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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur, Alhamdulillah, kami haturkan kehadirat 

Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan kemudahan 

yang diberikan-Nya sehingga kami dapat merancang 

kegiatan Festival Prestasi Bidikmisi (FPB) 2019. Atas 

petunjuk dan kemudahan-Nya, FPB 2019 Universitas Tidar 

bisa terlaksana dengan baik dan lancar. 

FPB 2019 merupakan FPB yang ketiga kalinya setelah 

yang pertama tahun 2017. Kegiatan FPB berada dalam 

naungan Pengurus Himpunan Mahasiswa Bidikmisi 

Universitas Tidar (HIMADIKTAR). 

Kegiatan yang dilaksanakan pada FPB 2019 berupa 

talkshow inspiratif, cerita inspiratif, bidikmisi got talent, 

apresiasi bidikmisi, galeri prestasi, stand kewirausahaan, 

milad himpunan, dan ditutup dengan malam puncak pada 4 

Januari 2020. 

Dari kompetisi cerita inspiratif kami terbitkan buku 

Cerita Inspiratif Mahasiswa Bidikmisi Universitas Tidar, 

dengan tema “Mengabdi Penuh Arti untuk Kemajuan Negeri”. 

Para penulis cerita inspratif ini merupakan 27 penulis terbaik 

dari mahasiswa Bidkmisi Universitas Tidar yang mengikuti 

kompetisi cerita inspiratif FPB 2019. Dalam penyusunannya, 

kami menemukan cerita-cerita perjuangan mahasiswa yang 

terkendala faktor ekonomi tertolong dengan kesempatan 
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yang bernama “Bidikmisi” sehingga bisa berkuliah dengan 

gratis.  

Namun dalam cerita ini pula, kami menemukan sebuah 

fakta, bahwa informasi mengenai beasiswa bidikmisi belum 

tersebar merata kepenjuru negeri, terbukti bahwa dari 

beberapa cerita teman-teman disini ada yang tidak memiliki 

teman dari kampungnya yang melanjutkan pendidikan lebih 

tinggi lagi karena faktor ekonomi dan ketidaktahuan 

mengenai beasiswa. Kebanyakan dari mereka memilih 

menikah muda dan mengikuti jejak orang tuanya menjadi 

petani desa. Oleh karena itu, program Bidikmisi harus 

dipertahankan dan disebarkan secara merata lagi 

informasinya hingga kepelosok negeri. 

Akhir kata, kami berharap para pembaca buku ini ikut 

terinspirasi sehingga bisa berkolaborasi bersama mengabdi 

untuk kemajuan negeri. Salam Prestasi !!! 

 

Magelang, Juni 2020 

    TTD 

Wahyu Fitri Yanto 

Ketua Panitia FPB 2019 
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“Jangan jadiakan keterbatasan ekonomi sebagai 

penghambat mimpi. Sejatinya kesuksesan ada ditangan kita 

sendiri. Jangan lupa untuk bersyukur dan terus meminta 

pada Allah SWT. Dan yang terpenting adalah ridho orang 

tua. Ingat ketika kalian mulai lelah dan jenuh dengan hidup 

ini, ingatlah kedua orang tua kita yang yang tidak pernah 

jenuh dan bosan untuk mendoakan kesuksesan kita.” 

(Yuni Nur Diana)
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[E] [V] [O] [L] [U] [S] [I] 

DIBALIK DITOLAKNYA 5 UNIVERSITAS 

Erni Rahayu 

S1 Ekonomi Pembangunan 2016 

 

“Penolakan adalah bagian dari perjuangan, jangan 

menjadikannya alasan untukmu menyerah. Jangan mati 

langkah! Ini hal biasa untuk kita menempa diri menjadi 

manusia luar biasa.” 

 

Saya berasal dari lingkungan yang jauh dari keramaian 

kota, hidup dalam segala benteng keterbatasan. Sejak kecil 

saya tumbuh tanpa memiliki impian maupun cita-cita. Orang 

tua saya tidak berpendidikan tinggi dan bekerja sebagai 

pengayuh roda tiga di tengah kota sejuta bunga. Sampai 

cukup besar pun saya masih sama, tumbuh dengan tidak ada 

bakat yang berhasil dibanggakan. Tidak ada satu pun hal 

yang bisa diunggulkan.  

Saya adalah anak yang biasa-biasa saja dan tidak pula 

menonjol di sekolah. Lalu, datanglah sebuah perubahan, 

ketika saya mendapat sebuah pujian dari guru matematika di 

sekolah menengah pertama. Dikagetkan dengan nilai 

tertinggi di kelas, mengalahkan teman yang paling rajin 

mengukir peringkat pararel. Sejak itulah mimpi saya terpatri, 

menjadi seorang guru matematika/ fisika di pelosok negeri. 
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Perkenalkan saya adalah anak kedua dari dua 

bersaudara, saat ini genap 22 tahun 4 bulan 23 hari saya 

berpetualang di alam raya. Saya diberi nama Erni Rahayu 

“wanita yang selalu selamat” ini tak hanya menjadi doa asa 

orang tua. 

Dilahirkan dari rahim wanita kuat bernama “RUKAYAH”, 

wanita yang rela membanting tulang membantu mencukupi 

kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Pembantu 

Rumah Tangga. Wanita penguat dengan pesan hidup kepada 

anak bungsunya, “Urep kui ora cobo-cobo, kudu ndue prinsip. 

Supoyo lelakonmu ora muspro” (arti: hidup itu bukan coba-

coba, harus punya prinsip. Supaya apa yang kamu lakukan 

tidak sia-sia).  

Bapak “ABDUL MUKTI” yang berjuang jauh sebelum 

fajar datang, mengayuh pedal becak di tengah kota. Ya, 

pekerjaan inilah yang bapak tekuni, sampai berhasil 

membesarkan kedua putrinya. Dengan penghasilan yang tak 

pasti, sepuluh sampai dua puluh ribu per hari atau tidak sama 

sekalipun pernah dilalui. Bapak yang tak pernah menuntut 

saya menjadi seorang juara dengan nilai-nilai tinggi, 

memenangkan lomba-lomba kesana-kemari, dan beliau 

orang yang tak pernah menuntut saya untuk menjadi 

seorang pegawai dengan pakaian rapi dan gaji tinggi. 

Namun, kalimat pendek bapak cukuplah berarti, “cukuplah 

kamu menjadi orang yang bermanfaat”. Beliau adalah orang 
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yang berhasil membentuk dan mengubah karakter & mental 

saya. 

 

JEJAK LANGKAH 

“Zona nyaman memang menggiurkan. Tak jarang banyak 

manusia yang lupa bagaimana cara keluar darinya. Nekat 

dan menjadi setengah gila adalah dorongan hebat untuk 

mendobrak zona itu.” 

 

Saya tidak pernah menyangka, niat ditahun 2015 

menjadi jejak langkah awal sebuah evolusi. Langkah berbeda 

dari masa abu-abu, dimana teman-teman lain diarahkan 

orang tuanya untuk masuk ke perguruan ini, jurusan itu, 

sudah siap jadi mahasiswa disana-sini, sudah lolos dan 

tinggal registrasi. Di saat itu saya marah, kecewa, dan 

pasrah. Ada kecambuk yang membuat beberapa hal 

membeku, sudah berjuang habis-habisan, sudah ikut seleksi 

pendaftaran, sudah dinyatkan lolos dilima perguruan. Saya 

malah kabur kesebuah tempat yang jauh dari keramaian, 

jarang tertapak oleh kehidupan orang-orang.  

GUNUNG. Merbabu yang kala itu menjadi tempat 

singgah meluapkan kemarahan dan kekecewaan. Rasanya 

melebihi patah hati (waktu itu), dari sini kemudian membuka 

dunia baru bagi saya tentang JIWA yang TANGGUH, sebuah 

PENCAPAIAN, dan sebuah tempat tertinggi itu PUNCAK, serta 

dimensi yang paling penting yaitu WAKTU. Tidak semudah 
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dan semurah itu. Saya diajarkan untuk berjuang, melawan 

keegoisan diri sendiri dan berujung pada rasa 

mengikhlaskan. 

Nyatanya lolos dilima perguruan tidak menjadi alasan 

kuat untuk saya tetap bisa melanjutkan pendidikan lagi. 

Program beasiswa, jalur tanpa tes, dan kedinasan pernah 

kulalui, UNS, UIN SUKA, UNTIDAR, UTY, UMY menjadi bukti 

sebuah perjuangan yang dibalas dengan kekecewaan (waktu 

itu). Bolak-balik Magelang-Jogja untuk tes administrasi, 

wawancara saya lakukan sendiri dengan uang sisa tabungan 

sekolah dan motor pinjaman tetangga, memperpanjang 

sejarah atas apa sebenarnya makna perjuangan. 

Seharusnya saya tak perlu terlalu sedih, karena posisi 

ini pernah saya alami setelah lulus dari bangku sekolah 

menengah pertama. Tetap bapak, beliau yang tak 

mendukung saya untuk sekolah, karena terkait pendanaan 

dan bayangan yang disodorkan tetangga. “Bapak wis ora 

sanggup nek kudu nyekolahke meneh, nek gelem ya kerjo 

disek. Mengko nek wis kadung melbu, bapak ora bisa bayar 

apa gelem koe mandek?” (arti: “Bapak suadah tidak sanggup 

untuk menyekolahkan mu lagi, jika mau ya kamu kerja dulu. 

Nanti jika kamu sudah terlanjur sekolah, sedangkan bapak 

tidak sanggup membayar sekolah, apa mau kamu berhenti 

sekolah ditengah-tengah?”) ini pernyataan bapak saat saya 

baru lulus SMP. Mata bapak berkaca, raut wajah penuh 

perjuangan bapak menemani tetes air mata. 
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Tuhan menjatuhkan saya diposisi yang lebih parah dari 

waktu itu, tidak ada pertanyaan soal perjuangan setelah saya 

bercerita soal kuliah, hanya kata “Terserah!” yang berulang-

ulang kudengar. Namun, Tuhan cepat memeluk saya dengan 

cara paling indah, menyadarkan saya akan penolakan mimpi 

dan cita-cita. Saya tidak gagal, ini hanya penundaan akibat 

waktu belum tepat. Sedih? Pasti, sangat manusiawi. Setelah 

apa yang diperjuangakan dengan optimal harus kandas 

mejauhi harapan. Setelah ini saya memilih bekerja, menjadi 

seorang guru les dan seorang pengasuh tiga anak SD dan 

satu anak SMP tanpa pulang, lebih tepatnya menjadi seorang 

pembantu. Iya, karena waktu itu saya harus bekerja 

serabutan. Melawan malu, gengsi, amarah, dan harga diri 

serta sempat saya taruhkan prinsip, saya tinggalkan 

kewajiban, dan mencoba berdamai dengan diri sendiri. 

