ingin melanjutkan studi ke jurusan dan universitas yang sama dengan 

keinginanku. Ia lebih unggul dariku hampir dalam segala hal, termasuk 

dalam peringkat kelas. 

Biasanya, peringkatku dan dirinya tidak berselisih jauh, hanya selang 

satu atau dua peringkat setiap semester. Ia juga merupakan ketua salah 

satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Teman-temanku yang lain sela-

lu membandingkanku dan dirinya, bahkan kebanyakan teman-temanku 

lebih yakin bahwa ia yang akan diterima di Psikologi UI, bukan aku.

Untuk anak biasa sepertiku yang sedang mencoba meraih cita, aku ha-

nya percaya, Allah Maha baik.
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Perjuanganku Untuk Bisa Berkuliah

Allah benar-benar Maha baik. Laman situs resmi SNMPTN Undangan 

pada layar di hadapanku menampilkan warna hijau dengan tulisan, “Se-

lamat! Anda diterima di jurusan Ilmu Psikologi, Universitas Indonesia” 

beserta nama lengkapku tertera di dalamnya. 

Ketika itu, aku sedang berada di tempat lesku saat membuka situs yang 

mungkin akan meledak karena diakses oleh beribu-ribu calon maha-

siswa, menjadi langkah awal perjuangan di Universitas impian. 

Alhamdulillah! Ucapku penuh syukur. Aku berani bertaruh bahwa 

aku masih mengingat detik-detik berikutnya yang terasa sangat cepat. 

Aku langsung disambut dengan pelukan ibuku yang menangis terharu 

dan ucapan selamat dari ayahku yang kutahu beliau pun tidak dapat 

menyembunyikan rasa gembiranya.

Diterimanya aku sebagai calon mahasiswa baru Universitas Indonesia, 

tidak lantas menjadikan perjalananku sampai menyandang status ‘maha-

siswa’ resmi selesai. Aku harus mengikuti prosedur yang diberlakukan pi-

hak kampus, seperti registrasi administrasi yang cukup membuatku sakit 

kepala karena memikirkannya. 

Ayahku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 2C di se-

buah Rumah Sakit Pemerintah, dengan gaji berkisar 1 juta lebih sedikit 

setiap bulan. Sementara ibuku hanya seorang guru Taman Kanak-Kanak 

(TK) kecil dekat rumahku yang berpenghasilan sekitar tidak lebih dari Rp 

400.000,00. Pendapatan keduanya pun harus dibagi untuk menghidupi 

aku dan adik laki-lakiku yang berusia terpaut empat tahun dariku. 

Penghasilan kedua orang tuaku menjadikanku bukan berasal dari kel-

uarga mampu, tetapi juga bukan tergolong kekurangan. Ayahku juga 

selalu meyakinkanku bahwa beliau akan mengusahakan agar aku dapat 

menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Namun, tetap masih terbersit 

kekhawatiran mengenai biaya kuliahku yang kurasa dapat membebani 
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kedua orang tuaku.

Aku mengetahui informasi mengenai Biaya Operasional Pendidikan 

Berkeadilan (BOPB) dari situs resmi UI saat melakukan pendaftaran ulang. 

Tentu saja, hal tersebut menjadi titik terang untukku membantu merin-

gankan pengeluaran kedua orang tuaku.

Aku tidak memiliki akses internet di rumah, sehingga ayahku yang 

mengurus berkas-berkas BOPB dengan fasilitas kantor. Saat itu, ayahku 

sempat melakukan kesalahan ketika mengisi data mengenai kepemilikan 

kendaraan yang kurasa akan fatal akibatnya. 

Ayahku menulis bahwa keluarga kami memiliki kendaraan beroda em-

pat sebanyak satu buah, sementara ayahku bermaksud untuk mengisi 

kendaraan beroda dua. Aku sempat panik karena aku tahu hal ini akan 

memengaruhi keputusan penetapan biaya kuliahku. 

Aku tidak menyerah. Aku menanyakan hal ini pada kakak-kakak Adkes-

ma BEM Fakultas yang memberikan saran untuk menyertakan surat ket-

erangan. Ah, aku merasa sedikit lega.

Hidup Itu Adalah Tentang Perjuangan

 Lagi-lagi, Allah sungguh Maha baik. Aku dan orang tuaku sudah 

sangat bersyukur permohonan BOPB sebesar Rp 1.000.000,00 disetu-

jui oleh UI. Berita baik lainnya pun menyusul saat aku telah menjalani 

satu semester sebagai mahasiswa baru Fakultas Psikologi UI. 

Aku mendapatkan beasiswa Bidikmisi karena nilai Indeks Prestasi Ku-

mulatif (IPK) yang berhasil aku raih. Artinya, aku tidak perlu lagi memba-

yar biaya kuliah tiap semesternya. Alhamdulillah!

Aku tidak melewatkan kesempatan yang sungguh berharga yang 

diberikan Allah sebagai bentuk karunia-Nya kepadaku. Aku berusaha 

menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dibuktikan melalui IPK-ku 

saat ini, 3.70. Aku juga menyeimbangkan kegiaan perkuliahanku dengan 

organisasi dan kepanitiaan. 
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Dua tahun berkecimpung di Adkesma BEM Fakultas Psikologi UI, men-

jadi pengurus Rumah Belajar BEM Fakultas Psikologi UI, menjadi pengajar 

Gerakan UI Mengajar (GUIM) angkatan 5, menjadi bagian dari Sahabat 

Mahasiswa Baru (SAMABA) UI, menjadi relawan di berbagai kegiatan 

sosial, hingga saat ini menjadi Ketua Psikologi untuk Negeri. Aku juga 

mengikuti konferensi dan turut serta menuliskan karya ilmiah pada ke-

giatan yang diselenggarakan oleh UI atau Kemenristekdikti.

 Menjalani hidup dengan memperjuangkan impian tentu tidak 

semudah yang dibayangkan. Namun, dalam prosesnya selalu ada sisi 

menyenangkan untuk dinikmati, terutama ketika aku saat ini menengok 

lagi ke belakang untuk mensyukuri perjalanan.

Kuncinya adalah menetapkan target dan tujuan, kemudian mengerah-

kan upaya agar nantinya semua hal tersebut dapat kuwujudkan. Masih 

banyak cita yang akan kukejar hingga akhirnya aku merasa telah berhasil 

menembus batas dari esensiku sebagai manusia, yakni menjadi berman-

faat untuk sesama makhluk-Nya.

Merangkai Andai, Menembus Batas
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Ternyata Semua 
Berbeda, Butuh 
Usaha Ekstra

Muthmainah Muidah | Penerima Beasiswa PPA 
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Semua baik-baik saja. Itulah kiranya gambaran kehidupan SMA saya. 

Dulu saya bersekolah di SMA unggulan kota dan berhasil masuk Univer-

sitas Indonesia di jurusan yang saya idam-idamkan, lewat jalur undan-

gan. Saat itu saya merasa semua begitu mulus berjalan sesuai dengan 

harapan. Namun, ternyata mulusnya masa SMA tersebut tidak berlanjut 

hingga masa kuliah. 

Awal masuk Fakultas Psikologi, saya membayangkan bahwa saya ti-

dak akan berhadapan dengan hal-hal berbau angka. Salah satu alasan 

masuk psikologi adalah karena saya tidak menyukai dan merasa tidak 

kuat dengan hitungan. Tapi ternyata, hampir di setiap semester saya 

harus bertemu statistik dan berbagai hitungan. Belum lagi ternyata 

kampus UI menuntut untuk aktif dalam berbagai penelitian, sehingga 

statistik yang saya pelajari tersebut juga perlu diaplikasikan dalam pe-

nelitian dan mata kuliah lainnya. Masalah juga muncul dari buku-buku 

berbahasa Inggris yang harus saya baca dan pahami. Jumlah halaman 

buku-buku tersebut sekitar 500-800 halaman. Pembahasannya juga ti-

dak mudah.

Kedua persoalan tersebut cukup krusial dan perlu menjadi perhatian 

saya demi kelancaran berkuliah selama empat tahun. Memang sempat 

ada perasaan kecewa. Psikologi merupakan jurusan yang sudah saya 

idamkan sejak di bangku SMP. Sekarang, saat menjalaninya, ternyata 

terdapat beberapa kendala dan kesulitan dalam mata kuliahnya. Hal 

tersebut sempat membuat saya tidak nyaman.

Saya berusaha mencari cara bagaimana bisa menghadapi dua perso-

alan akademis tersebut. Di dalam kelas, saya berusaha duduk di bangku 

depan agar bisa memperhatikan apa yang disampaikan dosen. Saya 

juga mulai memberanikan diri untuk bertanya dan berdiskusi dengan 

dosen di akhir kelas apabila ada hal-hal yang saya kurang paham. Selain 

itu, saya yang sempat kesulitan dalam mencatat sambil memperhatikan 

di kelas, mencoba untuk meminjam catatan teman yang lengkap dan 
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juga catatan kakak tingkat saya. Hal ini membantu saya dalam belajar. 

Beberapa kali juga saya mengajak teman-teman terdekat untuk mem-

buat kelompok belajar sehingga bisa saling membantu satu sama lain. 

Berbagai usaha yang coba saya terapkan memang tidak semuanya 

berhasil. Ada usaha, seperti belajar berkelompok, yang ternyata tidak 

cocok dengan metode belajar saya. Namun, dengan begitu, saya jadi 

paham beberapa cara yang ampuh bagi saya dalam belajar. Dari sini 

juga saya belajar bahwa memang berkuliah itu berbeda dengan SMP 

atau SMA sebelumnya. Menjalani perkuliahan membutuhkan usaha 

yang ekstra. Tidak semua usaha akan berbuah manis. Akan ada bebera-

pa percobaan yang gagal, tapi di situlah pembelajarannya untuk man-

tap mendapatkan cara yang sesuai dengan diri kita.

Kehidupan kuliah saya tidak hanya berputar soal akademis. Saya juga 

mencoba aktif dalam kegiatan organisasi. Saya merasa hal tersebut per-

lu dilakukan untuk mengembangkan soft skill. Setiap harinya di organ-

isasi, saya temui berbagai persoalan dengan harus bekerja dalam tim 

yang terdiri atas mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Saat men-

jabat sebagai wakil ketua BEM di fakultas, itulah masa-masa kuliah yang 

paling menantang bagi saya. Terdapat tanggung jawab besar di organ-

isasi yang harus saya pegang, dengan tetap harus menjaga performa 

akademis saya. Selama satu tahun tersebut, berbagai perasaan sudah 

pernah saya rasakan, mulai dari senang, sedih, kesal, marah, kecewa, 

bahkan sampai tidak bisa merasakan apa-apa sudah saya alami. 

Lambat laun saya mencoba lebih mensyukuri setiap persoalan yang 

saya hadapi, baik di organisasi maupun di akademis yang semakin naik 

tingkat, semakin besar tuntutannya. Saya berusaha melihatnya sebagai 

ajang menguji ketahanan diri. Apa pun yang terjadi memang harus dih-

adapi, tanggung jawab memang harus dijalankan dengan sebaik mun-

gkin. Lagi-lagi, saya harus berusaha dua atau tiga kali lipat lebih keras 

agar kedua tanggung jawab besar tersebut tidak ada yang terbengka-
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lai. Beberapa kali saya coba mereleksikan kembali alasan saya memulai 

organisasi dan atau mengambil kuliah psikologi, dengan begitu seman-

gat saya kembali bangkit.

Dari pengalaman, saya belajar bahwa kuliah memang tempat belajar 

yang berbeda dengan sekolah. Berbagai usaha ekstra harus diberikan 

untuk dapat bertahan dan berkembang optimal. Saat telah lulus, saya 

tidak pernah menyesali berkuliah dengan buku-buku tebal berbahasa 

Inggris, mata kuliah statistik, dan juga organisasi yang saya jalankan. 

Kombinasi dari berbagai hal tersebut telah membuat saya merasa men-

jadi pribadi yang lebih siap menghadapi masa depan.
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Setiap Pilihan 
Mengandung 
Konsekuensi

Muhammad Abdullah | Penerima Beasiswa Biman Foundation 2017

“Dibalik setiap pilihan sudah tentu ada konsekuensi 

yang harus dijalani. Bagi saya, apapun pilihannya 

haruslah dijalani dengan sungguh-sungguh dan 

tidak setengah-setengah”

Setiap Pilihan Mengandung Konsekuensi
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S
eringkali dalam hidup kita dihadapkan dengan situasi yang ti-

dak menguntungkan. Beberapa diantaranya bahkan datang 

dengan pilihan yang sukar untuk ditentukan.  Entah pilihan 

seperti apa yang harus kita ambil, tetapi pastikanlah pilihan itu sesuai 

dengan arah dan tujuan hidup kita.

Saya teringat masa-masa ketika masih duduk dibangku kelas 12 SMA. 