JANJI, bertahan selama satu setengah tahun, diiringi 

doa yang diam-diam menyertai, dijawab-Nya mimpi yang 

tertunda. Di bukakannya satu persatu pintu, melewati 

batasan dan menjawab harapan dengan proses panjang serta 

dukungan dari kawan yang mengajari saya memecahkan 

soal-soal SBMPTN (Kang Solhan, Mahasiswa Unsoed). Tiba 

waktunya kabar itu datang, dinyatkan lolos SBMPTN jalur 

Bidikmisi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Tidar. Setidaknya saya tak kalah 

dengan kawan saya, kita sama-sama beralmamater kuning 

kang, hehew (batinku). Sejak diterimanya saya diprogram 
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studi yang berbeda dengan impian saya dulu, kugeserkan 

cita-cita menjadi guru sekolah dasar/ guru matematika, 

pelan-pelan saya rubah jalan hidup dan pikiran saya. 

Menikmati langkah demi langkah, entah saya akan seperti 

apa yang saya yakini bahwa saat ini saya harus 

memaksimalkan usaha dan doa, membereskan niat, dan 

memasrahkan hasil kepada-Nya. 

Jalan saya semakin terbuka, meski dinyatakan tidak 

lolos jalur Bidikmisi tahap 1, atas restu mamak bapak saya 

memutuskan tetap kuliah. Saat status mahasiswa 

kudapatkan, ternyata tak sesederhana yang saya 

banyangkan. Menjadi aktif, kritis, inovatif, dan kreatif yang 

disiapkan sebagai Agen Of Change itu amanah baru, serta 

diwajibkan masuk di organisasi intra/ ekstra menjadi hal 

baru. Dua bulan menjadi mahasiswa saya belajar di School 

of BEM (SOB) masuk dianggota kementerian PSDM, UKM 

Kewirausahaan, Anggota UKAI Ar-Ribath, dan organisasi 

eksternal PMII. 

KETETAPAN. Ketetapan Allah selalu indah ditempat dan 

waktu yang tepat, tiga bulan berlalu, pengumuman lolos jalur 

Bidikmisi kuota tambahan pun saya dengar. Rezeki yang luar 

biasa setelah saya menyandang sebagai mahasiswa Bidikmisi 

pelan-pelan saya bisa mewujudkan impian bapak. Sebagai 

ucapan terimakasi kepada Program Bidikmisi saya 

mengabdikan diri di Himpunan Mahasiswa Bidikmisi 

Universitas Tidar (HIMADIKTAR) 2017, saya diamanahi 
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masuk menjadi anggota divisi PSDM, masuk dalam 

kementerian administrasi Eksekutif Muda BEM KM, Pengurus 

PMII Komisariat Tidar Rayon Muhammad Hatta, dan 

Komunitas Sahabat Alam. Di tahun 2018, saya masih 

melanjutkan pengabdian saya di HIMADIKTAR menjadi 

sekretaris umum, anggota Komisi III Aspirasi dan Advokasi 

DPM FE, Pengurus PMII Komisariat Tidar Rayon Muhammad 

Hatta, dan menjadi bendahara di karang taruna dusun. 

Anugerah terbesar 23 sampai 25 Februari 2018 saya 

berkesempatan ikut menjadi Panitia Kampung Bidikmisi Se-

Jateng-DIY, mengumpulkan 200 mahasiswa Bidikmisi untuk 

bersama-sama mengabdi di Windusari, Magelang dan ikut 

dalam kegiatan baksos lainnya. 

PILIHAN, hidup terlalu murah jika hanya berfikir 

searah, bukankah kita hidup sudah menjadi pemenang. 

Berhasil dipilih Tuhan, itu pasti ada alasan. Juli 2018 saya 

terpilih menjadi Agen Inovator dalam Program Mbangun Deso 

dalam kegiatan Menyapa Desa Magelang-Bali yaitu program 

pengabdian di area 3T. Kami ditempatkan di Desa Ngablak, 

Magelang selama kurang lebih 5 hari bersama-sama 

pemuda-pemudi dari penjuru negeri. Berdiskusi perihal desa, 

petani, budaya, pemuda, dan mimpi. Di sana saya bergabung 

dalam divisi ekonomi kreatif dan pariwisata, kami melakukan 

kegiatan kelas progresif, analisis sosial (pemetaan potensi 

desa dan wisata), demonstrasi pestisida, dan memberikan 

wadah untuk cek kesehatan masyarakat desa. Di tahun yang 
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sama sedikit saya bisa menjawab “kenapa saya harus 

kuliah?”, terpilihnya saya dalam Finalis dengan Lomba Esai 

Se-Jateng-DIY Himadiktar, Finalis Lomba KTI Se-Jateng-DIY 

Harvest, dan diberi kesempatan untuk terbang ke Sulawesi 

Selatan, dengan pulang membawa Juara 2 Esai Nasional di 

UIN Alauddin Makassar. Sampai sejauh ini, saya semakin 

yakin pilihan saya tidak salah. Tuhan telah menyiapkan 

kemudahan dalam setiap hadirnya kesulitan, Tuhan sudah 

mengatur dengan cara terbaik-Nya untuk saya dan keluarga. 

Tahun 2019, saya awali dengan lolos menjadi Finalis 

Call Papper di Universitas Adven Indonesia, saya pergi ke 

Bandung dengan tim saya untuk bersama-sama berjuang. 

Setelah itu, tepatnya di April 2019, Tuhan memberikan 

kesempatan yang luar biasa untuk saya mentafakuri 

Sumatera Barat. Saya dinyatakan lolos menjadi finalis cerita 

inspiratif di acara Gebyar Mahasiswa Bidikmisi Nusantara 

(GEMBIRA) di Universitas Andalas.  

Lagi-lagi Tuhan memberikan nikmat yang luar biasa 

kepada saya, dengan meloloskan tim di Program Kreativitas 

Mahasiswa, sehingga program pengabdian kepada 

masyarakat bisa didanai. Di mana program ini membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada di Kecamatan 

Bandongan, Magelang terkait pemanfaatan umbi-umbian 

hasil pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Jawa 

Tengah. Di mana kami membantu dalam mengedukasi anak-
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anak usia dini dalam mengenalkan umbi-umbian dengan 

menggunakan media yaitu permainan tradisional engklek.  

Di tahun ini juga, saya diberi kesempatan untuk belajar 

dan berproses di Kelas Inspirasi Magelang #5 di divisi Dana 

Usaha, Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai Ketua Komisi 

III Aspirasi dan Advokasi, serta lolos dalam program Great 

Indonesia Leader Summit (GILS) 2019 yang diadakan oleh 

Inovator Nusantara, dimana program ini sudah saya list 

dalam bucket list saya ditahun 2018. Program ini 

dilaksanakan selama tiga hari di Semarang, diberi 

kesempatan kembali bertemu dengan pemuda-pemudi se-

Indonesia. Di mana total ada sekitar 120 pemuda lintas 

bidang, disana kami belajar bersama dan berkolaborasi 

dengan dibagi menjadi enam chamber yang telah kami pilih 

sebelumnya dalam awal tahapan pendaftaran. Dan kali ini 

saya berkolaborasi dengan 17 pemuda dari seluruh Indonesia 

dalam chamber climate action, di sana kami dipertemukan 

dengan coach yang ahli dalam bidang pilihan kami. Dalam 

chamber ini, kami belajar mengenai “Climate Change” yang 

menjadi salah satu tujuan dari SDGs.  

Di sana kami mengunjungi kampung binaan yang 

berhubungan dengan chamber kami salah satunya yaitu 

kampung olah sampah di Kota Semarang. Selama tiga hari 

disana, kami pun memiliki goal untuk membuat projek social 

yang sesuai dengan bidang kami. Dengan berkolaborasi, 

hasil diskusi kami berhasil membuat projek yang kami beri 
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nama JAGAD PROJEK (@official.jagad), yang mana projek 

kami ini fokus pada penanganan masalah perubahan iklim. 

Meskipun tidak menjadi best project kami tetap akan 

menjalankan program kami, dengan niat baik dan mencoba 

untuk terus bermanfaat kami percaya bahwa projeck kami 

akan terus berjalan untuk mencoba memberi dampak dan 

memberi perubahan baik untuk Indonesia. Al-fatihah. 

Tidak banyak orang yang mengerti bahwa keunggulan 

yang dicapai manusia kelak tak pernah lepas dari seberapa 

hebat dia terlatih menghadapi aneka kesulitan dan tantangan 

kehidupan. Thinking new boxes, ini adalah belajar 

menghadapi tantangan, bukan hafalan sederhana yang bisa 

dilakukan semua orang. Misalnya saja mimpi memberikan 

sumbangsih kepada bangsa ini, Ulfa seorang mahasiswa IPB 

yang saya temui dalam program @mbangundeso 

mengatakan dalam tulisannya bahwa, “jika membangun kita 

awali dari desa Indonesia, dalam aspek apapun”. Dari tulisan 

itu saya mencoba untuk memberikan apa yang saya bisa, 

bersama tim saya diakhir tahun 2019, Alhamdulillah kami 

diberi kesempatan untuk membangun sebuah perpustakaan 

kecil desa di Kabupaten Magelang. Meskipun kegiatan ini 

belum berjalan secara maksimal, tapi kami punya mimpi 

untuk bisa membangun perpustakaan ini bersama-sama 

dengan masyarakat desa. Karena saya percaya, dengan 

literasi masyarakat desa akan bisa membangun Indonesia. 

Allah Akbar, ini membuktikan bahwa mimpi yang sempat 
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saya tuliskan dalam bucket list dan cerita inspiratif saya 

dalam acara GEMBIRA pelan-pelan terwujud, yaitu 

mendirikan ruang baca. 

Saya semakin sadar, dalam hidup kita diberi pilihan, 

sebut saja menjadi air mata atau mata air, sedih atau 

bahagia, mencoba atau pasrah, dan tetap atau berubah, 

sekali lagi hidup ini pilihan. Ada yang memilih berkontribusi 

dengan jalur turun kejalan, ada pula yang memilih mengabdi 

terjun kemasyarakat. Semua itu adalah wujud dari penepisan 

ego sesaat. Semuanya tidak ada yang salah, karena yang 

salah adalah kita yang memilih diam tak berbuat. 

 

“Ayolah bangun dari tidur lelapmu. Karena bermimpi tanpa 

berjuang itu hanya menjadi lelucon disini. Alam semesta 

ada bukan hanya untuk dikagumi tapi benar untuk 

ditafakuri, agar kita tahu sesuatu yang lebih indah dan 

besar dari sebuah mimpi dan perjuangan, yaitu memastikan 

hidup kita benar-benar berarti”. 

 

Tertanda R.  

[Magelang, 30 Desember 2019]
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SEPUCUK ASA DI UJUNG DESA 

Riza Rahmiyati 

S1 Pendidkan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018 

 

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.”  

(Tan Malaka) 

 

Hidup adalah sebuah petualangan yang diselimuti 

rintangan, disambut mesra oleh angan yang haus akan 

manisnya ketenangan. Terkadang aku takut menjalani 

perjalanan ini, gelap tatapanku, lambat langkahku, hambar 

bagai masakan tanpa garam. Inginku mengembara mencari 

arah, meraih secercah harapan yang pernah kutuliskan di 

tanah basah kala hujan sore itu.  

Kutatap langit jingga sembari bertanya, apakah ada 

jalan untuk bisa menemukan cahaya dalam hidupku yang 

gelap ini? Apakah aku akan selamanya seperti ini, layaknya 

gadis desa yang haus akan manisnya ilmu? 

Lagi-lagi, diri ini tersipu malu, malu akan mimpi-mimpi 

yang entah kapan harus kukejar lagi. Entah mengapa tak 

pantas rasanya aku teruskan mimpi-mimpi ini. Keluarga 

sederhana dengan empat saudara menjadi pertimbangan 

untuk kuhentikan semua angan indah kala sore itu. Sambil 

menunggu pengumuman hasil ujian nasional SMA, aku 

memutuskan untuk bekerja di salah satu rumah produksi 

tempe keripik di desa sebelah.  
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Sepeda biru selalu menemaniku menelusuri jalan 

setapak yang dipenuhi kerikil tajam, kukayuh sepeda dengan 

penuh semangat dan berharap hati ini bisa tetap tegar 

menerima kenyataan. Panas percikan minyak sudah kerap 

menghampiri tangan ini, membangunkan lamunanku perihal 

asa untuk melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi. 

Bagaikan buah simalakama, terlalu egois diri ini bila aku 

tetap ingin meraih bintang, sedangkan aku hanyalah siput 

lemah tanpa daya. Kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik, 

membuatku ragu untuk bisa melangkah lebih maju. Berbeda 

dengan teman-teman sekolahku, mereka sangat antusias 

untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, berbagai 

buku tebal nan mahal mereka beli, bimbingan belajar mereka 

ikuti, dan aku masih berpikir berkali-kali untuk maju 

berjuang atau mundur sebelum berperang.  

Di sela-sela waktu kerja, aku sempatkan untuk sekadar 

membaca berbagai informasi seleksi masuk perguruan tinggi. 

Tanpa henti mata ini memandangi layar gawai yang retak dan 

usang. Berharap akan ada keajaiban yang bisa menjawab 

semua pertanyaan tentang mimpi-mimpi khayalku. Andai 

aku punya daya, akan kukepahkan sayap, terbang hingga ke 

pelosok negeri, merangkul cakrawala, bersama asa, angan 

dan cita-cita. Di pelosok desaku ini, masih jarang sekali orang 

bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Ibuku 

misalnya, beliau memutuskan berhenti sekolah dijenjang 

SMP, baginya pendidikan sangatlah penting, tapi apalah 
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daya, biaya tak lagi ada untuk ibu bisa melanjutkan sekolah 

kala itu. Meski tak berpendidikan tinggi, ibu selalu berusaha 

agar anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi dari dirinya. Dia 

adalah wanita terhebat dalam hidupku.  

Senja sudah menampakkan kehadirannya, dan aku 

masih sibuk membolak-balik keripik tempe yang mulai 

matang keemasan. Dalam hati, ingin rasanya aku teriak, 

bagaimana bisa diri ini menjadi layaknya burung yang 

terbang tinggi meraih bintang di angkasa. Terlalu tinggi harus 

kuraih. Tapi, tidak ada yang tidak mungkin. 

“Sopo wonge tekun bakal tekan sanajan nganggo 

teken.” 

Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di telinga. 

Bagaikan air di padang pasir, kata-kata ibu selalu 

memberikan kesejukan dan menumbuhkan semangat baru 

bagiku.  

Dengan uang hasil menggoreng keripik tempe, aku 

bertekad untuk membeli tiket kereta api dan segera 

berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti ujian masuk 

Perguruan Tinggi. Entah apa yang membuat diri ini menjadi 

sosok pemberani, yang pasti aku harus menjadi pribadi yang 

berbudi, hingga kelak diri ini bisa mengabdi pada negeri. 

Buku lusuh bekas kakak kelas, dan aplikasi soal-soal ujian, 

menjadi teman belajarku. Gemetar langkah kaki ini, 

memasuki gerbang megah Universitas tempatku 

melaksanakan ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi. 
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Tatapan mata tajam kaum intelektual dengan tumpukan 

buku tebal yang dipangkunya, membuat nyali ini hampir 

goyah tak percaya diri. Namun itu semua tak membuat 

semangatku patah, hingga akhirnya perjuanganku berbuah 

manis dan kini aku bisa berkuliah.  

Satu hal yang harus diketahui bahwa keterbatasan 

bukanlah alasan untuk kita berhenti menggapai mimpi. 

Jadikan keterbatasan sebagai cambukan untuk terus terbang 

tinggi hingga akhirnya meraih mimpi. Sepenggal kalimat 

yang pernah aku ucapkan kepada anak-anak di pelosok desa 

Kota Magelang. Bakti sosial membuatku teringat tentang 

perjuangan hidup kala itu, di sini aku bisa merasakan bahwa, 

“urip iku sawang-sinawang.”  

Ya hidup itu saling melihat tanpa mengerti keadaan 

sebenarnya. Aku kira semua orang hidup bahagia, ternyata 

selalu ada duka dibalik bahagia. Aku bersyukur ketika dulu 

sekolah dasar (SD), aku tak perlu berjalan jauh untuk 

menuntut ilmu. Dan di sini kenyataan tak seindah masa 

laluku, untuk bisa bersekolah SD mereka harus menempuh 

perjalanan cukup jauh, dan jika jalan kaki maka akan 

menghabiskan waktu berjam-jam. Dusun di kaki gunung 

memang bukan daerah strategis, persediaan air bersih yang 

sangat terbatas, struktur tanah yang naik turun, jauhnya 

jarak tempuh ke kota, kurangnya pencahayaan jalan, 

membuatku geleng-geleng kepala, kagum dengan 
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masyarakat dusun ini yang tetap semangat menghadapi 

kerasnya kehidupan.  

Wajah anak-anak polos nan ceria, membuat pagi ini 

cerah seketika. Antusias yang begitu menggelora, ketika 

kami dari tim bakti sosial melaksanakan program 

perpustakaan desa. Tanpa menunggu waktu lama, 

perpustakaan ini ramai dikunjungi anak-anak. Di sinilah aku 

merasakan atmosfer yang berbeda, diusianya yang masih 

kecil mungil, tapi mereka sudah memiliki mimpi-mimpi yang 

besar. Aku harap, kelak merekalah yang akan menjadi aset 

berharga bagi negeri tercinta Indonesia, ditangan mereka 

masa depan bangsa ini digenggam. Pada selembar kertas 

dituliskannya perihal asa, cita-cita dan harapan. Di 

bentuknya kertas layaknya pesawat terbang yang siap 

terbang mengelilingi dunia bersama jutaan mimpi yang 

terpatri di hati.  

Berawal dari ujung desa, aku juga pernah merajut asa, 

dan kini waktunya kalian para generasi muda penerus bangsa 

mari bersama merajut asa menggapai cita-cita.  

 

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah 

setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di 

antara bintang-bintang.”  

(Ir. Soekarno). 
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MENGABDI PENUH ARTI UNTUK KEMAJUAN NEGERI 

SANTRI IPNU SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DAN 

MORAL BANGSA 

Muhammad Ahsan Maulana 

S1 Akuakultur 2019 

 

Santri adalah seorang yang mencari ilmu atau 

memperdalam ilmu agama untuk dijadikan sebagai bekal 

hidupnya. Sebagai seorang santri dia rela melakukan hal 

apapun demi mencapai tujuannya, bahkan rela sakit dan 

tidak tidur hanya untuk menghafal bait-bait mulia yang 

mengandung makna tersirat. Dia sangat patuh dan 

menghormati gurunya bahkan gurunya sangat dimuliakan 

karena dia yakin bahwa dia bisa menjadi yang sekarang 

karena tuturan dan didikan seorang yang dia muliakan yaitu 

gurunya. 

Santri bukanlah yang mondok atau istilahnya nyantren 

ke pesantren saja, akan tetapi seorang yang memiliki 

karakter dan sifat seperti santri dia jugalah dianggap sebagai 

santri. Seperti saya, saya bukanlah anak pondok atau 

istilahnya mondok ke pesantren akan tetapi saya adalah 

santri karena saya memang santri yaitu senang mengaji dan 

berorganisasi. Kenapa saya bilang senang mengaji dan 

berorganisasi karena dulunya saya adalah anggota dan 

pengurus IPNU (Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama) memang 

tidak terlalu lama hanya sekitar dua tahun, namun selama 
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dua tahun tersebut sangat mengenang dan menyentuh bagi 

saya. Karena selain kita juga belajar agama kita juga belajar 

kaderisasi, meskipun dalam tingkatan pelajar saja tetapi 

efeknya sangat merasuk sekali bagi seorang pelajar diera 

milenial yang sukanya hanya nge-game dan nye-krool 

beranda sosmed. 

IPNU merupakan kader Nahdotul Ulama dikalangan 

pelajar, yang biasanya mereka melakukan pengkaderan di 

desa. Anggota mereka terdiri dari remaja yang biasanya 

dinaungi pengurus ranting desa mereka yang melakukan 

pengkaderan kepada remaja desa. Biasanya mereka 

melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti 

mengaji kitab, tahlilan, berzanji atau sholawatan, tahtimul 

Qur’an dan kegiatan lainnya. 

Di IPNU saya menjadi anggota sekaligus pengurus yang 

mengurusi kegiatan sosial keagamaan yang menjadi tujuan 

dari IPNU. Saya tidak sendiri dalam mengurus kegiatan ini 

tetapi bersama dengan pengurus lainnya membahas dan 

membentuk kegiatan yang nantinya membuat remaja 

senang mengaji dan mengetahui tentang keislaman. Bahkan 

diantara mereka (remaja) sangat jauh dari islam. Mereka 

suka nongkrong di jembatan setiap malam atau suka motor. 