Masa ketika kelulusan sudah didepan mata. Hari dimana saya harus 

memilih untuk bekerja atau kuliah. Saat itu tiket untuk duduk dibangku 

PTN sudah ditangan. Saya hanya perlu untuk registrasi ulang di tanggal 

yang sudah ditentukan. 

Sayangnya waktu itu kondisi ekonomi keluarga sedang tidak memun-

gkinkan untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.  Maka 

saya pun mengambil pilihan untuk bekerja dan memendam dalam-da-

lam hasrat untuk duduk dibangku kuliah. 

Sebagai lulusan SMA yang belum berpengalaman, melamar peker-

jaan ternyata bukan hal yang mudah. Secara administratif mungkin ter-

penuhi. Tetapi postur dan isik pun mempengaruhi kriteria penerimaan. 

Ditambah dengan jumlah pelamar kerja yang luar biasa banyak, mem-

buat harapan  untuk bisa bekerja di perusahaan seolah sirna. 

Alhasil akhirnya saya bekerja rumahan di salah satu percetakan di kota 

saya. Apakah saya menyerah kepada pilihan yang mengharuskan saya 

untuk tidak melanjutkan kuliah? Tidak. Bekerja bagi saya saat itu adalah 

momen untuk intropeksi diri dan  mempersiapkan segala sesuatunya 

dengan lebih matang. Agar peristiwa yang sama tidak lagi berulang. 

Saya anggap pekerjaan saat itu sebagai jembatan untuk melangkah 

lebih jauh. 

Pilihan yang kita ambil kerapkali tidak sesuai dengan harapan. Dibalik 

pilihan tersebut sudah tentu ada konsekuensi yang harus dijalani. Da-

lam hal ini konsekuensi tersebut  merupakan sesuatu yang pahit untuk 

dijalani. 
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Bagi saya, apapun pilihannya haruslah dijalani dengan sungguh-sung-

guh dan tidak setengah-setengah. Tidak perlu berputus asa karena itu 

tidak ada gunanya. Hal yang berlalu tidak dapat diputar kembali. Hada-

pi  kenyataan dan berprasangka baiklah kepada Yang Maha Menentu-

kan.

 Ayah saya selalu berkata bahwa hanya kita sendirilah yang dapat 

menentukan masa depan kita. Baik atau buruk diri kita di masa nanti, 

kitalah yang akan menentukannya dari sekarang. 

Kesenangan-kesenangan yang dilakukan sekarang, akan dirasakan 

akibatnya di masa akan datang. Ibarat pepatah, berakit-rakit ke hulu, 

berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang 

kemudian. 

Seorang Bilyuner Bill Gates pernah berkata bahwa bila seseorang ter-

lahir miskin, itu bukan kesalahannya, tetapi bila seseorang mati (dalam 

keadaan) miskin, maka itu merupakan kesalahannya. Berusaha dan 

berjuang dengan kerja keras di masa muda untuk  kebahagiaan  hidup  

yang  lebih  baik di hari tua nanti.

Yang harus diingat, hari ini tidak akan pernah terulang. Kelak apa 

yang terjadi di  hari ini hanya akan menjadi bagian dari memori dalam 

ingatan kita. Oleh karenanya pastikan kita berbuat yang terbaik di hari 

ini untuk masa depan. Sebab waktu bersifat linear,  yang berarti tidak 

dapat diputar kembali.  Oleh karenanya akan lebih bijaksana bila segala 

sesuatunya direncanakan dan dipersiapkan dari sekarang. Menunda- 

nunda hanya membuat  kita merasa lega sementara, tetapi menumpuk 

diakhir.

Bila kamu berpikir bahwa bekerja itu hal yang mudah dan penuh 

sukacita, maka yang terjadi sebenarnya tidak selalu demikian. Bekerja 

berarti meluangkan waktu dan tenagamu untuk orang lain. Yang kemu-

dian orang tersebut akan membalasnya dengan memberikan upah. 

Didalam pekerjaan itu, segala macam perasaan lelah, letih, jenuh dan 
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sebagainya bercampur menjadi satu. Apa yang ada dipikiran saya saat 

itu adalah sampai kapan saya harus seperti ini? Bagaimana agar hidup 

saya dapat menjadi lebih baik? Terlintas secara simultan keinginan un-

tuk kembali melanjutkan pendidikan dibangku perguruan tinggi. Oleh 

karenanya saya lalu menabung untuk mengikuti ujian saringan masuk 

di tahun berikutnya. Dan diiringi dengan doa serta belajar setiap harin-

ya. 

Dengan persiapan yang terencana dan kesungguhan niat, akhirnya 

saya dapat diterima dan berkuliah di Universitas Indonesia. Tepatnya 

di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Saya telah membuktikan bahwa 

usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Barangsiapa yang bersung-

guh-sungguh, niscaya akan berhasil. Pendidikan adalah jalan terbaik 

untuk memperoleh kesuksesan hidup dalam rangka meraih impian. 

Mengutip pernyataan Nelson Mandela, “Education is the most powerful 

weapon to change the world”. 

Sebagai manusia, kita tidak boleh berhenti untuk berusaha. Dengan 

niat tulus dan kesungguhan, apa yang menjadi keinginan kita, pasti 

akan tercapai. Dalam hidup memang kita tidak bisa terlepas dari pili-

han. Pilihlah sesuai dengan kehendak dan arah tujuan hidupmu. Tentu-

kan dari sekarang. jangan dinanti-nanti.

Setiap Pilihan Mengandung Konsekuensi
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L
ahir dari keluarga sederhana serta tumbuh besar di sebuah per-

kampungan kecil di pinggiran kota Jakarta, apakah saya pantas 

bermimpi menjadi seorang dokter? Sepantas apa saya menyan-

dang predikat mahasiswa dengan makara hijau yang terjahit rapi pada 

almamaternya?

Ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedok-

teran Univesitas Indonesia, tidak sedikit yang mempertanyakan sebera-

pa yakin diri saya untuk menimba ilmu sebagai mahasiswa kedokteran. 

Mengingat untuk menempuh pendidikannya tidak hanya membutuh-

kan kecerdasan melainkan juga membutuhkan uang yang cukup untuk 

menunjang pembelajarannya. Saya pun ikut mempertanyakan tekad 

saya, menyadari pemasukan keluarga yang mengandalkan pendapa-

tan ayah seorang PNS hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari 

– hari dan sisanya ditabung untuk membiayai perkuliahan kedua kakak 

saya. Mengetahui kebimbangan anaknya, kedua orang tua saya men-

coba meyakinkan untuk tidak perlu khawatir mengenai biaya karena 

bahwasannya Tuhan akan memberikan jalan bagi mereka yang memiliki 

tekad baik. Mendengar dukungan penuh dari orang tua, dengan yakin 

saya memasang target untuk meningkatkan prestasi akademik di seko-

lah dan tak lupa target untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar 

tekad saya tidak  menjadi angan belaka.

Bermodalkan nilai rapor selama tiga tahun, sertiikat prestasi di bidang 

sains, dan doa serta dukungan penuh dari keluarga, saya memberanikan 

diri memilih Pendidikan Dokter UI di kolom pertama program studi saat 

pendaftaran SNMPTN. Alih-alih menunggu pengumuman, saya tetap 

mempersiapkan diri untuk mengkaji soal-soal SBMPTN dan membuat 

grup belajar, khawatir jika hasil tidak sesuai harapan. Namun, Yang Maha 

Kuasa menjawab doa-doa saya. Ucapan selamat yang saya nantikan ter-

pampang di laman web SNMPTN saya. Tentu terdapat rasa senang dan 

bangga, namun semua itu hanya sementara mengetahui bahwa perjuan-
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gan baru akan dimulai, yang berarti dimulai pula perjuangan orang tua 

saya untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya.

Menjalani keseharian menjadi seorang mahasiswa kedokteran yang 

jauh dari orang tua karena harus tinggal di sebuah indekos dekat kam-

pus, menuntut diri saya untuk hidup mandiri. Terlebih lagi dengan jadwal 

perkuliahan yang cukup padat, saya dituntut untuk bijak membagi wak-

tu saya untuk keluarga, organisasi, atau bahkan untuk sekedar bermain 

dengan teman sebaya. Berbicara tentang paradigma masyarakat yang 

beranggapan bahwa menjadi mahasiswa kedokteran butuh banyak pen-

gorbanan, memang benar adanya. Salah satunya adalah pengorbanan 

untuk mengurangi waktu bersama keluarga. Meskipun demikian, satu 

poin positif yang saya dapatkan dari sana adalah saya dapat belajar un-

tuk lebih menghargai makna kehadiran keluarga. Kemudian, tidak sedikit 

masyarakat yang juga berpendapat bahwa mahasiswa kedokteran sulit 

berorganisasi karena tuntutan belajar. Menurut saya keputusan seorang 

mahasiswa yang ingin lebih fokus pada pelajaran atau menjadi seorang 

aktivis kampus adalah hak mahasiswa sebagai individu yang indepen-

den. Akan tetapi, saya pribadi menyadari bahwa seorang dokter masa de-

pan yang berintegritas tidak hanya membutuhkan pola pikir yang cerdas 

tapi juga kemampuan untuk bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi 

sangatlah penting mengingat dokter bukan hanya menyembuhkan me-

lainkan mengedukasi masyarakat untuk memiliki taraf hidup yang lebih 

baik melalui peningkatan kualitas kesehatannya. Oleh karena itu, selama 

menjalani masa perkuliahan, saya memilih untuk terlibat dalam organisa-

si dan beberapa kepanitian sebagai wadah pengembangan diri dengan 

tetap memprioritaskan akademik.

Bebicara terkait akademik, tentu saya pernah mengalami krisis moti-

vasi karena jadwal kuliah, praktikum, dan ujian yang padat, namun saya 

selalu ingat perjuangan kedua orang tua saya yang telah bersusah payah 

untuk membiayai segala kebutuhan perkuliahan saya. Meski Universitas 
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Indonesia tidak memungut uang pangkal dan memiliki program sistem 

UKT berkeadilan yang sangat membantu meringankan beban biaya 

perkuliahan saya, namun masih ada tanggungan biaya indekos yang 

harus dibayarkan setiap bulannya. Terlebih lagi jika saya membutuhkan 

uang tambahan untuk membeli buku, yang harganya tidaklah murah, 

kedua orang tua saya harus rela mengetatkan pengeluaran. Masih terin-

gat ketika saya berkeinginan untuk memiliki stetoskop, kedua orang tua 

saya menyarankan untuk bersabar karena pendapatan ayah saya hingga 

beberapa bulan kedepan saat itu disediakan untuk kakak pertama saya 

yang memerlukan biaya untuk menggambil sertiikat PKL-nya serta un-

tuk membayar biaya indekos kakak kedua saya yang berkuliah di sebuah 

institut negeri. Alhasil, yang saya lakukan adalah mengatur pengeluaran 

uang bulanan selama tiga bulan dan mencoba menggiatkan puasa alih-

alih untuk menyisihkan uang makan. Meskipun tidak cukup, setidaknya 

uang yang saya sisihkan dapat sedikit meringankan pengeluaran saat 

itu. Menyadari bahwa saya tidak bisa terus bergantung pada uang orang 

tua, saya mendaftar beasiswa dengan tujuan untuk meringankan biaya 

indekos serta untuk membeli buku atau alat kesehatan penunjang pem-

belajaran.

Predikat mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia telah saya raih. 

Sebuah predikat yang akan mengantar saya menuju gerbang penca-

paian menjadi seorang dokter yang senantiasa mengabdi kepada mas-

yarakat Indonesia dan dunia atas nama kemanusiaan. Tentu bukan perk-

ara yang mudah. Meski demikian, saya yakin dan percaya bahwa selama 

kita memberikan yang terbaik, kita akan mendapatkan yang terbaik. Ken-

dati mendapat rintangan, saya selalu berusaha untuk mengganggapnya 

sebagai tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai tanta-

ngan untuk membuktikan seberapa pantas saya meraih gelar dokter di 

depan nama saya kelak. Sebuah impian yang pernah saya ragukan sebel-

umnya kini telah menanti untuk diperjuangkan hingga akhir. 
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S
ebelum saya berbagi pengalaman tentang perjuangan yang 

saya tempuh dari awal hingga akhirnya mendapatkan beasiswa 

Bidikmisi dan diberi kesempatan berkuliah di Universitas Indo-

nesia (UI) secara gratis, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri 

terlebih dahulu. 

Perkenalkan nama saya Ananda Farrell, saya lahir pada tanggal 15 

September 1997. Saya adalah anak pertama dari  empat bersaudara 

dan saat ini sedang mengemban pendidikan di Program Vokasi UI, pro-

gram studi perumah sakitan. 

Cerita ini bermula ketika saya duduk dibangku SMA kelas 3 , tepatn-

ya pada tahun 2014-2015, Tidak pernah terpikirkan oleh saya, bahwa 

saya akan melanjutkan kuliah di universitas yang menyandang nama 

bangsa. 