Memang tidak mudah membuat remaja suka mengaji 

pasalnya diera milenial yang sekarang banyak remaja yang 

mencintai androidnya. Parahnya sehari tidak memegang 
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seperti ada yang kurang dari hidupnya contohnya saya 

sendiri. 

Oleh karena itu kami anggota pengurus IPNU membuat 

program keagamaan islam setidaknya seminggu sekali 

dengan kegiatan yang berbeda setiap minggunya dan 

menarik untuk diikuti. Salah satunya adalah program 

seminggu mengaji dan ziarah ke makam wali dan juga 

mengaji dengan sholawatan serta mengaji dan minum kopi 

bareng dengan main game. Program yang terakhir ini yang 

sangat menarik dan membuat antusias para remaja selain 

mengaji mendapatkan ilmu kita juga bisa mendapatkan 

teman dan bisa bermain game, bahkan sering bermain game 

juga membahas tentang masalah keagamaan diera masa 

sekarang kalau tidak terjawab biasanya kita simpan dan kita 

tanyakan kepada guru kita. Meski kalau kita lihat memang 

sepele akan tetapi sangat bermanfaat sekali dari yang 

dulunya kita acuh tentang keagaman dan menganggap 

mengaji itu tidak penting tapi sekarang dia suka mengaji dan 

semakin kesini kehidupan mereka berubah yang tadinya 

sikapnya keras dan suka bicara kotor sekarang bisa bicara 

dengan halus dan sopan mengetahui yang salah dan yang 

benar. Memang cara kita tidak memaksa tetapi mengajak 

dengan halus kepada mereka, kemudian teman mereka juga 

diajak sehingga terjalinlah sikap saling menolong dan 

mengajak kepada hal kebenaran yang membuat kehidupan 

remaja mereka sia-sia. 
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Remaja merupakan penerus bangsa oleh karena itu 

dengan membuat mereka senang mengaji dan melakukan 

kegiatan keagamaan maka mereka akan mempunyai sifat 

dan moral yang baik bagi negeri ini. Dengan membangun 

pondasi dari dini kita akan terbiasa melakukannya bahkan 

diingat selalu sepanjang hidupnya, sehingga dalam menjalani 

kehidupan kita akan menjadi orang yang baik dan memiliki 

tujuan yang benar. Kebaikan tidak selalu mudah untuk 

dilakukan akan tetapi sedikit kebaikan dapat merubah 

sifatmu kedalam kebenaran. Setidaknya rubahlah suatu hal 

kecil yang ada disekitarmu meski tak terlihat tetapi akan 

memberikan manfaat yang besar dikemudian hari. 
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KETERBATASAN EKONOMI BUKANLAH PENGHAMBAT 

MIMPI KITA 

Yuni Nur Diana 

S1 Teknik Mesin 2019 

 

Aku hanya orang biasa yang dilahirkan dari keluarga 

sederhana. Kedua orang tuaku hanyalah seorang petani 

biasa yang setiap harinya bekerja di sawah demi mengais 

sesuap nasi. Tinggal di sebuah desa yang kecil dan jauh dari 

kota, itulah hari-hariku. Aku tak pernah malu mempunyai 

orang tua seperti mereka. Aku juga tidak malu jika harus 

turun tangan membantu mereka. Bagiku mereka adalah 

penyemangatku. Bagiku mereka adalah alasan terbesarku 

untuk berada di sini. 

Kedua orang tuaku hanyalah lulusan Sekolah Dasar 

yang gagap teknologi, mereka juga tidak mengetahui akan 

perkembangan teknologi dan dunia pendidikan saat ini. 

Seperti masyarakat di desa pada umumnya, mereka 

menganggap bahwa pendidikan itu tidaklah penting. Bagi 

mereka tamat SMA saja sudah cukup. Bagi mereka buat apa 

kuliah tinggi-tinggi jika pada akhirnya hanya menjadi 

pengangguran. 

Sungguh berat perjuanganku meminta restu orang tua 

untuk melanjutkan kuliah. Apalagi di tengah kondisi ekonomi 

kedua orang tuaku yang tidak memungkinkan. Aku juga tahu 

kondisi fisik orang tuaku yang tidak sekuat waktu muda dulu. 
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Badannya sudah mulai renta karena usianya yang sudah 

setengah abad lebih. Tapi disatu sisi aku juga tidak mau 

terus-terusan diam dan terkurung dalam dunia ini, aku harus 

berani keluar mencari ilmu sebanyak banyaknya untuk bisa 

mengubah keadaan ini. Orang tuaku hanyalah lulusan 

Sekolah Dasar, apa aku harus seperti mereka? Tentu saja 

tidak. Aku mencoba untuk meyakinkan mereka dengan 

sejuta alasan. Aku pernah bilang pada mereka, jangan 

khawatirkan soal biaya, asal kita punya niat, in syaa Allah 

akan ada jalan, entah lewat jalan apa pun itu. Dan 

alhamdulilah aku adalah salah satu orang beruntung yang 

diberi kesempatan untuk menerima beasiswa Bidikmisi. 

Banyak orang di luar sana, mulai dari saudara, tetangga 

bahkan teman yang tidak mendukungku untuk melanjutkan 

kuliah. Mereka sering merendahkan bahkan tidak segan 

untuk menertawakanku. Mereka memandang seseorang 

hanya dari satu sisi saja. Banyak diantara mereka yang 

berkata bahwa tidak mungkin anak seorang petani bisa 

kuliah tinggi-tinggi, paling nanti pada akhirnya juga akan 

menggantikan orang tuanya di sawah.  

Namun aku tidak pernah menanggapi perkataan 

mereka. Bagi ku pendidikan bukanlah segalanya, namun ilmu 

itu penting. Dan ilmu itu didapat dari sebuah pendidikan. Ya, 

memang belajar tidak hanya di bangku sekolah saja, namun 

belajar bisa dari sebuah pengalaman. Bagiku pendidikan 

adalah nomor satu, entah suatu saat nanti aku bisa/ tidak 
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menjadi PNS atau pun orang besar, yang terpenting adalah 

aku sudah punya bekal pendidikan yang bisa aku gunakan 

untuk bermasyarakat nanti. 

Jika ditanya tentang cita-cita, sampai saat ini aku 

belum punya cita-cita yang spesifik, yang terlintas dalam 

benakku sangatlah sederhana, aku ingin menjadi manusia 

yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi manusia yang 

sukses yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya di 

dunia dan akhirat. Dan motto hidupku hanya satu kata yaitu 

“Bersyukur.” Aku bersyukur dengan apa yang telah Allah 

berikan sampai saat ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana 

seperti bernafas, melihat begitu luar biasanya Allah 

menciptakan alam ini, sampai nikmat yang sangat luar biasa 

yaitu bisa berkuliah menuntut ilmu di Universitas Tidar. 

Terlebih aku sangat bersyukur bisa melanjutkan pendidikan 

dengan Beasiswa Bidikmisi. Mungkin tanpa bidikmisi belum 

tentu aku dapat menempuh pendidikan sampai di 

PerguruanTinggi. 

Terkadang aku pernah bertanya pada Tuhan, mengapa 

jalanku seperti ini, mengapa aku tidak seperti mereka, yang 

begitu mudahnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. 

Namun itu hanyalah pikiran bodoh karena terlalu sempitnya 

pikiran ini. Terkadang aku terlalu sering melihat ke atas 

sehingga lupa caranya untuk bersyukur, bahwa aku ini jauh 

lebih beruntung dari pada orang-orang di luar sana yang 

belum bisa menikmati dunia pendidikan. 
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Hujatan tidak hanya sampai di situ. Saat aku sudah 

berkuliah pun banyak orang yang tidak suka. Banyak yang 

bilang, buat apa kuliah di Untidar, kampus yang masih kecil 

dan belum banyak diketahui orang. Terlebih ketika banyak 

orang yang tahu dengan program studi yang aku pilih yaitu 

Teknik Mesin. Sungguh sangat berat dan butuh perjuangan 

yang besar untuk bisa bertahan sampai di titik ini. Banyak 

sekali yang bilang buat apa kuliah teknik mesin, apalagi 

seorang perempuan, memangnya bisa apa. 

Namun bagiku, mau menuntut ilmu di mana saja 

dengan jurusan apa saja, semua tergantung dari diri kita 

sendiri. Hanya diri kita yang bisa memilih mana yang baik 

dan yang buruk untuk kehidupan kita. Bagiku semua kampus 

sama saja, karena pada hakikatnya semua tempat adalah 

sekolah bagi kita, dan setiap orang adalah guru bagi kita. 

Entah apa background pendidikan kita, asal kita dapat 

bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, bagi saya 

itu sudah cukup luar biasa. Meskipun jurusan ini tidak sesuai 

dengan apa yang saya harapkan, namun aku tetap 

menjalaninya dengan ikhlas dan berusaha untuk 

mencintainya. Awalnya memang sangat berat, apalagi di 

jurusan Teknik Mesin dengan perempuan sebagai kaum 

minoritas. 

Alasan terbesar aku bertahan di sini adalah karena 

orang tua. Aku tidak mungkin mengecewakan mereka. Aku 

tidak mungkin mundur hanya karena masalah sepele 
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semacam ini. Aku harus berani membuktikan pada orang 

orang di luar sana bahwa aku mampu dan aku bisa sukses 

meskipun berasal dari keluarga biasa. Aku yakin suatu saat 

nanti bisa mengangkat derajat orang tuaku. Aku tidak 

mungkin membiarkan keluargaku terus menerus 

diremehkan. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan 

pernah takut untuk bermimpi. Jalani saja sesuai alur dan 

kehendak hati, jangan takut melangkah dan abaikan semua 

cacian. Teruslah berproses dan berprogres. 

 

“Jangan jadiakan keterbatasan ekonomi sebagai 

penghambat mimpi. Sejatinya kesuksesan ada ditangan kita 

sendiri. Jangan lupa untuk bersyukur dan terus meminta 

pada Allah SWT. Dan yang terpenting adalah ridho orang 

tua. Ingat ketika kalian mulai lelah dan jenuh dengan hidup 

ini, ingatlah kedua orang tua kita yang yang tidak pernah 

jenuh dan bosan untuk mendoakan kesuksesan kita.” 
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GILIRAN 

Ema Septiani 

S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018 

 

“Bersyukurlah jika kamu selalu miskin dan kelaparan, 

karena itulah kamu akan terlatih bekerja keras untuk 

mencari makanan. Berbanggalah jika kamu dianggap bodoh 

dan selalu direndahkan, karena itulah kamu akan terus 

belajar tanpa perlu memikirkan pujian.” 