Dulu, saya tidak peduli ketika lulus nanti akan melanjutkan kuliah 

atau tidak, yang ada di pikiran saya, kalau ingin kuliah di kampus swas-

ta ya bisa-bisa saja, tetapi darimana saya bisa mendapatkan dana yang 

besar untuk bisa berkuliah dikampus non-negeri?

Perjalanan Dimulai Dengan Menetapkan Suatu Tujuan

Keluarga saya adalah keluarga yang tergolong sederhana. Ayah saya 

seorang wiraswasta, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Satu-satunya jalan 

untuk bisa berkuliah dengan murah adalah dengan masuk ke perguruan 

tinggi negeri.

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya saya bisa me-

nembus gerbang kampus negeri? Ya, jawabannya adalah saya harus lo-

los seleksi masuk kampus negeri kan?

 Singkat cerita, karena saya tinggal di Bogor dan hidup sederhana, 

tentu saja saya tidak bisa merantau atau berkuliah jauh-jauh karna 

membutuhkan biaya hidup yang besar. 
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Akhirnya setelah saya pikirkan, universitas terdekat dari Bogor ya UI. 

UI sangat memenuhi kriteria perguruan tinggi impian saya.

Berlokasi di Depok, negeri, menyandang status terbaik se-Indonesia, 

dan lokasinya dekat dengan rumah nenek saya. Setelah menentukan 

tujuan, dimulailah perjalanan cita-cita saya!

Berkuliah Di Dua Tempat

Memasuki akhir semester 1 pada kelas 3 SMA, saya ditawari ikut tes ma-

suk ke salah satu politeknik negri di Depok yang bermitra dengan salah 

satu lembaga kursus yang sudah mendunia.

 Akhirnya kala itu saya ikut  seleksi dan saya lulus dengan mendapa-

tkan status peringkat 2. Jadi dulu saya bisa berkuliah di dua tempat, di 

politeknik negeri sekaligus mendapatkan sesi kursus internasional.

 Namun, tetap saja saya memendam keinginan yang besar untuk bisa 

berkuliah di UI. Segala jalur saya tempuh, mulai dari SNMPTN, SBMPTN, 

sampai SIMAK UI saya ikuti, tapi  tetap gagal. 

Satu hal yang saya pelajari. Mungkin saya tidak lolos karena persia-

pan saya yang kurang karena terlalu senang dengan apa yang sudah 

saya terima sebelumnya, yaitu lolos seleksi politeknik negeri dan kursus 

internasional.

Akhirnya, saya melanjutkan kuliah saya di dua tempat tersebut, tapi 

sayang seribu sayang, tidak ada beasiswa yang bisa meringankan biaya 

kuliah saya kala itu. Akhirnya saya hanya bertahan 1 semester karna ti-

dak sanggup membayar uang kuliah.

Usaha Tidak Akan Mengkhianati Hasil

Oke.  Sudah cukup bersedihnya. Saya menyadari bahwa saya harus fokus 

belajar lagi demi bisa menembus seleksi masuk UI. Hari-hari menganggur 

saya diisi oleh belajar yang tiada henti, perjuangan sampai mati demi bisa 

berkuliah di UI.
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Waktu itu saya hanya mengikuti test SIMAK UI dan mengambil pro-

di perumah sakitan karna D3 lulusnya cepat dan prospeknya cerah 

menurut saya.

Alhamdulillah perjuangan saya belajar tiada henti selama menjadi 

pengangguran membuahkan hasil.  Saya diterima di Universitas In-

donesia! Disitulah saya tahu bahwa memang benar usaha tidak akan 

menghianati hasil. Namun, ternyata berkuliah di vokasi itu cukup ma-

hal.

Di semester 1 saya masih mempunyai tunggakan. Disitulah saya 

berkenalan dengan beasiswa Bidikmisi. Saya mendaftar, tetapi saat itu 

aplikasi saya tidak diterima. Akhirnya saya menunggak sampai semes-

ter 2. Barulah pada semester 2 tersebut, saya bertemu dengan peno-

long saya yaitu Mas Deki.

 Mas Deki merekomendasikan saya untuk ikut Bidikmisi setelah tahu 

kondisi keuangan keluarga saya. Alhamdulillah saya diterima kali ini dan 

akhirnya bisa berkuliah di UI dengan gratis. Tanpa biaya sama sekali.

 Inilah buah dari kesabaran, buah dari istiqomah dan selalu percaya 

bahwa rencana Allah itu memang indah. Di semester 2 pun saya men-

jadi bersemangat kuliah, saya ikut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 

tidak pusing mikirin biaya kuliah lagi dan Alhamdulillah semester ini IPK 

saya juga 3,5. Pokoknya Alhamdulillah… Mohon maaf kalau ceritanya 

terlalu simpel atau gimana. Semoga kisah saya menjadi motivasi bagi 

kita semua. 

Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita! Salam sukses!
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N
ama saya Rifka, mahasiswa semester 7 Program Studi Jepang, 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. 

Saya berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya biasa saja, 

bahkan hampir menengah ke bawah karena usaha bapak saya yang 

tidak berjalan lancar. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam 

mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia. Motivasi saya untuk 

mendaftar beasiswa adalah untuk setidaknya meringankan beban 

orang tua saya.

Pertama kali saya mendaftar beasiswa pada semester tiga, yaitu bea-

siswa PPA. Namun, ketika hari pengumuman tiba, hasilnya tidak sesuai 

dengan harapan saya. Ya, saya belum berkesempatan menerima bea-

siswa tersebut. Mungkin belum rezeki saya. Akan tetapi, semangat saya 

untuk mendapatkan beasiswa tidak berhenti sampai di situ. Setiap kali 

ada beasiswa yang membuka pendaftaran, saya ikut mendaftar. Saya 

tidak ingat sudah berapa kali mendaftar beasiswa dan berapa kali gagal 

mendapatkannya. Dimulai beasiswa yang rumit persyaratannya hingga 

yang mudah pernah saya ikuti. Dari pengalaman gagal itulah saya men-

yadari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang bisa 

saya prediksi sendiri mengapa saya selalu gagal dalam mendapatkan 

beasiswa. Saya bertekad untuk terus berjuang dengan gigih dan pan-

tang menyerah.

Hal yang paling penting dan mendasar jika ingin mendaftar beasiswa 

adalah memperhatikan semua persyaratan sedetail-detailnya dan ba-

tas tanggal pendaftaran. Setiap beasiswa mempunyai persyaratan yang 

berbeda-beda dengan tingkat kesulitan yang berbeda juga. Semakin 

sulit persyaratan yang harus dilengkapi, ada kecenderungan semakin 

banyak pula keuntungan yang akan didapatkan.

Menjelang masuk ke semester keenam perkuliahan, semangat saya 

mencari beasiswa sudah mulai menurun. Pada saat itu, lagi-lagi saya 

dihadapkan pada kegagalan. Saya tidak diterima ketika mendaftar 
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beasiswa AEON yang sangat saya idamkan. Saya sempat berpikir untuk 

berhenti mengikuti pendaftaran beasiswa. Akan tetapi, berkat dukun-

gan dari orang tua, saya kembali mencoba mendaftar beasiswa. Pada 

semester enam, saya mendaftar beasiswa Women’s International Club 

(WIC). Persyaratannya tidak terlalu rumit dan saya berusaha semam-

pu saya. Namun, saya tidak terlalu berharap karena takut akan kecewa 

lagi jika tidak diterima. Ternyata, pada saat tanggal pengumuman, saya 

mendapatkan kejutan yang tidak disangka-sangka. Akhirnya saya diter-

ima untuk mendapatkan beasiswa WIC. Perjuangan saya pada akhirnya 

membuahkan hasil yang manis. Saya mendapatkan teman baru dan 

pengalaman yang luar biasa dari perjuangan saya dalam mencari bea-

siswa. Pelajaran yang saya dapat dari pengalaman saya selama mencari 

beasiswa adalah jangan pantang menyerah, jangan lupa meminta doa 

dan dukungan dari orang tua serta harus percaya dengan rencana Allah 

yang jauh lebih indah daripada rencana yang kita buat. 
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D
etik-detik saat ucapan “selamat” terlihat jelas di layar komputer 

menjadi detik-detik paling membahagiakan sekaligus mengharu-

kan yang pernah terjadi dalam hidup saya. Detik-detik itu, rasa ba-

hagia sungguh terasa nyata. Saya merasakan pelukan paling hangat dan 

melihat senyuman paling indah dari ibu saya. Senyum yang sangat saya 

banggakan karena membuat saya merasa jika dukungan dan ribuan doa 

yang ibu panjatkan untuk saya terbayar. Pada detik-detik itu, rasa lelah, ta-

kut, dan semua beban yang selama ini dirasakan saat berjuang untuk men-

jadi mahasiswa kampus bermakara kuning ini terbayar. Kampus yang saya 

selalu impikan dengan lambang makara yang selalu saya pajang sebagai 

wallpaper di HP benar-benar menjadi bagian dari diri saya. 

Banyak hal yang mengubah cara pandang dan perilaku saya selama menja-

di mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di fakul-

tas ini, saya belajar bahwa Indonesia—negeri yang saya cintai ini—memiliki 

taraf kesehatan penduduk yang masih jauh tertinggal dari negara-negara 

lain. Negeri ini masih memiliki setumpuk persoalan kesehatan yang belum 

terselesaikan. Padahal, kesehatan merupakan salah satu pondasi dari keber-

hasilan suatu negeri. Namun, fakta itu tidak membuat saya berpikiran buruk 

tentang negeri saya. Saya justru menjadi lebih bersemangat untuk belajar 

sebaik mungkin dan berkontribusi sebanyak mungkin dengan peran saya 

sebagai mahasiswa untuk mengatasi masalah kesehatan di negeri ini. 

Rasa ingin berkontribusi nyata pada masyarakat membuat saya tertarik 

mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan organisasi kema-

hasiswaan di kampus dan menjadi bagian dari BEM IM FKM UI. Hal itu tentu 

turut menyita waktu belajar saya. Hal itu juga membuat fokus pikiran saya 

terbagi. Tapi, saya yakin, Allah memberikan karunia-Nya kepada saya untuk 

menjadi mahasiswa UI bukan tanpa alasan. Label mahasiswa bukan sema-

ta-mata tentang mendapatkan nilai A dan IP yang sempurna, tapi mengenai 

seberapa banyak yang telah diberikan untuk orang lain karena ilmu yang 

didapat. Kontribusi kepada masyarakat dan organisasi kemahasiswaan yang 
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saya jalani jauh dari kata “membebani”. Ia menjadi sarana belajar, mengem-

bangkan soft skills, dan membangun karakter yang tidak akan saya dapatkan 

di kelas. Namun, bagaimana pun, kegiatan kontribusi tersebut tidak menjadi 

alasan bagi saya mengabaikan aspek akademik. Kedua hal tersebut harus 

berjalan beriringan dan saling melengkapi. 

Perjuangan saya menyeimbangkan antara aspek akademik dan kegiatan 

di luar perkuliahan adalah dengan membuat manajemen waktu yang baik. 

Manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting bagi saya, terlebih 

saya masih tinggal bersama orang tua. Letak rumah saya yang cukup jauh 

dari kampus membuat saya benar-benar menghargai waktu. Seringkali, saya 

harus berjam-jam di perjalanan dan memanfaatkan waktu untuk tetap bela-

jar. Saya harus membuat jadwal kegiatan dan target yang saya susun setiap 

minggu, target materi pelajaran apa saja yang harus saya kuasai, dan kegia-

tan apa yang harus saya selesaikan di setiap minggu untuk memudahkan 

saya mengetahui sampai di mana target saya tercapai.

Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Saya sangat percaya 

akan hal tersebut. Benar saja, sampai semester ini, saya masih bisa mem-

pertahankan IP saya untuk tetap berada di atas 3.8, mendapatkan beasiswa 

dari YIIM BPJS Ketenagakerjaan, dan masih aktif berkegiatan menjadi bagian 

dari BEM IM FKM UI 2017. Ketika saya gagal dan ingin menyerah, saya akan 

mengingat kembali detik-detik berharga saat saya membaca pengumuman 

bahwa saya diterima menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, dan seman-

gat itu akan bangkit kembali. Semua orang pasti bisa menggapai impian 

mereka. Semua tergantung usaha yang dilakukan. Masa depan yang kita 

gapai, kitalah yang menentukannya mulai saat ini. Saya yakin, ribuan orang 

pasti menggangap label mahasiswa jaket kuning hanya sebuah impian, sep-

erti saya dulu. Perjuangan memang tidak mudah. Nikmatilah perjalanannya. 

Percayalah impian itu pasti akan terwujud. Usaha tidak pernah mengkhianati 

hasil.

Usaha Tidak pernah Mengkhianati Hasil
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Jangan Pernah 
Berharap Materi 
dari Aksi Pengmas 
yang Kamu Lakukan
Syamil Fakhruddin H.A | Penerima Beasiswa AA Rachmat

“Dalam melakukan aksi pengabdian masyarakat, 

jangan pernah berharap materi, karena hal yang 

akan kita dapat lebih dari sekadar itu, hal yang 

akan kita dapat adalah emosi. “

Jangan Pernah Berharap Materi dari Aksi Pengmas yang Kamu Lakukan
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S
aya menyadari hal ini ketika saya memilih untuk menjadi seo-

rang mahasiswa yang mengabdikan diri ke masyarakat, khu-

susnya di bidang pendidikan anak. 

Hal ini berawal dari kesadaran bahwa di Indonesia, masalah pen-

didikan anak sangat kompleks dan memerlukan waktu yang tidak 

singkat dalam membenahinya.

Salah satu permasalahan tersebut adalah distribusi pendidikan 

yang belum merata. Selain itu, masih banyak sekolah-sekolah yang 

gurunya hanya datang sekali dua kali dalam seminggu, dan sekolah 

itu pun bisa kapan saja roboh dan rata dengan tanah.  

Maka, sebagai seorang mahasiswa yang punya banyak keter-

batasan, saya memilih untuk meletakkan batu bata-batu bata kecil 

sebagai bentuk kontribusi saya untuk anak-anak Indonesia.

Batu bata pertama yang saya letakkan adalah rumah belajar di 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UI yang 

saya dirikan bersama teman-teman saya. 

Membangun sebuah rumah belajar adalah upaya sederhana kami 

agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan akses pendidikan yang 

layak sekaligus mewadahi mahasiswa MIPA yang ingin mengabdikan 

dirinya untuk pendidikan anak-anak di sekitarnya.

Perjalanan untuk membangun sebuah rumah belajar ini ternyata 

tidak mudah. Salah satu yang menjadi tantangan bagi kami adalah 

lokasi. Kami harus melakukan proses assessment dalam menentukan 

lokasi yang paling pas untuk lokasi rumah belajar kami. 

Ternyata proses assessment ini memberikan banyak pelajaran dan 

cerita bagi kami. Terutama tentang bagaimana kemiskinan dapat 

mempengaruhi prioritas pendidikan seorang anak.

Salah satu cerita yang kami masih ingat adalah ketika kami datang 

ke pemukiman kumuh di Cipete, Jakarta Selatan. 

Walaupun pada akhirnya kami tidak menjadikan lokasi ini sebagai 
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lokasi rumah belajar kami, disinilah kami menemukan fakta bahwa 

banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena orang tuanya tidak 

menjadikan sekolah sebagai prioritas. 

Kemiskinan memaksa mereka untuk memegang kantong plastik 

untuk mengepul atau mangkuk untuk mengemis, daripada pensil 

untuk menulis. 

Dua tahun adalah waktu yang kami butuhkan dalam mencari lo-

kasi yang paling pas dalam mewujudkan rumah belajar kami. Hing-

ga akhirnya kami menemukan sebuah lokasi yang memungkinkan 

bagi kami melakukan aksi, yaitu pemukiman kumuh yang terletak di 

pinggiran Jalan Juanda, Depok. 

Kami melakukan aksi tersebut setiap hari Sabtu, selama hampir 

satu tahun. Hingga suatu ketika, tempat dimana kami biasa melaku-

kan aksi dialihfungsikan untuk kegiatan bisnis. 

Kami terpaksa menghentikan aksi kami selama beberapa bulan, 

sembari mencoba mencari lokasi-lokasi lain yang memungkinkan. 

Hingga pada akhirnya kami menemukan lokasi yang pas, yaitu di 

Panti Asuhan Bina Balita Ceria. 

Lalu pada awal tahun 2016, rumah belajar kami akhirnya diresmi-

kan dengan nama Teras Belajar MIPA dan sudah berganti kepengeru-

san untuk angkatan kedua di tahun 2017 ini. 

Melihat perjalanan kami membangun Teras Belajar MIPA ini, saya 

jadi teringat perkataan salah seorang pengajar dari kegiatan Indo-

nesia Mengajar yang mengatakan bahwa berbagi itu nagih, dan saya 

rasa hal itu benar adanya. 

Saya ketagihan untuk berbagi. Setelah membangun rumah bela-

jar, akhirnya saya juga mendaftarkan diri sebagai Pengajar Gerakan 

Universitas Indonesia Mengajar 6.

Kepuasan batin yang menyegarkan jiwa, dan tangis yang tidak 

bisa ditahan ketika harus pergi adalah contoh emosi yang kita dapa-
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tkan ketika kita melakukan aksi pengabdian masyarakat. 

Kejadian-kejadian itu yang akan menjadi mozaik pengalaman dan 

pembelajaran hidup yang tidak akan terlupakan, dan menurut saya, 

mahasiswa haruslah memiliki hal ini. Hal ini sebagai langkah konret 

pengamalan salah satu tri darma perguruan tinggi yaitu, pengab-

dian masyarakat.

Jangan Pernah Berharap Materi dari Aksi Pengmas yang Kamu Lakukan
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Mahasiswa: 
Belajar dan 
Mengabdi
Irma Tri Aryani | Penerima Beasiswa PPA

Mahasiswa: Belajar dan Mengabdi 
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N
ama saya Irma Tri Aryani, seorang putri daerah Bumi Rale-

sia (Bengkulu) yang sedang merantau di Pulau Jawa. Saya 

adalah mahasiswa semester lima di jurusan Teknik Metalurgi 

dan Material Universitas Indonesia angkatan 2015. Terlahir menjadi 

seseorang yang berasal dari daerah termiskin di Indonesia bukanlah 

menjadi penghalang bagi saya untuk terus menuntut ilmu. Saya sa-

dar bahwa fasilitas sekolah di daerah tidak sebagus yang ada di kota 

besar, dan lagi, itu bukanlah sebuah masalah bagi saya. Awalnya, Uni-

versitas Indonesia memang terasa sangat sulit untuk dijangkau oleh 

putra-putri daerah. Namun, saya terus bersikeras untuk bisa menjadi 

bagian dari kampus perjuangan ini. Saya tak putus asa meski ditolak 

di SNMPTN dan SBMPTN. Saya terus berusaha dan berdoa tanpa se-

dikit pun ragu untuk mengikuti ujian SIMAK UI yang akhirnya menjadi 

gerbang bagi saya untuk menjadi bagian dari kampus ini. 

Sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampus terbaik di Indonesia 

ini, saya berjanji pada diri saya bahwa saya tidak akan mengecewakan 

orang tua yang telah bersusah payah membayar uang kuliah, saya tidak 

akan mengecewakan orang-orang terdekat yang punya harapan begi-

tu besar terhadap saya, dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempa-

tan yang seberharga ini. Saya harus jadi mahasiswa yang bisa diteladani 

dan harus bisa memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi 

orang lain serta menginspirasi orang lain.

Dari awal kuliah, saya aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan, 

menjadi panitia di beberapa kegiatan, mengikuti berbagai perlombaan, 

menjadi delegasi nasional di acara kepemudaan, dan menjadi relawan 

di kegiatan sosial. Tak hanya itu, saya juga tetap memperhatikan nilai 

akademis saya. Di sela-sela kesibukan yang saya punya, saya tetap be-

lajar dan tidak mau terlena dengan kegiatan non-akademis. Menjadi 

seorang mahasiswa itu bukan tugas yang mudah. Banyak mahasiswa 

yang terlena dan asyik sendiri dengan kegiatan non-akademisnya. Saya 
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sadar betul bahwa akademis dan non-akademis harus seimbang. Kita 

harus menjadi mahasiswa yang belajar dan mengabdi, jangan hanya 

salah satunya. Saya tidak ingin menjadi mahasiswa yang pandai bere-

torika mengenai banyak hal, tetapi miskin ilmu pengetahuan. Untuk itu, 

saya berpikir bagaimana cara agar saya terus bisa berorganisasi tanpa 

melupakan ilmu pengetahuan. Akhirnya, saya memutuskan untuk ber-

gabung ke salah satu klub peminatan departemen yang bergerak di 

bidang ilmu nanoteknologi. Berawal dari menjadi seorang staf sampai 

akhirnya saat ini menjadi seorang presiden di NANO Research and Soci-

ety Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2017. 

***

Singkat cerita, saya sudah menjadi ketua lembaga selama tujuh bu-

lan dan masih memiliki sisa kepengurusan hingga 2017 berakhir. Saya 

adalah satu-satunya ketua lembaga perempuan yang ada di Fakultas 

Teknik dan ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi 

saya. Saya ingin membuktikan bahwa menjadi seorang perempuan bu-

kanlah penghalang bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin yang 

bisa diandalkan. Saya tahu bahwa banyak yang kurang yakin akan 

keputusan yang saya ambil ketika mencalonkan diri sebagai presiden 

di lembaga ini. Dan lagi, saya tidak akan goyah sedikit pun karena sen-

tilan miring orang lain. Saya terus berusaha memberikan yang terbaik 

hingga akhirnya terpilih. Saya teringat perkataan dari Kasman Singodi-

medjo, “Jalan pemimpin bukan jalan yang mudah, memimpin adalah 

menderita”. Saya setuju dengan pernyataan ini. Banyak hal emosional 

yang saya alami saat menjadi seorang ketua lembaga, baik itu kejadi-

an yang menyenangkan atau pun menyedihkan. Tapi, menjadi seorang 

ketua jugalah yang membuat saya lebih tegar dan kuat. Saya belajar 

banyak hal yang sebelumnya tak pernah saya rasakan. Dari awalnya ter-
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bentur, terbentur, terbentur, hingga akhirnya terbentuk. 

Menurut teman-teman saya, saya adalah orang yang ambisius. Na-

mun, menurut saya, saya adalah orang yang visioner. Sejak dahulu, saya 

selalu punya target-target tahunan yang harus saya capai dan biasanya 

saya tempelkan di dinding kamar sebagai penyemangat jika sedang de-

motivasi. Saya berprinsip bahwa hidup jangan sekedar hidup, kita harus 

punya tujuan. Dan jangan melihat kehidupan hanya pada hari ini, tapi 

lihatlah jauh ke beberapa tahun yang akan datang. Dengan adanya tar-

get, kita bisa lebih bersemangat mempersiapkan diri menjadi generasi 

yang lebih produktif, mampu menjawab tantangan zaman, dan men-

jadi inspirasi bagi orang lain. Dan tak lupa, jadilah manusia yang terus 

belajar. Berlelah-lelahlah, karena manisnya hidup akan terasa setelah 

lelah belajar dan berjuang!

 “Jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus 

sanggup menahan lelahnya kebodohan.” (Imam Syai’ie)

Dan kutipan di atas adalah salah satu pengingat yang sangat ampuh 

untuk meningkatkan semangat belajar. Semoga tulisan ini nantinya bisa 

menginspirasi banyak mahasiswa lainnya. Dan dari begitu banyaknya 

kegiatan yang saya ikuti tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih 

dan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena diberikan kesempatan 

untuk mendapatkan beasiswa PPA yang nantinya akan saya gunakan 

sebaik-baiknya. Semoga saya tetap bisa memberikan yang terbaik bagi 

kampus perjuangan Universitas Indonesia.

Salam mahasiswa!

Mahasiswa: Belajar dan Mengabdi
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Racikan Dari 
Berbagai Hal 
Itu, Saya Sebut 
Takdir
Suwanti | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Kegiatan sosial memberikan saya semacam dua kepuasan 

sekaligus; kepuasan pertama adalah saya merasa telah 

memberikan sedikit kontribusi bagi masyarakat, kepuasan 

kedua adalah diri saya merasa bahagia. “

Racikan Dari Berbagai Hal Itu, Saya Sebut Takdir
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Bukan Sekedar Gaya

Sejak SMA saya ingin berkuliah di universitas. Alasannya tidak cuma 

satu; tetapi satu yang paling mengemuka ketika itu adalah: gaya. Saya 

membayangkan betapa bangganya diri saya jika bisa mengenyam pen-

didikan tinggi; betapa bergayanya saya jika menyandang status sebagai 

anak kuliah.

Pada masa-masa akhir SMA, awal tahun 2013, saya bertekad mendaft-

ar SNMPTN  Undangan sebagaimana yang semua teman saya lakukan. 

Dari situ barulah saya mencari dan menggali informasi bagaimana ke-

hidupan paska-SMA sesungguhnya. 

Sayang sekali, perkiraan awal saya ternyata salah. Berkuliah yang saya 

dambakan itu nyatanya bukan sekadar mendaftar-kuliah-berbangga 

dan bergaya, jauh sekali dari hal itu. Betul yang dikatakan banyak orang 

bahwa kuliah adalah perjuangan, mulai dari mendaftar, mengikuti ujian 

masuk, membayar, dan kuliah dalam artian belajar sungguh-sungguh.