 

Aku siswa yang pernah mendapat peringkat 28 dari 31 

siswa. Suatu hari aku mengalami sebuah keberuntungan 

dimana aku diterima di salah satu SMK favorit di Kabupaten 

Purworejo, Jawa Tengah. SMK yang selama ini aku impikan 

dan aku harap, aku bisa dipandang hebat oleh teman-teman 

SMPku. Meskipun sebenarnya aku tidak bisa memilih jurusan 

yang bagus di sana karena nilaiku yang pas-pasan dan hanya 

berpeluang lolos di jurusan yang rendah peminatnya. Setelah 

aku pertimbangkan, tidak apalah aku di jurusan terendah 

sekalipun yang penting aku sekolah di SMK favorit dan aku 

akan tetap dipandang keren oleh teman-teman. 

Benarlah, ketika aku mengambil ijazah di SMP hal yang 

aku harapkan terjadi. Dengan bangganya aku mengenakan 

seragam SMK ketika datang ke SMP. Guru-guru dan teman-

teman memujiku sebagai siswa yang keren karena hanya 

sedikit sekali alumni dari SMPku yang bisa diterima oleh SMK 
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tersebut. Tetapi rasa bangga tersebut lenyap ketika aku 

sudah mulai mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Tak 

mudah menjadi aku yang notabenenya hanya beruntung bisa 

diterima apalagi di jurusan yang sama sekali tidak aku sukai. 

Semua pelajaran terasa sulit diikuti dan dengan teman-

teman terasa sulit beradaptasi. Seiring berjalannya waktu, 

aku mulai terbiasa mempelajari pelajaran-pelajaran yang 

tidak kusuka itu. Pusing? Jelas. Muak? Iyalah. 

Sesulit apapun rasanya aku masih tetap memiliki 

semangat belajar dan ambisi untuk menjadi yang terbaik di 

kelas. Awalnya aku sering merasa kecewa karena nilai-nilai 

ulanganku tidak pernah lebih bagus daripada teman-teman 

lain. Terutama dipelajaran matematika. Bayangkan saja 

ketika teman satu kelasmu semuanya mendapatkan nilai 80, 

90, 100 sedangkan kamu adalah satu-satunya yang 

mendapatkan nilai 50 dan harus remidi sendirian setiap 

ulangan matematika! 

Malu? oh tentu tidak. Kenapa aku harus malu jika nilai 

kejujuranku di mata Allah lebih tinggi dibandingkan nilai 

kejujuran teman-temanku? Ya sayangnya, guru-guru tidak 

pernah mencantumkan nilai kejujuran di dalam raport 

sehingga aku mendapatkan peringkat 28 dari 31 siswa di 

kelas. Sedih? Pasti. Semenjak saat itu teman-teman di kelas 

semakin memandang aku sebelah mata. Tidak pernah 

mengajak aku diskusi saat mengerjakan tugas apapun. Hal 
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itu menjadi motivasi belajar aku untuk mengungguli mereka 

di mata pelajaran yang aku suka, yaitu bahasa Jepang. 

 

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih 

baik.” 

 

Kalimat itu menjadi prinsipku sampai akhirnya aku 

berhasil mendapatkan nilai ulangan bahasa Jepang terbaik di 

kelas. Kemudian teman-teman selalu mengerubungiku setiap 

ada tugas bahasa Jepang. Hanya di pelajaran bahasa Jepang, 

catat itu! Di mata pelajaran yang lain, bagi mereka aku 

tetaplah si cupu yang tidak bisa apa-apa. Menjelang ujian di 

kelas 12, ambisiku untuk mengalahkan nilai teman-teman 

kelas menjadi-jadi. Di Try Out UNBK pertama aku berhasil 

menyabet nilai bahasa Indonesia tertinggi di jurusan dan nilai 

bahasa inggris terbaik di kelas. 

 

“Ambisi itu layaknya api, kecil jadi kawan besar jadi lawan.” 

 

Kali ini aku semakin berambisi bukan sekadar untuk 

membuktikan aku bisa tetapi karena aku tidak mau 

dikalahkan siapapun, aku harus bisa mendapat NEM terbaik 

dan NEM ku harus bisa memenuhi syarat mendaftar beasiswa 

Monbukagakusho (beasiswa untuk kuliah di Jepang). 

Mungkin aku terlalu sombong waktu itu, sampai pada 

akhirnya nilai UNBKku anjlok. Aku tidak lolos SNMPTN, aku 
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gagal mendapatkan nilai yang sudah aku targetkan, otomatis 

aku pun gagal memenuhi syarat mendaftar 

Monbukagakusho. Waktu itu aku sangat sedih sampai aku 

bertanya di dalam hati “Ya Allah, aku sudah berusah jujur di 

setiap ulangan. Aku belajar dengan kemampuan ku sendiri. 

Kenapa teman- teman ku yang menconteklah yang 

mendapat peringkat terbaik?”. Aku merenungi hari kelulusan 

paling menyedihkan itu. Kemudian aku menyadari suatu hal 

bahwa sebenarnya aku belum gagal, aku hanya belum 

mendapatkan giliran. 

 

“Kompetisi bagaikan antrean memasuki sebuah pintu yang 

berdesak-desakan. Barang siapa yang terus berjuang untuk 

masuk, meskipun sakit karena tertabrak atau terbentur 

pasti akan mendapatkan gilirannya.” 

 

Aku selalu percaya Allah itu Maha Melihat. Allah tidak 

mungkin tidak menghargai kejujuranku selama ini, Allah 

tidak mungkin menyia-nyiakan usahaku. Aku percaya Allah 

itu hakim paling adil dan memiliki cara sendiri untuk 

mengadili makhluk-Nya. Setelah berbulan-bulan aku 

berusaha mempelajari materi-materi SMA yang tidak pernah 

aku pelajari di sekolah, aku mendapatkan giliran itu. Aku 

lolos SBMPTN di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Universitas Tidar. Satu hal lagi, aku berhasil 

menjadi lebih unggul dari pada teman-teman sejurusanku. 
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Karena aku adalah satu-satunya dijurusanku yang diterima 

di Perguruan Tinggi Negeri. Cobaanku selesai? Belum. Aku 

pernah tidak sengaja mendengar salah seorang temanku 

berkata “Pantesan lolos, dia kan daftarnya Untidar”. Iya, aku 

tahu kampus ku adalah PTN baru yang bisa dikatakan masih 

balita. Kampusku tidak sebesar PTN gajah yang gedungnya 

mewah dan namanya terkenal. Tetapi, bagi kumahasiswa 

yang luar biasa adalah mahasiswa yang bisa membesarkan 

nama kampusnya bukan yang dibesarkan oleh nama 

kampusnya. Aku sering bertanya-tanya “Apa yang bisa aku 

lakukan sebagai mahasiswa? Apa yang akan aku lakukan 

sebagai mahasiswa? Apa yang harus aku lakukan sebagai 

mahasiswa?” 

Setelah hampir genap tiga semester aku belajar di 

kampus ini, akhirnya aku berhasil mendapatkan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaanku itu. Aku terbangkan logo burung 

milik Untidar ke tanah rencong melalui sebuah kompetisi 

nasional yaitu Pekan Intelektual Mahasiswa Bidikmisi 

Nasional, Universitas Teuku Umar 2019. Sebagai oleh-oleh 

dari bumi kelahiran Teuku Umar untuk kampus tercinta, aku 

membawa pulang sebuah piala bertuliskan Juara Harapan 2 

Cerita Inspiratif PIMBN UTU 2019. Pencapaian tersebut tidak 

lantas membuatku puas. Justru aku semakin terpacu untuk 

lebih berkontribusi serta berprestasi sebagai tanda terima 

kasihku pada kampusku dan beasiswa Bidikmisi. 
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Allah itu adil dan kamu wajib percaya. Jika setiap orang 

diberi poin 10 dalam hidupnya. Mungkin dulu aku baru 

mendapat 1 poin sedangkan teman-temanku sudah 

mendapat 8 poin. Sekarang aku diberi poin 9 sedangkan 

teman-temanku hanya mendapatkan 2, karena hanya itu 

yang tersisa. Hidup ini seperti bianglala, siapapun akan 

merasakan menjadi yang di atas dan menjadi yang di bawah. 

Ketika di atas jangan menindas, ketika di bawah jangan terus 

berkeluh kesah. Allah adil dan semua orang akan mendapat 

gilirannya. 
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JEJAK GADIS DESA 

Indah Tri Rahayu 

S1 Pendidikan Biologi 2018 

 

Bermula dari janin yang tumbuh selepas satu tahun 

pengangkatan tumor dari perut sang ibu, tentunya rasa 

bahagia bercampur takut menghantui wanita mulia itu 

selama 9 bulan lamanya, hingga akhirnya terlahir seorang 

bayi kecil dengan keadaan sehat walafiat. 

Indah Tri Rahayu, seorang bayi kecil yang lahir 19 

tahun lalu, tepatnya pada hari kamis, 03 Agustus 2000. Aku 

adalah anak ketiga dan merupakan anak terakhir dari dua 

bersaudara. Aku memiliki dua kakak perempuan yang 

usianya tak jauh berbeda denganku. Kakak pertamaku 

bernama Lilia Kholisoh yang terlahir pada tahun 1995, 

sedangkan kakak kedua bernama Dini Kuswati yang berumur 

tiga tahun lebih tua dariku. Mengurus kami bertiga 

merupakan beban sekaligus kenikmatan tersendiri bagi 

orang tua kami, hingga pada suatu hari ibu bercerita tentang 

kebiasannya membawa tiga orang anak saat masih kecil 

kemanapun pergi, “dulu kalau ibu pergi, kalian pasti minta 

ikut, tangan kiri menggendong bayi, pundak untuk 

menggendong mba Dini, dan tangan kanan untuk menuntun 

mba Lili yang sudah bisa berjalan.” Kebiasan itu tak terhenti 

sampai kakak pertama ku menginjak bangku sekolah. 
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Hidup ditengah suasana pedesaan, keluargaku tumbuh 

menjadi keluarga yang serba pas-pasan. Bapakku bernama 

Disam yang merupakan seorang tukang pijat, sedangkan ibu 

bernama Kasinah, seorang pedagang sayur rumahan. Sejak 

ibu memutuskan untuk berjualan sayur, setiap hari usahanya 

selalu dirundung hutang, mungkin ini terjadi karena banyak 

pembeli yang hutang sehingga uang modal tersendat, sistem 

gali lubang tutup lubang menjadi dasar tumbuhnya gunungan 

hutang bagi ibuku, ditambah lagi dengan bapak yang tidak 

setiap hari kerja, biasanya seminggu sekali atau jika ada 

pesanan saja. Sampai pada akhirnya muncul kesepakatan 

diantara keduannya untuk menjual tanah dan rumah yang 

kami tempati demi membayar hutang, itupun tak cukup, 

masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus mereka 

lunasi.  

Saat itu usiaku baru 8 tahun, karena tak punya rumah 

akhirnya ibu membawaku kerumah nenek yang jaraknya 

cukup jauh dari tempat kelahiranku. Setiap hari puluhan 

kilometer harus aku lalui bersama saudaraku untuk menimba 

ilmu, rasa tak tega muncul dibenak orang tua kami, sehingga 

mereka memutuskan untuk kembali ke desa kelahiranku dan 

hidup menumpang di rumah nenek dari ibu. Aku dan kakakku 

yang masih kecil kerap kali menjadi harapan bagi ibuku agar 

cepat besar dan segera mencarikan uang untuknya. Doa dan 

harapan terbaik selelu beliau panjatkan untuk kami. 
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Hari-hari terus berganti, begitu pula bulan yang beralih 

menjadi tahun. Memasuki masa sekolah, ibu memasukanku 

ke SD dekat rumah yang merupakan satu-satunya sekolah di 

desaku. Semasa SD aku tak bisa menorehkan prestasi untuk 

kedua orang tuaku, aku bukanlah anak yang pintar bahkan 

beberapa kali terdapat nilai merah di raporku. Namun bapak 

dan ibu tak pernah marah, mereka selalu sabar membimbing 

dan menasehatiku untuk terus belajar. Menjelang kelulusan, 

Allah memberikan berita bahagia untukku dan keluargaku. 

Hasil ujian nasional menunjukan bahwa diriku masuk sebagai 

peringkat dua sebagai lulusan terbaik. Banyak guru dan 

temanku yang tak menyangka bahkan ada yang mengatakan 

kalau hasil pengumuman terebut salah ketik. Inilah takdir 

yang Allah berikan kepadaku. Takdirnya bagaikan roda 

bundar yang mampu memutar posisi dibawah menjadi 

diatas, yang suatu saat akan berputar kembali jika aku lalai 

dan puas atas pemberiannya. 

Setelah lulus SD aku memilih untuk melanjutkan di SMP 

N 3 Ajibarang. Sekolah yang jauh dari kategori favorit dan 

terkenal sebagai penampungan bagi mereka yang tidak 

diterima di SMP N 1 atau SMP N 2 yang merupakan sekolah 

favorit di kecamatanku. Sebenarnya aku memiliki jalur 

undangan prestasi untuk masuk di SMP N 1 tetapi aku tolak 

tawaran tersebut karena alasan jarak sekolah yang jauh 

dengan rumahku. Masa SMP, aku jalani dengan berjalan kaki 

sejauh 3 Km pulang pergi. Di masa ini pula tak banyak 
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prestasi yang aku raih, walaupun beberapa kali ikut lomba 

namun belum membuahkan hasil. Prestasi yang dapat aku 

banggakan pada orang tuaku hanyalah rangking dan paralel. 

Hampir setiap tahun aku rangking tiga besar dan beberapa 

kali termasuk paralel sepuluh besar. Hingga menjelang 

kelulusan, aku mendapatkan predikat peringkat enam besar 

sebagai lulusan terbaik tahun 2015. Rasa senang berseri 

diwajahku, namun sedihpun terus menyelimuti hati. Ini 

terjadi karena tak ada orang tuaku yang menyaksikan aku 

naik keatas panggung, berbeda dengan teman lain yang naik 

bersama orang tua mereka. Saat itu, ibuku masih berada 

dijalan, mengingat jarak dari rumah ke sekolah yang cukup 

jauh, apalagi ibu berangkat dengan jalan kaki. Rasa kecewa 

masih membekas di relung hati, namun waktu tak pernah 

berhenti bergerak sehingga mampu menenggelamkan rasa 

pada masa itu. 

Memasuki masa tenang setelah pengumuman, aku dan 

temanku dibingungkan mau melanjutkan kemana, hingga 

suatu ketika aku menghampiri bu Mariyatus, seorang guru 

BK yang sedang duduk santai di halaman sekolah. Aku 

bertanya kepada beliau tentang kegundahanku. Beliau 

menyarankan agar lanjut di SMA negeri, dan melarang keras 

untuk melajutkan di sekolah swasta. Dalam benakku, yang 

kupikirkan jika lanjut di SMA negeri maka harus melanjutkan 

kuliah, jika tidak, maka tak ada bedanya dengan lulusan SMP. 

Aku hanya khawatir, bapak dan ibuku tak mampu membiayai 
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sekolahku nantinya dan akhirnya putus ditengah jalan. 

Mengalah sebelum perang atau bersiap-siap sebelum terjun 

ke jurang itulah yang ku tunjukan kala itu. Dan akhirnya, aku 

memilih melanjutkan di SMK jurusan farmasi. Selain murah 

dan terakreditasi A, aku memiliki saudara yang kerja disana 

sehingga aku diperbolehkan membayar uang administrasi 

setengah dahulu dan kekurangannya boleh dilunasi pada 

waktu lain. 

Di masa ini tak jauh berbeda dengan masa yang lalu, 

hanya prestasi akademik yang aku persembahkan pada 

orang tua ku, beberapa kali mengikuti lomba namun gagal 

terus. Di masa ini pula, diri ini merasakan gejolak untuk 

mencari uang sendiri, hingga akhirnya aku nekad untuk 

berjualan mie lidi milik tetangga ku. Dua puluh bungkus mie 

lidi ku bawa ke sekolah setiap pagi, dan upah yang aku 

dapatkan sebesar Rp 200 perbungkusnya. Walapun sedikit 

tetapi aku terus bersyukur bisa mencari tambahan uang jajan 

sendiri. Rasa malu telah dihilangkan perlahan, dan menjadi 

pendengar komentar dari teman sudah menjadi makanan ku 

setiap hari. Semuanya telah aku terima dan syukuri dengan 

ikhlas. 

Akhir masa SMK sudahlah dekat, aku pun tak rela 

melepaskan kenangan indah didalamnya, disini aku 

menemukan sahabat yang tak kudapatkan ditempat lain, aku 

merasa tak ada perbedaan dengannya, mereka satu tujuan 

denganku, satu selera, dan kami sering memiliki impian yang 
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sama. Mereka adalah Alifah dan Yuli. Kami selalu bersama 

setiap waktu, saling mengingatkan, dan canda tawa telah 

kami lalui selama tiga tahun. Berat rasa untuk meninggalkan 

mereka, namun sudah suratan takdir bahwa setiap 

pertemuan ada perpisahan. Waktu itupun datang, kami 

disibukan untuk merencanakan masa depan dengan cara 

masing-masing. 

Tuhan telah menyusun takdir orang dengan beda-beda. 

Takdirku adalah untuk melanjutkan kuliah. Aku lolos seleksi 

masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur bidikmisi 

SBMPTN di Univesitas Tidar yang berada di Magelang. Sujud 

syukur aku panjatkan pertama kali setelah mengetahui hasil 

ini. Rasanya seperti mimpi bahwasanya aku, seorang anak 

desa dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam bangku 

kuliah. Awal memasuki perkuliahan rasanya senang sekali, 

tetapi semakin lama aku merasa sedih karena ditempat ini 

aku tak mendapatkan sahabat seperti saat SMK, disini aku 

merasa sendiri, kemana-mana sendiri tak seperti teman lain 

yang memiliki gandengan. Aku merasa minoritas disini, aku 

kurang mampu menyesuaikan bahasaku dengan bahasa baru 

ditempatku saat ini walaupun masih satu provinsi. Karena 

keterbatasan itu, beberapa teman memanggilku dengan 

sebutan anak lola. Banyak sekali kesedihan yang aku rasakan 

disini, terlebih aku hidup sendiri, aku tidak punya saudara 

satupun disini dan aku hanya pulang satu semester sekali 

demi menghemat uang transport. Tak jarang pula aku 
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merasakan kelaparan yang berujung pada kambuhnya 

penyakit maag. Ya, beginilah kehidupanku selama menjadi 

anak kost yang kelaparan dan kesepian. 

Di balik keresahan yang aku rasakan, senantiasa 

kuucapkan rasa syukur kepada sang khalik. Bagaimanapun 

kehidupanku sekarang ini merupakan do’a yang dikabulkan 

oleh-Nya. Bisa kuliah di kampus negeri secara gratis dengan 

dibiayai oleh negara adalah hal yang kuimpikan dahulu kala, 

oleh karenanya aku harus terus bertahan hingga mimpiku 

berakhir dengan berita bahagia bukan duka atupun lara. 

Selain mendapatkan uang saku dari program bidikmisi, aku 

juga bekerja part time setiap hari sabtu dan minggu. Saat 

teman-teman lain memanfaatkan weekend untuk 

mengerjakan tugas dan liburan, lain halnya dengan diri ini 

yang bekerja banting tulang untuk menambah pundi-pundi 

rupiah sebagai bekal perjalanan hidup. Pagi sampai siang aku 

gunakan untuk bersih-bersih dan beristirahat sejenak, lalu 

sore sampai pagi lagi aku gunakan untuk bekerja. Sedangkan 

sembari berjualan nasi kucing buatan sendiri yang dititipkan 

di koperasi mahasiswa yang ada di kampus, selain itu, aku 

juga berjualan berbagai produk seperti; cireng, jam tangan, 

kaos kaki, baju, kerudung yang dijual secara online. Modal 

usaha aku ambil dari jatah bidikmisi. Semangat mencari uang 

yang telah pupuk sejak SMK inilah yang membawaku 

menjadi mahasiswa karir sehingga mampu bertahan hidup 

diperantauan tanpa meminta uang dari orang tua. Aku 
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percaya jalan yang kulalui merupakan pelajaran berharga 

yang mungkin tak akan aku dapatkan di dalam kelas. Dan 

pelajaran inilah yang akan mengantarkanku menuju jalan 

kesuksesan. 