Saya merasa telah mengerahkan segala usaha untuk mendapat hasil 

belajar yang baik selama di SMA, yang wujudnya adalah nilai yang baik 

pula pada rapor saya. Ini yang membuat saya cukup percaya diri ber-

saing dengan para pelamar lain. 

Pelamar lain itu tidak sedikit jumlahnya, jelas saja karena saya melamar 

untuk masuk jurusan Sastra Cina di universitas terbaik negeri ini, Univer-

sitas Indonesia. Meski dengan kepercayaan diri itu, saya tetap menger-

ti bahwa banyak hal lain yang turut campur. Saya menyebutnya nasib. 

Maka yang saya lakukan kemudian adalah berpasrah.

Bertahan Dengan Pilihan 

Informasi mainstream yang saya dapat ketika itu adalah bahwa kuliah, 

terutama di UI, perlu biaya besar; biaya uang pangkal, biaya tiap semes-

ter, biaya buku, belum lagi biaya hidup sehari-hari. Orang tua saya ber-

harap saya memilih opsi lain, demi meminimalkan biaya-biaya. 

Racikan Dari Berbagai Hal Itu, Saya Sebut Takdir
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Bapak-Ibu saya adalah wirausaha kecil, yang mana saya paham seka-

li pemasukannya tidak menentu, tidak seperti pegawai negeri yang se-

tiap bulan menerima gaji. Saya paham sekali, keinginan berkuliah di UI 

ternyata memberatkan orang tua sendiri. Mereka sempat menyarank-

an saya berkuliah di daerah tempat tinggal kami, di Sukabumi.

Saya menolak. Bukan tidak menghormati orang tua, bukan juga soal 

gengsi semata. Sesungguhnya dalam lubuk hati saya ada hal mendasar 

mengapa saya bertahan dengan keinginan untuk kuliah di UI. Saya in-

gin belajar di tempat yang benar, saya ingin menjadi orang besar, saya 

ingin belajar menjadi orang besar di tempat yang benar. Racikan dari 

berbagai hal—yang saya sebut nasib itu—mulai bekerja. Guru SMA 

saya menawarkan program Beasiswa Bidikmisi: program DIKTI yang 

membebaskan saya dari aneka biaya kuliah.

Nasib baik berikutnya adalah saya resmi diterima di Sastra Cina UI. 

Kehidupan mahasiswa telah hadir di depan mata. Begitulah saya per-

caya bahwa UI terbuka bagi siapa saja yang berusaha; tanpa ada perso-

alan biaya menjadi ganjalan. 

Bukan hanya saya, tetapi banyak orang yang juga membuktikan. 

Maka, setelahnya perasaan semacam “Apa bisa saya masuk UI” bukan 

lagi masalah. Saya berhadapan dengan hal baru yang lain yaitu “Apa 

yang bisa saya lakukan ketika menjadi anak UI”.

Menyadari bahwa jatah saya berkuliah di UI adalah empat tahun la-

manya, delapan semester prosesnya, saya bertekad setiap semester 

akan melakukan setidaknya satu hal, apa saja. 

Memberi Adalah Bentuk Rasa Terima Kasih & Syukur

Saya ingat dan saya putar-putar ulang dalam memori sebuah pesan dari 

pewawancara Bidikmisi saya, isinya: kamu kuliah dibiayai oleh uang dari 

masyarakat, maka berilah kontribusi untuk masyarakat, sekecil apapun itu. 

Pesan yang singkat namun bermakna dalam. Sederhananya, mengajar-
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kan saya untuk berterima kasih; setelah menerima, tidak ada alasan un-

tuk tidak mengasih.

Rasa terima kasih itu saya wujudkan dengan turut aktif dalam 

berbagai kegiatan di lingkungan kampus. Pada semester awal, saya 

mendaftar kegiatan bakti sosial. Niat saya ketika itu cuma satu, ber-

temu dan membantu masyarakat yang membiayai kuliah saya. 

Dari sini saya percaya bahwa hidup adalah tentang saling: saling 

memperhatikan, saling mengajarkan, dan saling membantu. Dari sini 

saya tertarik dengan bidang pekerjaan sosial. Di tahun kuliah ketiga, 

saya ikut mengajar bahasa Mandarin secara cuma-cuma untuk anak-

anak usia sd di sebuah yayasan. Setelahnya, saya ikut menjadi pengajar 

pada Gerakan UI Mengajar Angkatan 6.

Kegiatan sosial memberikan saya semacam dua kepuasan sekaligus; 

kepuasan pertama adalah saya merasa telah memberikan sedikit kontri-

busi bagi masyarakat, kepuasan kedua adalah diri saya merasa bahagia. 

Meski begitu bukan berarti terima kasih hanya bisa berwujud de-

mikian. Mengembangkan diri saya sebaik mungkin selama berkuliah 

adalah wujud terima kasih lainnya. Saya mengikuti organisasi BEM 

fakultas, saya mengikuti kegiatan penelitian ilmiah, saya mengikuti 

konferensi tentang perempuan.

Lagi, terima kasih ini bukan tentang “Apa wujudnya” melainkan 

“Bagaimana mewujudkannya”. Di kampus besar ini, berbagai wadah 

kegiatan tersedia, dan saya hanya memilih yang memang sejalan den-

gan passion saya. Teman-teman saya boleh jadi akan memilih wujud 

yang berbeda.

Pelajaran dasar berterima kasih telah saya dapatkan dan terapkan 

dalam satu fase kehidupan saya—fase berkuliah ini. Suatu saat nanti 

saya akan berada dalam pelajaran yang lebih tinggi tahapnya: men-

gasih tanpa perlu dulu menerima. Dan semoga bukan hanya saya, teta-

pi kita semua.

Racikan Dari Berbagai Hal Itu, Saya Sebut Takdir
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Tuhan 
Memenuhi 
Janji-Nya

Naufal Farras Fajar | Penerima Beasiswa PPA/PPA-BBP UI 2017

“Kalau diperhatikan, hidup ini sebenarnya mengikuti ilmu 

wajar. Wajarlah dia sukses, wong dia kerja keras. Bahkan, 

keajaiban pun adalah sesuatu yang wajar. Kita semua paham 

rumusnya. Yang baik akan mendapat baik, yang berusaha 

mendapat hasil, dan yang berdoa akan dimungkinkan oleh 

Tuhan. Bagaimana tidak? Jika sudah baik, berusaha, dan 

berdoa, pasti Tuhan akan bantu. Wajar kan?”

Tuhan Memenuhi Janji-Nya
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P
ada hari itu, Senin, 13 Juli 2015 pukul 14.00, saya tidak men-

yangka. Rasa-rasanya ujian Seleksi Masuk Universitas Indone-

sia—salah satu kampus favorit jutaan calon mahasiswa dengan 

ujian masuk paling sulit dibandingkan kampus lain—waktu itu begitu 

sulit untuk ditaklukkan. Apalagi untuk jurusan yang saya pilih, Teknik 

Industri, dengan tingkat keketatan pada tahun 2016 sebesar 1,73% 

dari 1043 pendaftar. Kalau saya boleh jujur, saya bukanlah termasuk 

siswa yang cemerlang. Peringkat paralel di SMAN 3 Malang pada saat 

itu hanya berada di papan tengah. Sistem belajar yang terkadang SKS 

(Sistem Kebut Semalam) ditambah dengan ketidakmampuan meng-

hafal yang hebat sekaligus mengemban amanah sebagai ketua OSIS 

membuat saya sedikit keteteran pada aspek akademis. Memang, ha-

sil ini cukup mengejutkan bagi saya pribadi, tetapi Allah swt. telah 

mengisyaratkan kepada saya tentang makna kehidupan yang jauh 

lebih dalam.

***

Saya sebagai ketua OSIS SMA memang dituntut melakukan banyak 

hal. Mulai dari internal organisasi, eksternal (turut menjadi inisiator da-

lam pembentukan Forum OSIS Malang sebagai wadah OSIS SMA/SMK 

negeri dan swasta se-Malang Raya), program kerja, komunikasi den-

gan seluruh stakeholder, merangkul seluruh siswa, ekstrakurikuler, dan 

berbagai kegiatan lainnya. Lelah ? Jenuh ? Mengorbankan pikiran, tena-

ga, dan waktu ? Jawabannya “Pasti!” . Tapi, mindset itu seketika beru-

bah saat suatu hari ayah saya—seperti seorang alim bernama Luqman 

yang kisahnya diabadikan dalam Alquran—memberikan pesan kepada 

anaknya: 

“(Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu per-

buatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di 

Tuhan Memenuhi Janji-Nya
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dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Se-

sungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui” (Qs. Luqman: 16).

Ayat di atas memberikan pesan yang begitu mendalam bahwa jangan 

pernah khawatir akan balasan Allah terhadap orang-orang yang telah 

berbuat baik. Begitu juga dengan peran saya sebagai ketua OSIS, walu-

pun mengorbankan banyak hal hingga akademis dan mungkin masa 

depan perkuliahan, tentu harus dijalani dengan ikhlas dengan terus 

berbuat baik seluas-luasnya. Kita sering mendengar bahwa “sebaik-baik 

manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”. Hal ini tentu selaras 

dengan apa yang dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang berbuat 

baik dan memberikan kebermanfaatan, bahwa Allah akan mengganti 

dengan kebaikan yang lebih indah dan di saat yang tepat. 

Ketika mencoba untuk menelisik lebih lanjut, ternyata kebaikan yang 

kita lakukan untuk orang lain dan kebaikan yang kita terima merupa-

kan sebuah pola berulang. Misalnya, ketika pada saat itu seorang guru 

meminta saya dan teman-teman pengurus OSIS untuk mengadakan 

sebuah kegiatan penyambutan tamu yang cukup meriah, sedangkan 

pada waktu yang bersamaan sedang berjalan program kerja OSIS yang 

tidak kalah pentingnya. Bisa saja pada waktu itu, saya dan teman-teman 

menolak. Akan tetapi, dengan prinsip berbuat baik yang tertanam pada 

mindset kami, maka kami pun menerima permintaan tersebut dan 

melakukan keduanya secara bersamaan dengan membagi tim dan al-

hamdulillah berjalan dengan optimal.

Selepas acara, guru tersebut tak hentinya berterima kasih kepada 

kami seraya mendoakan kami agar terus sukses dan mampu melanjut-

kan jenjang perkuliahan dengan tujuan sesuai dengan yang diingink-

an. Sehingga, doa guru tersebut akan langsung ditangkap oleh radar 

Allah SWT dan akan langsung mendoakan objek dari doa guru terse-

but, beserta seluruh malaikat bersama-Nya. Apabila proses tersebut 
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terulang berkali-kali, terakumulasi, dan menjadi siklus terus menerus, 

bagaimana kemudian doa orang-orang yang telah mendapatkan ke-

baikan kita tidak dikabulkan?

Hal tersebut merupakan sebuah konsep yang menarik dan membuk-

tikan bahwa berbuat baik tidak akan pernah ada ruginya, kapan pun 

dan apa pun kondisinya. Saya yakin, kebaikan yang mungkin saya laku-

kan dulu, berbuah dengan diterimanya saya di Universitas Indonesia. 

Begitu juga dengan beasiswa PPA 2017 yang saya dapatkan merupakan 

buah atas kebaikan-kebaikan yang lain. Maka untuk pembaca yang baik, 

jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Tentu dunia ini akan menjadi 

indah bila setiap manusia melakukan kebaikan untuk orang lain. Pada 

akhirnya, kita perlu selalu ingat, bahwa dalam setiap kebaikan yang kita 

lakukan, Tuhan akan memenuhi janjinya. 
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Memaknai 
Hidup Dengan 
Kebermanfaatan 
dan Perjuangan
Iga Winati | Penerima Beasiswa Bidikmisi

“Setiap bulir keringat terasa begitu berharga ketika 

saya sudah mampu memaknai tujuan dari apa yang 

saya lakukan: untuk memberikan kebermanfaatan 

kepada orang-orang di sekitar saya, sebagaimana 

saya telah dibantu melalui Bidikmisi”
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B
agi saya, Bidikmisi bukan sekadar bantuan dana pendidikan. Bi-

dikmisi adalah amanah, agar saya dapat mempergunakan dana 

tersebut dengan sebaik dan sebenar-benarnya.

Bidikmisi adalah pengingat, bahwa saya begitu beruntung dapat me-

nempuh pendidikan tinggi bebas biaya—sebuah keuntungan yang be-

lum tentu dapat dinikmati semua orang.

Bidikmisi adalah motor penggerak, yang memacu saya untuk mem-

beri manfaat sebanyak-banyaknya pada lingkungan sebagai balas jasa 

atas budi baik bangsa dan negara. dan Bidikmisi, mengajarkan saya un-

tuk berani bermimpi lebih jauh dari hari ini.

Mari kita awali tulisan ini dengan menghaturkan syukur kepada Tu-

han yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ketakutan Dibalik Rezeki Yang Datang

Ketika pertama kali dinyatakan sebagai mahasiswa baru di Universitas 

Indonesia, perasaan saya bercampur aduk. Senang? Tentu saja, diterima 

di fakultas dan kampus yang saya idam-idamkan! Siapa juga yang tidak 

akan senang?

Akan tetapi, di sisi lain, ada rasa takut yang membayangi, mengingat 

kondisi keluarga saya saat ini. Ayah sudah lama tidak bekerja, dan ibu 

berdagang nasi uduk kecil-kecilan. 

Di hari pengumuman, setelah mengelus kepala saya, Ayah berucap 

getir, “Mulai dari sini bapak ga bisa biayai kamu. Kamu harus usaha 

sendiri.”

Beragam pertanyaan mulai muncul. Bagaimana dengan uang kuliah? 

Apa saya dapat bertahan hidup nantinya? Iga si maba (mahasiswa baru) 

bahagia, berubah menjadi maba bingung dalam hitungan jam.

Konklusinya sudah jelas. Saya tidak dapat bergantung pada orang tua 

untuk membiayai saya. Sepeser pun. Maka, saya harus berusaha sendiri. 

Kehidupan kuliah saya pun dimulai dengan beban pikiran yang bergelayut.
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Kehidupan Perkuliahan Tidak Semudah Itu

Nyatanya, kehidupan kuliah tidak seindah di layar kaca. Tidak ada bala-

pan motor liar, berkelahi sampai badan mlintir-mlintir saking hebohnya, 

atau kisah cinta idaman dengan cowok paling beken di kampus. Ya, mun-

gkin ada sih, tapi jelas itu tidak terjadi dalam hidup saya.

Saya disibukkan dengan beradatapsi dengan lingkungan dan teman-

teman baru yang ternyata susah betul. Mata kuliah njelimet, dan berji-

baku dengan buku-buku kuliah setebal balok-balok bata. 

Belum lagi, rasa minder saya kian menjadi ketika melihat teman-

teman yang nampaknya sarapan pagi dengan modul kuliah sampai 

pintarnya tidak manusiawi. Jangan lupakan perkara inansial yang ma-

kin dipikirkan makin membuat sesak. Ah! Memang, manusia senantiasa 

berbuat salah dan khilaf. Terutama Iga yang suka mengeluh.

Betapa sulitnya menjadi mahasiswa; menjadi individu otonom yang 

bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri.

Hari-hari pertama kuliah terasa begitu melelahkan. Pergi kuliah pagi, 

Pulang kepanitiaan menjelang tengah malam. Makan hanya sekali se-

hari, itupun dengan lauk sisa yang dihangatkan lagi. 

Mengerjakan tugas di lab komputer kampus sampai diusir penjaga 

karena sudah lewat waktu tutup karena tidak punya komputer sendiri, 

dan yang mungkin terdengar agak memalukan, bersembunyi dari ibu 

kos di kamar mandi karena belum bisa membayar uang sewa. Iya, saya 

merasakan itu semua. Melelahkan memang, namun saya meyakini bah-

wa ikhtiar saya tidak akan sia-sia.

Keyakinan saya terbukti. Tuhan sungguh Maha Baik dan Penyayang, 

termasuk pada saya. Pada pertangahan tahun pertama, saya dinya-

takan sebagai penerima beasiswa Bidikmisi.

 Hal ini sangat menggembirakan bagi saya dan orang tua, mengingat 

saya tidak perlu lagi membayar uang kuliah setiap semesternya (sebel-

umnya, saya dikenakan biaya, Alhamdulillah, Rp 500.000 per semester) 

Memaknai Hidup Dengan Kebermanfaatan dan Perjuangan



174

ditambah lagi, bantuan biaya hidup sebesar Rp 650.000.

Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Bagi Bangsa & Negara

Memperoleh Bidikmisi, tidak lantas membuat saya lalai dan mengurangi 

usaha. Kesadaran bahwa saya memperoleh bantuan dari megara mema-

cu semangat saya untuk meningkatkan prestasi. Hal ini dibuktikan den-

gan IPK saya yang kian stabil (3,36 hingga tulisan ini dibuat). Tidak hanya 

itu, rasa bersyukur membuat saya menyadari bahwa saya harus dapat 

membalas budi baik negara.

Namun apa yang bisa dilakukan oleh saya, mahasiswa biasa, dengan 

nilai biasa yang hanya berbekal semangat yang luar biasa? Jawabannya 

saya temukan di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Di semester kedua, saya resmi menjadi staf di Kesejahteraan Maha-

siswa BEM Fakultas Psikologi UI. Di dalam organisasi ini, saya terjun 

langsung untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam mengh-

adapi masalah mereka selama berkuliah. Mencarikan beasiswa untuk 

rekan-rekan mahasiswa, membantu pengadaan cicilan biaya pen-

didikan, hingga mengusahakan perbaikan kinerja akademik adalah 

segelintir hal yang saya lakukan. 

Hal-hal tersebut memang tidak seberapa, namun itulah bentuk bal-

as jasa yang berusaha saya lakukan untuk bangsa dan negara. Selama 

menjadi anggota BEM ini pulalah, kepekaan sosial saya semakin tera-

sah. 

Saya mulai memahami bahwa tidak banyak orang yang seberuntung 

saya, dapat menikmati pendidikan tanpa memusingkan uang kuliah. 

Hal ini membuat saya menetapkan niat untuk terus mengabdi, mem-

bantu rekan-rekan sesama mahasiswa untuk mewujudkan mimpi-mim-

pi mereka selama berkuliah di Universitas Indonesia.

Niat ini saya realisasikan di tahun kedua, ketika saya melanjutkan karir 

sebagai “anak BEM” di BEM tingkat universitas. Saya masih konsisten 
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dengan jalan yang sudah saya pilih. Selain itu, saya juga aktif mengikuti 

berbagai kepanitiaan yang menyokong minat serta asa yang saya miliki. 

Di antaranya, menjadi mentor bagi adik-adik mahasiswa baru, mem-

buat ragam desain publikasi kreatif untuk acara kampus, dan menjadi 

assessor calon penerima beasiswa yang dilakukan oleh BEM UI. Tidak 

sampai di situ, saya juga mulai berusaha mencari uang sendiri dengan 

bekerja paruh waktu di kantor Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI.

Apa tidak lelah? Ya, pasti. Ada waktu ketika segalanya terasa menye-

sakan. Ada pula waktu ketika menghadapi kegagalan dan masalah. 

Sampai saat ini pun saya kerap masih harus menghadapi masalah yang 

sama; pergi pagi pulang malam, mengerjakan tugas kuliah sambil kerja 

paruh waktu, tinggal di kampus sampai larut agar dapat menggunakan 

internet.

Tentu lelah, pengabdian memang tidak mudah, kawan. Mengejar 

mimpi juga bukan perkara sederhana. Tetapi, setiap bulir keringat tera-

sa begitu berharga ketika saya sudah mampu memaknai tujuan dari apa 

yang saya lakukan: untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang-

orang di sekitar saya, sebagaimana saya telah dibantu melalui Bidikmisi.

Dan saya harap, Anda yang membaca tulisan ini, tidak berhenti ber-

juang dan memaknai apa yang telah dan masih Anda perjuangkan :). 

Mari berjuang!
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Gapailah 
Mimpimu 
Walau Badai 
Menghadang
Ayik Abdillah | Penerima Beasiswa Yayasan Salim
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A
yik Abdillah, itulah sebuah nama yang diberikan oleh orang 

tuaku. Ayik adalah hamba Allah. Itulah arti sederhana yang 

tertera pada nama tersebut. Aku adalah anak tunggal yang 

memiliki banyak keinginan dan aku adalah satu-satunya harapan 

yang orang tuaku miliki. Sejak duduk di bangku SMA, aku sadar akan 

hal itu. Memberikan sebuah kebanggaan bagi orang tua adalah had-

iah yang mungkin bisa aku berikan di usia mereka yang mulai senja. 

Organisasi keilmiahan adalah sebuah pijakan besar bagiku yang men-

gubah kehidupanku hingga saat ini. Karya Ilmiah Remaja (KIR) adalah 

ekstrakurikuler yang aku ikuti saat duduk di bangku SMA. Beruntung, 

ekstrakurikuler KIR yang aku geluti memiliki prestasi yang membangga-

kan. Tidak hanya itu, KIR telah menjadi sebuah organisasi yang terkenal. 

Itulah alasanku memilih organisasi ini. Bukan karena aku ingin terkenal, 

tetapi karena aku ingin mendapatkan ilmu yang dapat membuat orang 

tua bangga dan ilmu yang dapat dihadirkan kepada masyarakat. 

Percobaan sederhana, yaitu menciptakan olahan makanan yang men-

gandung serat tinggi, menjadi batu pijakanku untuk naik menuju tang-

ga yang lebih tinggi, penelitian yang lebih rumit. Asyiknya perubahan 

reaksi-reaksi kimia dan kompleksnya rangkaian alat yang digunakan 

menjadi “teman” saat libur sekolah tiba. Semua itu memang harus dijal-

ani. Mulai dari mencari sampel yang sulit, melakukan percobaan hing-

ga berhari-hari lamanya, duduk menunggu hingga bosan karena harus 

melihat reaksi kimia yang ternyata memberikan hasil yang gagal, men-

jadi sebuah cerita tersendiri bagiku. 

Proses memang tidak mengkhianati hasil. Penelitian yang aku laku-

kan akhirnya membuahkan hasil. Pada akhirnya, banyak dari teman-

teman kelas yang meminta untuk diajarkan mengenai penulisan karya 

ilmiah. Prestasi tersebut jugalah yang menjadi bekalku untuk masuk ke 

Universitas Indonesia. 
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Bukan bangga dengan predikat sebagai mahasiswa UI, tetapi takut 

karena aku akan memiliki waktu luang yang lebih sedikit untuk melak-

sanakan penelitian karena aku tahu bahwa tidak mudah untuk belajar 

di kampus perjuangan ini. Tidak sedikit dari mereka yang berjuang seti-

ap malam demi mengerjakan tugas-tugas kuliah dan diskusi organisasi. 

Teknik lingkungan adalah jurusan yang aku pilih dengan tujuan ingin 

mendalami proses-proses yang perlu dilakukan untuk memperbaiki 

kondisi lingkungan yang sudah mulai memburuk. 

Seiring berjalannya waktu, aku terlalu terbuai dengan tugas-tugas 

kuliah yang harus dikerjakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, sejak ta-

hun 2015, aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Aku tidak 

terlalu berfokus semata-mata pada tugas kuliah karena aku ingin lebih 

mengembangkan diri di bidang penelitian. Aku mencoba aktif dengan 

mulai membimbing penulisan karya ilmiah di KIR SMAN 38 Jakarta.

Aku mulai berfokus untuk peduli terhadap kondisi lingkungan. Pada 

saat itu, aku memutuskan untuk membentuk sebuah tim yang in-

gin menghadirkan solusi bagi masyarakat untuk ikut peduli terhadap 

kondisi lingkungan yang mulai memburuk.

Banyak tantangan yang harus dilewati, mulai dari mencuri-curi waktu 

kosong untuk melakukan pemeriksaan sampel di laboratorium, kelu-

ar-masuk BPPT untuk mengupayakan kerja sama di bidang pengem-

bangan inovasi, dan masih banyak lagi. Aku berfokus pada pengolahan 

air limbah, yaitu air limbah laundry. Air limbah laundry adalah salah satu 

limbah yang telah mencemari Pantai Kenjeran, Surabaya. Oleh karena 

itu, aku membentuk sebuah tim yang berfokus mengentaskan masalah 

tersebut. 

Masalah harus diselesaikan dari akarnya. Masyarakat yang meng-

gantungkan hidupnya pada usaha laundry belum banyak mengetahui 

betapa buruknya dampak limbah laundry terhadap keberlangsungan 
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ekosistem perairan. Oleh karena itu, aku melakukan penelitian menge-

nai teknologi sederhana yang mampu mengolah air limbah laundry, 

yaitu dengan menggunakan teknologi iltrasi. Akhirnya, tercetus se-

buah teknologi bernama “Leil Oter” atau Let’s Filtrate Our Water.

Selama 2 tahun, aku melakukan penelitian skala laboratorium dan 

mengikuti kompetisi nasional yang serupa. Jatuh bangun mengala-

mi kekalahan dan kemenangan di berbagai kompetisi menjadi cerita 

tersendiri dan tak membuat aku dan tim menyerah dengan mudah. 

Aku menjadikan kekalahan sebagai pembelajaran dan kemenangan se-

bagai evaluasi yang perlu ditingkatkan. 