Melalui cara lain, Allah memberikan kesempatan lain 

kepadaku untuk mengikuti berbagai lomba, dan beberapa 

kali lulus seleksi. Prestasi yang sudah aku dapatkan saat ini 

diantaranya; juara tiga lomba essay competition FKIP, lulus 

seleksi PKM-M tingkat universitas tahun 2018, lulus KBMI 

2018 tingkat universitas, nominasi sepuluh besar lomba call 

for paper se-Jateng-DIY di IAIN Surakarta tahun 2019, dan 

juga lulus pendanaan program mahasiswa wirausaha FKIP 

tahun 2019. Rasa syukur akan kutingkatkan setiap saat 

kepada tuhan semesta alam. Tak terhenti sampai disini, 

masih banyak mimpi yang selalu aku tulis dan aku panjatkan 

agar Sang Kuasa mau mengabulkannya. Harus percaya diri 

dan berani berjuang adalah jurus jitu mewujudkannya. 

Setiap usaha pasti akan menuai hasil, jika tidak 

sekarang mungkin besok. Beratus-ratus kegagalan, beratus-

ratus pula keberhasilan, selalu berusaha, bersabar, dan terus 

berdo’a itulah yang aku lakukan, sedangkan hasilnya aku 

serahkan kepada Allah yang maha berkuasa. Selain itu, 

berani tampil beda juga menjadi prinsip dasarku untuk 

memulai kehidupan. Yang terpenting bagiku adalah 

bagaimana menjadikan diriku agar bermanfaat bagi orang 

lain. Melalui program bidikmisi ini akan kuwujudkan sebuah 
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mimpi untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, keinginanku 

dimasa depan adalah ingin mengajar di daerah pedalaman 

sebagai bakti cinta kasih pada negeri, hal pertama yang 

harus aku lakukan adalah menjadi sukses, tanpa 

memandang dari mana aku berasal.
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TITIK BALIK 

Galuh Tiyasherlinda 

S1 Manajemen 2018 

 

Namaku Roni Sanjaya. Orang-orang biasa memanggil 

dengan sebutan Roni. Aku lahir dan dibesarkan dalam 

keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tuaku bekerja 

sebagai guru. Aku mempunyai dua orang kakak dan satu 

orang adik. Aku tinggal disebuah desa yang berada pinggir 

kota. Desaku dikenal dengan anak mudanya yang bisa 

dikatakan sedikit nakal, dalam artian banyak anak muda 

yang putus sekolah dan memilih untuk menjadi anak punk. 

Hal itu menjadikan kebanyakan orang memandang desaku 

sebelah mata. 

Meskipun teman-temanku banyak yang memilih untuk 

menjadi anak punk. Aku tidak terlena dengan semua itu 

karena aku sadar akan pentingnya pendidikan dan karena 

kedua orang tuaku yang selalu memberikan motivasi dan 

dukungan dengan apa yang aku lakukan. Semenjak aku 

duduk di bangku sekolah menengah atas, aku menyukai 

segala hal yang berhubungan dengan fotografi dan 

videorgafi. Hingga akhirnya aku mengeluti hobiku sampai ke 

perguruan tinggi. Di kampus aku mengikuti kegiatan 

kemahaiswaan bidang seni bagian videografi, dengan 

harapan aku mendapatkan pengalaman lebih mengenai 

fotografi dan videografi. Dari situ aku mulai belajar banyak 
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hal dan aku berfikir bagaimana jikalau aku mengajak teman-

teman di desaku untuk bekerjasama dalam setiap tugas 

fotografi dan videorgafiku. 

Aku mengajak mereka belajar mengenai videografi dan 

memadukan dengan bakat-bakat mereka dibidang seni. 

Awalnya hanya untuk mengalihkan mereka agar tidak 

terjerumus lebih jauh dalam kenakalan remaja, namun 

seiring dengan berjalannya waktu mereka sadar bahwa hal 

yang selama ini mereka lakukan tidak patut untuk dicontoh. 

Sehingga akhirnya mereka berfikir untuk melanjutkan 

pendidikan mereka dengan mengikuti kelas paket. 

Saat itu juga terlintas dipikiranku untuk memanfaatkan 

lahan kosong di belakang rumah untuk dijadikan sebagai 

tempat atau wadah yang nantinya akan digunakan pemuda-

pemuda untuk berkreasi. Semenjak itulah kegiatan mereka 

mulai terarah dan mereka justru meninggalkan dunia punk 

dan lebih memilih untuk mengeluti bakat mereka dibidang 

seni seperti bermain gamelan, pantonime, bersajak ataupun 

yang lainnya. Terkadang mereka juga mengikuti perlombaan 

yang diadakan di dalam maupun luar kota. 

Mereka merasa apa yang mereka lakukan saat ini lebih 

baik dan mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari 

apa yang mereka lakukan. Hingga suatu saat mereka diminta 

untuk mengajar anak-anak Sekolah Dasar (SD) untuk 

bermain teater dan berlatih alat musik tradisional. Dengan 

begitu aku merasa senang karena dahulunya desa yang 
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dianggap membawa dampak negatif bagi masyarakat, kini 

menjadi desa yang maju dengan pemudanya yang aktif dan 

kreatif. 
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SEBUAH MIMPI DAN KERJA KERAS 

Bela Maryana 

S1 Peternakan 2019 

 

Nama saya Bela Maryana, saya berasal dari kota kecil 

didaerah Jawa Tengah yaitu kota Pati. Tepatnya saya tinggal 

di desa Tanggel RT 02 RW 02, Kecamatan Winong, Kabupaten 

Pati. Saya dari keluarga yang sederhana dan saya anak 

kedua dari dua bersaudara. Saya sekarang kuliah di 

Universitas Tidar, Magelang dengan program studi S1 

Peternakan. Proses melanjutkan kejenjang perguruan tinggi 

saya harus melewati pahit manisnya perjuangan untuk bisa 

kuliah. Saya alumni dari SMA N 1 Jakenan yang merupakan 

sebuah sekolah yang berada di desa dan jauh dari keramaian 

kota. Saya dari kelas MIPA yang harus melanjutkan 

kejenjang perguruan tinggi. Sehingga saya bermaksud untuk 

merencanakan hal tersebut dan saya konsultasi kepada 

orang tua. 

Namun saya belum berani mengatakan bahwa saya 

ingin melanjutkan kuliah kepada bapak. Saya hanya berani 

bilang kepada ibu saja kalau saya ingin melanjutkan kuliah 

sehabis SMA ini. Dan jawaban dari ibu saya adalah, “iya boleh 

asalkan bisa dapat bidikmisi, soalnya kalau tidak dapat 

bidikmisi orang tua mu ini tidak kuat untuk membiayai”. 

Seketika harapanku gugur tak berarti, seharian aku 

memikirkan perkataan ibu sampai lupa waktu untuk makan. 
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Hari selanjutnya ada sosialisasi dari guru BK kepada 

kelas saya mengumumkan bahwa siapa saja yang minat 

bidikmisi untuk segera datang kepadanya. Seketika aku 

teringat ucapan ibu dan saya langsung mendaftarkan diri 

untuk bisa mendaftar bidikmisi. Persyaratan bidikmisi 

sangatlah banyak, dari surat keterangan tidak mampu, surat 

penghasilan orang tua, struk listrik dan masih banyak 

persyaratan lainnya. Saya berusaha mengumpulkan 

persyaratan tersebut dengan usaha saya sendiri tanpa ada 

bantuan dari orang tua, dan alhamdulillah saya dapat 

melakukannya sendiri demi mengejar mimpi. Sesegera 

mungkin semua berkas saya kumpulkan dan segera saya 

serahkan kepada guru BK. 

Ketika itu pendaftaran SNMPTN sudah dimulai. Saya 

harus menunggu pemeringakatan terlebih dahulu dari pihak 

sekolah apakah saya terekomendasi untuk bisa daftar 

SNMPTN atau tidak, dikarenakan pada tahun tersebut jumlah 

yang dapat daftar SNMPTN hanya 40% dari jumlah siswanya. 

Alhamdulillah saat pengumuman siapa saja yang dapat daftar 

SNMPTN saya juga terekomendasi. Mulai saat itu saya harus 

bisa menentukan mau kemana saya harus melanjutkan 

kuliah saya dengan nilai rata-rata raport saya 86. Dan saat 

itu juga saya baru berani untuk bertanya dan 

memberitahukan kepada bapak saya kalau saya ingin kuliah, 

dan beliau pun menyetujuinya. 
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Saya ingin sekali bisa kuliah di Semarang dan orang tua 

saya juga seperti itu, karena orang tua saya berfikiran kalau 

saya kuliah di Semarang bisa tinggal dengan budhe (kakak 

orang tua). Waktu itu saya ingin sekali mengambil Program 

Studi Teknik Sipil, Universitas Diponegoro yang sepertinya 

prospek kerjanya menjanjikan. Namun passing grade 

sangatlah tinggi, saya sangat bingung akan ambil jurusan 

apa untuk kuliah ini. Akhirnya saya tanya kepada kakak kelas 

saya dan saya meminta saran saya harus ambil jurusan apa. 

Kakak kelas saya menyarankan saya untuk ambil pendidikan, 

tapi kalau ambil pendidikan saya juga bingung mau ambil 

pendidikan apa yang cocok dengan saya. Saya merasakan 

posisi paling sulit untuk menentukan pilihan dan saya berniat 

untuk shalat istikharah untuk mendapatkan jawaban yang 

terbaik. Sayapun menyakinkan ego saya untuk memilih 

Jurusan Peternakan di Universitas Diponegoro. Saya segera 

konsultasi ke guru BK apakah saya bisa keterima disana apa 

tidak. Jawaban guru BK malahan membuat semangat saya 

turun, guru BK saya berkata bahwa ada anak kelas lain yang 

ingin daftar dijurusan dan kampus seperti yang saya inginkan 

tersebut dan nilainya lebih tinggi daripada saya. Saya pun 

disarankan guru BK untuk ambil SNMPTN saya di Universitas 

Tidar ini dan saya pun mengikuti perkataan beliau dan 

Alhamdulillah saya keterima. Saya masih ingat dengan 

bidikmisi saya apakah saya keterima atau tidak, dan saya 

membuat keputusan apabila bidikmisi saya keterima saya 
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akan melanjutkan kuliah saya dan apabila bidikmisi saya 

tidak diterima saya harus dengan lapang dada untuk bekerja. 