Pada akhirnya, puncak dari kemenangan tersebut didapatkan den-

gan meraih medali emas, penghargaan dalam Best Green Invention dan 

Best Invention International Award pada kompetisi Internasional 28th 

ITEX  (International Invention, Innovation & Technology Exhibition) yang 

dilaksanakan bulan Mei 2017. Aku sebagai perwakilan dari Indonesia 

mampu mengalahkan lebih dari seribu peserta dengan anggota timku 

Dwi Herlin Rachmasari dan Annisa Firdaus.

Setiap keberhasilan mempunyai kisah dan cerita panjang di baliknya, 

begitu juga dengan cerita di balik kemenangan tim dari Indonesia ini. 

Oleh karena itu, tidak menyerah pada sesuatu yang kita inginkan adalah 

sebuah keharusan, apalagi hal yang diinginkan tersebut untuk mem-

berikan kontribusi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.
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Kamu Adalah 
Apa Yang Kamu 
Lakukan, Bukan 
Dari Mana
Kamu Berasal
Muhammad Syaeful Mujab | Penerima Manfaat Beasiswa Bidikmisi

“Saya percaya, saya tidak bisa menyalahkan siapapun 

atas kondisi saya saat ini. Tetapi jika mati nanti kondisi 

saya masih sama dengan sekarang, maka satu-

satunya orang yang bisa saya salahkan adalah diri 

saya sendiri”
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K
ehidupan mengajarkan saya banyak hal. Mungkin kita dilahirkan 

dengan kondisi yang tidak kita inginkan. Namun, perjalanan hid-

up mengajarkan bagaimana kita suatu saat bisa mengakhiri hid-

up dengan kondisi yang kita dambakan. Itu semua bergantung pada 

bagaimana kita hidup dan mengisi kehidupan itu.

Kawanku, perkenankanlah saya mahasiswa yang biasa saja yang ingin 

berbagi sedikit semangat untuk kamu yang masih percaya bahwa mimpi 

tidak kenal batasan. 

Mujab, begitu saya disapa sehari-hari. Saya merupakan mahasiswa Ilmu 

Politik, FISIP UI 2013 yang berasal dari Tegal, sebuah kota kecil di pantai 

utara Jawa Tengah.

Menjadi mahasiswa yang berasal dari desa, awalnya membuat saya 

merasa rendah diri, terutama dalam pergaulan. Tetapi saya yakin bah-

wa seseorang akan dilihat bukan darimana dia berasal, tetapi dari apa 

yang dia lakukan dan bagaimana dia memberikan pemaknaan dalam ke-

hidupannya dan hidup orang lain. 

Kehilangan Sosok Ayah

Berbicara soal keluarga, bisa dibilang inilah masalah yang ingin saya cerita-

kan. Saya merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yang bercerai 

saat saya belum genap berusia enam tahun. Sejak saat itu, saya tidak men-

genal sosok ayah. 

Tak ada sosok yang disebut ayah yang datang ke sekolah mengambilkan 

rapor, sosok yang bisa saya ajak main bulutangkis bersama di depan muka 

rumah, atau bahkan sosok yang kepadanya bisa saya titipkan hidup. Ibu 

saya menjadi orang tua tunggal dan tentu menjadi pahlawan hidup saya. 

Sejak sembilan tahun yang lalu, ibu saya bekerja di Malaysia. Sampai seka-

rang. Terakhir, saya bisa mencium tangan ibu saya langsung sekitar empat 

tahun yang lalu. Kondisi yang demikian justru memotivasi saya untuk terus 

bekerja keras dan tidak menjalani hidup dengan biasa-biasa saja.
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Pendidikan Bagi Saya

Puji syukur, Alhamdulillah, sejak jenjang sekolah dasar sampai sekarang, 

saya dibiayai oleh negara untuk bersekolah. Mungkin saja, tanpa adanya 

beasiswa, saya tidak bisa mengenyam pendidikan, apalagi di Universitas 

Indonesia. 

Bagi saya, kuliah di UI adalah kesempatan emas untuk merubah nasib 

keluarga, untuk menjawab permasalahan keluarga. Jalan yang ditempuh 

tentu tidak mudah. Bahkan saya sempat mendapatkan penolakan dari 

keluarga karena anggapan bahwa kuliah mengeluarkan biaya yang be-

sar, lebih baik saya langsung bekerja saja pasca lulus SMA. 

Bagi saya, pendidikan adalah kunci penting dalam perjalanan hidup. 

Menjadi seorang yang berpendidikan tinggi akan mengantarkan saya 

dan keluarga menuju masa depan yang lebih cerah.  

Sebagai mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi, menjadi berpresta-

si adalah sebuah kebutuhan. Saya bukanlah mahasiswa paling cerdas di 

kelas, tapi saya tahu kesuksesan  bisa diraih bukan hanya karena modal 

cerdas saja, tetapi berani mengambil kesempatan. Menjadi mahasiswa 

yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan memberikan saya banyak ke-

sempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat dan menginspirasi 

yang tak jarang memberikan saya jalan.

Puji syukur, sampai saat ini, riwayat akademik saya cukup memuaskan. 

IPK cumlaude dan berprestasi di luar kelas. Sampai saat ini, setidaknya 

saya pernah tiga kali menjadi juara satu tingkat nasional kompetisi debat 

dan menjadi best speaker dalam kompetisi tersebut. 

Terakhir, saya terpilih sebagai Juara Harapan III Mahasiswa Berprestasi 

FISIP UI tahun 2016 dan pada tahun 2017 diganjar penghargaan sebagai 

Mahasiswa Berprestasi FISIP UI Bidang Kepemimpinan tahun 2017.

Dengan berbekal kemampuan saya di bidang public speaking, saya be-

rusaha untuk mandiri membiayai kehidupan saya selama kuliah. Selain 

sebagai pekerjaan, menjadi MC dan pembicara dalam seminar dan di-
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skusi menghadirkan kepuasan tersendiri bagi saya. Bagaimana saya bisa 

berbagi inspirasi kepada orang lain menjadi sesuatu yang amat berharga.

Sebagai mahasiswa yang belajar ilmu sosial, berorganisasi menjadi se-

buah kebutuhan. Saya percaya karakter tidak hanya terbangun dengan 

duduk di kelas saja. Berjejaring dan berorganisasi akan turut membentuk 

karakter diri. 

Hidup Adalah Sebuah Amanah

Berbekal pengalaman sebagai Ketua OSIS saat SMA dulu, saya banyak 

melatih diri dan berkontribusi melalui BEM. Saat ini, saya diamanahi men-

jadi Ketua BEM UI, sebuah amanah yang sebelumnya tak saya bayang-

kan. Mungkin di lain cerita saya akan membahas tentang perjalanan saya 

sebagai Ketua BEM UI. 

Saya yakin bahwa mengabdi kepada masyarakat bukan hanya tugas 

dari orang berada saja, siapapun dapat melakukan itu. Beberapa kali saya 

mengikuti dan bahkan menginisiasi kegiatan sosial seperti kegiatan Mer-

con Ramadhan yang Alhamdulillah dapat menghadiahkan sepatu untuk 

lebih dari 50 anak yatim piatu di Panti Asuhan Daruul Faroh, Tegal. Saat 

ini, bersama dengan kawan-kawan, saya sedang merintis komunitas 

pemuda di Tegal bernama Ruang Temu yang akan menjadi wadah kon-

tribusi pemuda Tegal untuk daerahnya.

Dan sebagai mahasiswa ilmu politik, saya berharap suatu saat nanti 

saya dapat berkontribusi untuk membangun kehidupan politik yang leb-

ih baik. Semoga Allah merestui segala langkah yang akan di tempuh.

Bagi saya, hidup adalah sebuah amanah bagi setiap insan untuk mem-

berikan yang terbaik agar hidup menjadi lebih bermakna.

Kamu Adalah Apa Yang Kamu Lakukan, Bukan Dari Mana Kamu Berasal
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A
lhamdulillah setelah melalui perjuangan panjang selama 6 ta-

hun, saya dinyatakan lulus Ujian Kompetensi Dokter Gigi tepat 

pada tanggal 18 Mei 2017. Saya diterima sebagai mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) melalui jalur 

PPKB terintegrasi SNMPTN Undangan tanggal 17 Mei 2011.

Menjadi seorang dokter gigi tidak sekedar membalik telapak tangan. 

Untuk menjadi dokter gigi diharuskan menempuh Pendidikan Dokter 

Gigi (pre-klinik/ S1) selama 7 semester kemudian dilanjutkan dengan 

Program Profesi (klinik) sampai dengan selesai. 

Dalam Program Profesi, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan semua 

requirement dari semua departemen yang ada. 

Hal ini menuntut mahasiswa FKG tidak hanya menguasai materi ak-

ademik, tetapi keterampilan dan komunikasi yang baik kepada dosen 

dan pasien sangat dibutuhkan. Bahkan mahasiswa koas FKG diharus-

kan dapat memanajemen pasien dengan sangat baik. Hal ini yang men-

jadikan mahasiswa FKG “spesial”.

Banyak hal yang dilalui baik suka atau duka saat mulai mencari pasien 

atau pada saat merawat pasien. Dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, 

ketekunan, usaha yang keras, dan doa yang tak kunjung henti untuk 

merawat pasien, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan 

lansia.

Merawat gigi anak-anak tidak semudah dibayangkan. Semua ilmu 

manajemen perilaku anak harus diterapkan dan terkadang itupun ma-

sih membuat anak tidak kunjung kooperatif dan duduk anteng di Den-

tal Unit (kursi perawatan gigi). 

Segala bujuk rayu harus dikerahkan demi terpenuhinya requirement. 

Tidak cukup disitu perjuangannya, untuk mencari kasus yang sesuai 

dengan requirement mahasiswa FKG harus keluar masuk gang untuk 

mencari pasien.

 Terkadang kami tidak dipercaya dan masih banyak lagi pasien yang 
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hanya memberikan janji dan harapan belaka. Semua hal akan dilakukan 

koas gigi demi bisa menyelesaikan semua requirement dan dinyatakan 

lulus.

Saya bersyukur memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di FKG 

UI yang menjadikan saya, seorang anak daerah bisa menjadi sosok yang 

mandiri. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang berasal 

dari kehidupan keluarga yang sederhana.

Tidak mudah untuk hidup di kota metropolitan seperti Jakarta dan 

menjalani masa kuliah pre klinik sampai dengan klinik. 

Sekali lagi saya bersyukur karena mendapatkan kesempatan sebagai 

mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi. Dengan bantuan beasiswa 

ini saya dapat melalui semua tahapan dan berhasil menyandang gelar 

sebagai dokter gigi. Terima kasih untuk Beasiswa Bidikmisi yang telah 

meringankan langkah saya.
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B
agi saya Universitas Indonesia adalah sebuah universitas ter-

nama di Indonesia, yang terkenal dengan segudang prestasi, 

reputasi yang membanggakan, dan tentunya dengan ciri khas 

utamanya yaitu jaket kuning. Sebuah stigma secara tidak sadar  juga 

lama tertanam di masyarakat bahwa universitas Indonesia merupa-

kan universitas terbaik di Indonesia, dan image jaket kuning yang 

pernah menjadi bagian sejarah Indonesia ini semakin menambah 

kesan kebanggaan sendiri bagi siapapun yang dapat berkuliah di uni-

versitas ini. Dengan segala predikat tersebut, tentu tidaklah mudah 

untuk dapat bisa berkuliah di universitas ini. 

Setelah saya menjalani proses yang begitu panjang dan nekad beru-

bah haluan dari jurusan IPA dan mencoba untuk mengikuti SIMAK den-

gan kategori IPS, akhirnya saya mendapatkan kesempatan berkuliah di 

sini. Jika melihat ke belakang, segala perjuangan saya untuk bisa ma-

suk universitas Indonesia tidaklah mudah. Keputusan saya untuk men-

gambil rumpun IPS dalam SIMAK benar-benar beresiko. Fokus belajar 

saya sempat terpecah antara fokus persiapan SBMPTN atau SIMAK yang 

keduanya sangat berbeda dari segi materi. Akhirnya saya baru bisa mu-

lai mempelajari materi IPS ketika saya selesai mengikuti SBMPTN na-

mun dengan waktu yang sangat singkat yaitu 5 hari. Tapi dengan sega-

la kepercayaan diri dan doa akhirnya saya berhasil lulus SIMAK.

Setelah masuk dan menjalani kehidupan kampus sebagai seorang 

mahasiswi dari universitas ini, tentu tidak sesederhana seperti ke-

hidupan kampus yang ditayangkan layaknya di ilm pada umumnya. 

Pada saat belajar dikelas, tidak jarang bertemu dengan teman-teman 

yang kemampuannya melampaui kita dan terkadang menjadi beban 

tersendiri. Belum lagi materi pelajaran yang banyak dan jadwal yang 

padat, ditambah dengan keikutsertaan di oganisasi mengharuskan kita 

untuk bisa membuat skala prioritas agar tidak ada hal satupun yang 

terbengkalai. Lalu, menghadapi berbagai karakter dosen dan cara pen-
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gajaran yang berbeda-beda menuntut kita untuk beradaptasi dengan 

baik. Begitu banyak hal yang harus diperhatikan dan dipelajari dengan 

matang ketika menjalani kehidupan kuliah agar bisa survive mengha-

dapi tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian, perjuangan lainnya yaitu kelas pagi yang selalu dimu-

lai jam 8 tentu jadi tantangan tersendiri bagi saya yang berangkat 

menggunakan commuter line. Waktu yang saya perlukan dari stasiun 

keberangkatan sampai stasiun UI bisa mencapai 2 jam. Ancaman ter-

lambat karena hambatan-hambatan saat naik commuter line seperti 

gangguan sinyal, rel patah atau bahkan antrian masuk stasiun mang-

garai yang bisa memakan waktu lebih dari 30 menit sudah menjadi ba-

gian dari hari-hari saya. Belum lagi rela berjuang untuk bisa masuk ke 

commuter line dalam kondisi sesak penuh agar tidak terlambat sudah 

menjadi rutinitas saya di pagi hari. Trik menyelip dan gerakan dorongan 

tangan walaupun dengan tas dan barang bawaan keperluan kuliah, 

baju yang rapih menjadi lecek karena berdesak-desakkan, tidur dalam 

keaadan berdiri di commuter line seakan sudah menjadi hal biasa bagi 

saya dicommuter line.  Walaupun sudah melakukan persiapan dengan 

berangkat lebih pagi, cobaan-cobaan saat menggunakan commuter 

line pasti tiba-tiba muncul. Bahkan beberapa kali saya terlambat bah-

kan pernah terlambat mengikuti UAS karena ada gangguan commuter 

line. 

Saya sendiri menganggap hal-hal tersebut adalah bagian dari sega-

la proses belajar dan perjuangan yang kemudian saya anggap men-

jadi tantangan tersendiri bagi saya. Saya menjalaninya dengan santai 

dan tidak menganggapnya sebagai beban. Dengan menerapkan pe-

mikiran seperti itu, membuat saya merasa nyaman ketika menjalani 

kehidupan kuliah tanpa dibebani stress yang begitu berat. Jujur saya 

sendiri bukan tipikal yang sangat rajin dan gemar membaca buku. Saya 

cenderung menjalani kehidupan kampus saya dengan santai namun 
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tetap bertarget. Cara belajar saya yang tidak terlalu memaksakan diri, 

cenderung santai, dan bertarget ternyata membawa saya mendapat-

kan ip cumlaude pada semester awal. Hal tersebut kemudian menjadi 

sebuah patokan baru tersendiri bagi saya dan menjadi target saya un-

tuk semester-semester berikutnya, dan alhamdulillah ip cumlaude sen-

antiasa hadir di ringkasan SIAK saya. Dengan bekal nilai tersebut, saya 

mencoba mengajukan beberapa beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. 

Selama saya berkuliah disini saya berhasil mendapatkan beasiswa dari 

dua perusahaan Korea yaitu Daewoong Foundation dan Korindo ser-

ta mendapat kesempatan untuk mengikut berbagai lomba akademik 

maupun non-akademik dan hasilnya tidak mengecewakan. Saya per-

nah mengikuti lomba Quiz on Korea pada tahun 2016 dan memenang-

kan dua kompetisi design grais yaitu kompetisi tingkat FIB dan pada 

acara yang diselenggarakan oleh VOKASI UI.

Walaupun begitu banyak tantangan selama saya kuliah, saya men-

jalaninya dengan semangat dan tekad yang kuat. Saya percaya bahwa 

sebuah kesuksesan tidak datang begitu saja tanpa kerja keras. Semua 

kesuksesan merupakan buah dari sebuah kerja keras, pengorbanan dan 

hasil dari menghargai waktu. Namun tidak menutup kemungkinan bagi 

saya untuk berada di titik jenuh dan menyerah. Saya pernah mengala-

minya, namun saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa tidak ada gu-

nanya membuang-buang waktu, meratapi kesuksesan orang lain. Jan-

gan pernah merasa minder atas kelebihan orang lain. Kuncinya adalah 

kita harus tetap percaya terhadap kemampuan kita sendiri dan bekerja 

keras untuk mencapai kesuksesan diri kita. 
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T
ak pernah terpikirkan  ketika masih mengenakan seragam abu 

abu untuk masuk jenjang perkuliahan. Ketika itu yang ada dip-

ikiranku adalah bagaimana menjadi pegawai kereta api yang 

bertugas melakukan pengaturan arus lalu lintas kereta api (Pengatur 

Perjalanan Kereta Api/ PPKA) di stasiun pelosok Jawa., untuk itu saya 

belajar dengan keras supaya bisa lolos tes rekrutmen. Tapi Allah SWT 

Maha Baik, dia tidak mengizinkanku untuk langsung masuk dunia 

kerja, DIA menghadiahkan kepadaku hasil yang jauh lebih baik hasil 

dari belajar, dengan memasukkan aku ke jenjang perkuliahan.

DIA memasukkan saya bahkan ke jurusan yang sama sekali asing buat 

saya, yap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ternyata 

menjadi satu tempat dalam jalan hidup saya. Keluarga besar saya tidak 

ada satupun yang di dunia kesehatan sehingga semua pun kebingun-

gan, tapi Allah SWT tahu bahwa DIA sedang menjalankan rencana-NYA 

yang baik buat saya. 

Keluarga saya bukan termasuk orang mampu, Ayah hanya berwiras-

wasta dengan penghasilan 4 jutaan per bulan dan ibu hanya seorang 

ibu rumah tangga. Alhamdulillah, dengan penghasilan tersebut mam-

pu membiayai saya dan adik saya yang  berkuliah di FT UI dengan ske-

ma BOPB.

Jenjang universitas khususnya di FKM UI mengajarkan banyak hal 

mulai dari pola pikir akademis, pergaulan yang didominasi dengan per-

empuan(fkm perempuannya banyak) hingga dengan organisasi. Sela-

ma hampir 4 tahun di FKM UI, saya telah menjalani beberapa organisasi 

dan kepanitiaan seperti di Koperasi Mahasiswa FKM UI serta kepani-

tiaan FKM UI Peduli 11 dan Orientasi Kehidupan Kampus FKM UI 2015.
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Memasuki tahun terakhir, saya mulai mencari magang untuk mencari 

pengalaman dan uang untuk pengerjaan tugas akhir saya. Alhamdu-

lillah saya  mendapatkan magang di Universitas Indonesia, pertama di 

unit PLK untuk kemudain lanjut di Subdit Kesma Direktorat Kemaha-

siswaan UI.

Tahun terakhir ini pula saya diamanahi untuk memegang jabatan se-

bagai koordinator Sahabat Mahasiswa Baru UI 2017 yang akan mem-

bantu calon calon mahasiswa Baru UI mulai dari tahap pengumuman 

sampai ketika mereka sudah resmi menjadi mahasiswa UI 

Allah SWT lagi lagi memberikan kemudahan di tahun terakhir ini, saya 

mendapat bantuan beasiswa BCA berupa tidak membayar UKT serta 

diberikan bantuan biaya hidup yang sangat membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi saya yang membutuhkan banyak biaya karena 

mesti turun lapangan untuk mengambil sampel.

BCA juga membantu saya memberikan mentoring dan pelatihan 

yang pas dilakukan ketika saya bersiap memasuki dunia kerja. Materi 

yang diberikan cocok untuk membuat saya mengerti gambaran dunia 

kerja.

Selain mendapatkan bantuan inansial, berkah lainnya dari memban-

tu mahasiswa baru adalah membuat skripsi saya selesai tepat waktu 

meski harus pontang panting karena membagi waktu antara skripsi 

dengan kegiatan mahasiswa baru.

Pelajaran yang saya petik hingga saat ini adalah ketika saya sudah 

keluar jalur yang diinginkan (menjadi PPKA Stasiun) dengan memasuki 

dunia perkuliahan adalah saya harus bekerja keras di jalur yang yang 

saya dapatkan., karena banyak orang yang menginginkan jalur saya 

sehingga sungguh sayang untuk dilewatkan kesempatan ini dan jika 
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kita menjalani hidup sebagai makhluk-Nya untuk menyebar keberman-

faatan niscaya kita juga akan diberikan kemudahan oleh-Nya. Menjala-

ni hidup dengan memperjuangkan impian tentu tidak semudah yang 

dibayangkan.

Terimakasih jenjang perkuliahan, khususnya FKM UI selaku fakultas 

dan Universitas Indonesia menjadi satu tempat pemberhentian dalam 

jalan hidup saya selama 4 tahun terakhir ini sehingga banyak pembela-

jaran dan kenangan yang saya dapatkan.

Terimakasih juga kepada BCA yang di tahun tahun terakhir telah mem-

bantu dalam hal inansial dan pelatihan sehingga saya bisa mendapat-

kan gelar sarjana di waktu yang tepat dan mempunyai gambaran ketika 

akan memasuki dunia kerja.
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P
erkenalkan saya Kessa Ikhwanda, orang-orang umumnya 

memanggil menggunakan nama depan saya, Kessa. Saya beras-

al dari Aceh atau lebih kerennya disebut USA (Ujung Sumatera 

Atas).

Saat berada di kelas 3 SMA, saya punya mimpi untuk bisa berkuliah di 

luar Aceh, dan mengambil jurusan kesehatan. Saya begitu tertarik den-

gan dunia kesehatan, karena kedua orang tua saya merupakan lulusan 

kesehatan. 

“Rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, sekarang tinggal beru-

saha dan berdoa dengan sebaik-baiknya,” kalimat itu yang pertama ter-

lintas dipikiran saya ketika pertama kali melakukan proses pendaftaran 

SNMPTN padatahun 2014.

Ketika itu saya memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Pada saat 

itu, entah kenapa saya sangat yakin akan diri saya sendiri, meskipun ke-

mungkinannya sangat kecil untuk saya bias diterima di UI. 

Pada hari pengumuman, ternyata impian saya menjadi kenyataan. 

Saya dinyatakan lulus dan diterima di Universitas Indonesia jurusan 

Kesehatan Masyarakat. Pada saat itu saya tidak henti-hentinya meman-

jatkan syukur atas nikmatdari Yang Maha Kuasa atas pemberian yang 

sangat luar biasa tersebut.

Selama masuk kedunia perkuliahan, begitu banyak hal baru yang 

saya pelajari, tentang bagaimana harus berpacu dengan waktu, meng-

atur jadwal perkuliahan, dan bersikap mandiri. 

Jadwal yang cukup padat, ditambah dengan tugas yang terus ber-

datangan, awalnya membuat kewalahan, namun perlahan saya sudah 

mulai terbiasa. Selain itu, sebagai sarana untuk lebih mengeksplorasi 

diri, saya memilih untuk terjun ke dalam organisasi kemahasiswaan. 

Menurut saya, masuk organisasi kemahasiswaan disamping menam-

bah pengalaman, juga membantu saya mengenali potensi diri saya.

Seiring berjalannya waktu, BEM menjadi bagian terpenting dari perjala-
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nan hidup saya sehingga saya pada akhirnya menjadi Ketua BEM pada 

tahun 2017.

Selama berorganisasi, saya berusaha membangun pertemanan se-

banyak-banyaknya dengan orang-orang hebat disekeliling saya. Selain 

itu, selama berorganisasi saya juga mempunyai kesempatan untuk bias 

berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran luar biasa. 

Hal terpenting lain yang saya dapatkan adalah rekomendasi beasis-

wa yang saya dapatkan berkat kegiatan-kegiatan saya di organisasi. Ya, 

saya adalah salah satu orang yang mendapatkan bantuan dari UI dalam 

hal pembayaran kuliah melalui mekanisme beasiswa.

Dengan begitu, besaran biaya yang saya bayarkan per semester masih 

dapat dijangkau oleh keluarga saya.

Namun, perjalanan perkuliahan saya di UI tidak mudah. Saya pernah 

berada di posisi penuh keraguan akan banyak hal, sampai akhirnya 

keyakinan itu datang lewat diri sendiri dan orang-orang disekitar saya, 

termasuk dari orang tua saya.

Saya juga pernah tidak berhasil mendapatkan beasiswa yang saya 

inginkan karena kesalahan diri sendiri. Namun,saya tetap yakin setiap 

orang sudah memiliki rejeki nya masing-masing. 

Kini,semua itu telah berlalu, dan saya sadar selama kaki ini berpijak di 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan almamater kuning ini dikenakan, 

selama itu pula akan selalu ada tuntutan tentang hal bermanfaat apa 

yang bias saya berikan ke orang banyak dikemudian hari.

Semoga yang saya lakukan hingga saat ini bahkan nanti bisa mem-

berikan yang terbaik bagi bangsa dan almamater UI.
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