Sembari menunggu hasil pengumuman bidikmisi saya 

dirumah bantu tante saya jualan baju di pasar saat bulan 

puasa. Setelah lebaran saya memutuskan untuk melamar 

pekerjaan di pabrik sepatu di Jepara karena di rumah saya 

cuma bisa membantu orang tua membuat keranjang dan 

uangnya juga tidak seberapa. Saya bekerja dengan 

semangat yang tinggi untuk bisa menghasilkan uang sendiri 

dengan keringat saya sendiri, memang mencari uang tidak 

semudah menghabiskannya. Waktu itu saya dapat bagian 

packing, bagian packing menurutku memang bagian yang 

paling berat. Sampai-sampai saya sakit dan mimisan karena 

kecapekan bekerja. Alhamdulillah saya sudah bisa 

memberikan uang kepada orang tua saya walaupun tidak 

seberapa dan sisanya saya tabung untuk membeli kebutuhan 

saya untuk ngekos kalau keterima bidikmisi. Pengumuman 

hasil bidikmisi pun keluar dan saya keterima bidikmisi, 

langsung saja aku memberi tahu orang tua akan hal tersebut. 

Namun ibu saya berucap mendingan kerja saja dapat uang 

banyak nantinya. Saya menghiraukan ucapan ibu saya dan 

saya bertekad besar untuk kuliah. Setelah dua bulan saya 

bekerja, waktu perkuliahan segera masuk dan saya harus 

mempersiapkan keperluan apa saja yang saya butuhkan 

untuk ngekos. Berat sekali untuk berpisah dengan orang tua, 

karena saya tidak pernah sekali pun pisah dengan orang tua. 
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Saya sangat bersyukur dengan perjalanan hidup saya 

untuk bisa kuliah tercapai dan saya berniat untuk tidak 

menyepelekan kuliah ini. Saya bercita-cita untuk menjadi 

seorang pengusaha susu dan ternak.  

Terimakasih kepada kakak saya yang telah membantu 

membiayai kebutuhan saya selama kuliah. Terimaksih 

kepada orang tua saya yang telah rela banting tulang untuk 

memenuhi kebutuhan dan membiayai sekolah saya. Saya 

tidak akan melupakan semua itu. Dengan sebuah usaha 

keras saya dapat menggapai mimpi yang saya ingin dan 

idam-idamkan. 
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PEMUDA DAN TUKANG PANGKAS RAMBUT 

Rizal Iqbal Taufiq 

S1 Administrasi Negara 2019 

 

Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang 

sholeh bernama Fikar. Dia tinggal disuatu desa yang jauh dari 

keramaian kota bersama ibunya tercinta, dia sangat 

menyayangi ibunya karena hanya dialah manusia istimewa 

yang Fikar punya, ayah Fikar meninggal saat dia masih 

berusia dua tahun karena sakit tumor pada otaknya. Sejak 

masih dalam kandungan ibunda Fikar selalu membacakan 

ayat-ayat suci Al-Qur’an. 

Fikar kemudian lahir dan tumbuh dewasa menjadi 

seorang laki-laki penurut dengan ibunya meski dia hanya 

berprofesi sebagai guru mengaji di kampungnya namun Fikar 

tidak pernah malu justru dia selalu semangat menceritakan 

kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh umat islam dan tidak 

lupa kisah nabi agung Muhammad SAW sehingga murid-

muridnya menjadi semangat dalam menuntut ilmu terutama 

ilmu agama islam. 

Pada suatu hari saat Fikar hendak membelikan barang 

belanjaan ibunya ke pasar lantas dia berkeinginan untuk 

memangkas rambutnya karena sudah panjang, sesampainya 

di pasar dia membeli barang-barang apa saja yang ibunya 

pesan tadi, setelah selesai kini saatnya dia mencari tukang 
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pangkas rambut di sekitar pasar, dan tidak lama Fikar 

menemukan tempat pangkas rambut lantas dia masuk. 

 “Assalamualaikum tuan bisakah kau memangkas 

rambut ini?” Tanya Fikar, “emmh, iya silahkan duduk dulu 

sambil menunggu antrean” sahut tukang pangkas rambut 

tanpa membalas ucapan salam dari Fikar. 

Kemudian duduklah Fikar sambil meletakkan barang 

bawaan milik ibunya di sampingnya, setelah berjalan 

beberapa menit akhirnya kini giliran Fikar untuk dipangkas 

rambutnya.  

“Mau dipangkas model apa nak?” Tanya tukang 

pangkas, kemudian “apa saja tuan yang penting rapi” jawab 

Fikar sambil bercermin.  

Setelah tukang pangkas mulai mencukur Fikar dia 

sambil berkata-kata “nak kamu percaya dengan adanya Allah 

ya?” Tanya tukang pangkas yang raut wajahnya agak 

sombong.  

Fikar pun tidak lantas menjawab pertanyaan tukang 

pangkas tadi, kemudian “hhmm, benar-benar Allah itu tidak 

ada ya?”, mendengar pertanyaan yang kedua kalinya lantas 

membuat fikar tidak tahan, akan tetapi dia masih bisa 

bersabar sembari membaca istighfar di dalam hati dan 

mendoakan supaya tukang pangkas tadi mendapat hidayah. 

Ketika Fikar selesai dipangkas timbul pertanyaan lagi 

dari tukang pangkas tadi ”jika kamu percaya Allah itu ada 

lantas kenapa di luar sana ada orang yang gelandangan dan 
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hobinya mabuk?” Tanya tukang pangkas sambil 

menunjukkan orang yang dimaksud. Dari situlah kemudia 

Fikar berani membalas dengan melontarkan pertanyaan, 

“waduuh tuan aku rasa tukang pangkas rambut itu tidak ada 

ya?” Tanya Fikar sambil merapihkan rambutnya, kemudian 

tukang pangkas itu menjawab, “lhoo bagaimana mungkin 

tidak ada, aku saja ada disini dan baru saja memangkas 

rambutmu?” 

Kemudian Fikar menjelaskan “naah jawaban tuan akan 

menjawab pertanyaan tuan tadi kenapa? Tadi tuan berkata 

bahwa Allah itu tidak ada, dan kalaupun ada kenapa masih 

ada orang yang gelandangan dan hobinya mabuk. Jadi begini 

tuan Allah itu sebenarnya ada dan Maha Ada, Allah juga maha 

pengasih dan penyayang terhadap hamba-hamba-Nya hanya 

saja hambanya yang tidak mau mendekatkan diri kepada-

Nya, sama halnya jika saya ingin memangkas rambut lantas 

saya berdiam saja di rumah apakah rambut saya akan 

terpangkas dengan sendirinya? Tentu tidak tuan, pastinya 

ada usaha saya kesini untuk bertemu tuan, begitulah mereka 

jika saja mereka mau merubah perilaku mereka dan mau 

mendekatklan diri kepada Allah inshaAllah Allah akan 

memudahkan jalan dan memperbaiki hidupnya Allah selalu 

ada untuk mereka seperti halnya tuan yang selalu siap 

memangkas jika ada pelanggan yang datang, seperti itulah 

tuan jadi jangan berpikiran Allah itu tidak ada.”  
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Dengan muka yang menyesal kemudian tukang 

pangkas tadi meminta maaf dan ia ingin masuk islam, 

senyum yang keluar dari bibir Fikar seolah menunjukkan 

hidayah Allah yang baru saja datang. Saat akan 

mengislamkan tukang pangkas Fikar harus membayar 

terlebih dahulu untuk biaya pemangkasan, akan tetapi uang 

Fikar ditolak oleh tukang cukur dan dia mengucapkan banyak 

terima kasih kepada Fikar karena telah memberikan suatu 

pengalaman yang begitu berharga dalam hidupnya. Ternyata 

Fikar ini bukan orang biasa dia adalah pemuda yang sangat 

cerdas berkat ayat-ayat Al-Qur’an yang sering dibacakan 

oleh ibunya saat Fikar masih ada dalam kandungannya. 
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TAKDIR INSPIRASI DARI PELOSOK NEGERI 

Sigit 

S1 Teknik Sipil 2016 

 

Sejuknya udara, lembutnya angin gunung, serta 

ramahnya kicauan burung tenang menyapa ku menemani 

setiap langkah menuju lumbung ilmu yang berjarak kurang 

lebih lima kilometer. Tak pernah terfikir terpaksa harus 

melanjutkan cerita dan perjuangan tanpa seorang kawan, 

ketika yang lain memilih putus sekolah lantaran jarak yang 

amat jauh apalagi bagi anak kecil kelas lima SD sepertiku. 

Bukan hal yang mudah untuk terus melanjutkan sekolah 

tatkala setiap saat harus menghadapi sengatan terik 

matahari juga derasnya hujan hanya dengan selembar 

plastik mantol untuk sekedar menutupi tas agar buku tak 

lantas hancur terkena air hujan, tak hanya itu, ancaman 

tanah longsor menghantui dari tebing atas kepala dan jurang 

di sisi kaki berpijak. Prestasi itu tumbuh dari sela-sela 

pergulatan rasa tentang perjuangan dalam kesendirian. 

Peringkat dua Ujian Nasional SD tingkat sekolah menjadi 

awal menuju puncak-puncak prestasi, di atas langit 

kugantung harapan, si anak kampung pelosok. 

Dilema muncul lantaran tantangan bukan semakin 

ringan, namun semakin terasa dalam setiap detik perjalanan 

menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan jarak yang 

sama namun arah yang berbeda, jalur menuju SMP tujuan 
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semakin sempit daripada jalan saat ke SD. Jalan saat ke SD 

bisa dilalui kendaraan bermotor sedangkan jalan saat ke SMP 

hanyalah jalan setapak. Tebing curam masih menjadi 

ancaman, kemungkinan longsor bisa terjadi saat hujan 

mengguyur. Dua kali melintasi jembatan bambu yang telah 

rapuh, air coklat pekat mengangga siap melahap tubuh 

kecilku jika sewaktu-waktu jembatan runtuh. Sebaliknya 

keringat deras bercucuran saat terik siang hari. Namun 

tangga-tangga prestasi kembali kutapaki. Peringkat satu 

menjadi langganan setiap ujian tengah semester maupun 

ujian akhir semester. Semua orang memujiku, tubuhku yang 

kecil tak menghalangiku untuk melangitkan banyak prestasi. 

Dilahirkan dari dua orang tua yang sederhana. Capaian 

prestasi tak lantas membuat ku sombong dan tak tahu diri. 

Ibu seorang petani dan Ayah tukang bangunan membuatku 

tak pantas untuk menyombongkan diri. Agama pun melarang 

setiap orang menyombongkan diri lantaran semua yang kita 

miliki hanyalah titipan. 

Menjadi pribadi yang membumi merupakan prinsip 

yang saya pegang, berusaha dekat dengan banyak orang 

mengantarkanku pada dua kepercayaan yang luar biasa bagi 

anak dari kampung pelosok sepertiku. Terpilih menjadi ketua 

satu (wakil ketua umum) OSIS di SMP menjadi hal yang 

mengherankan bagiku. Hal yang mencengankan lagi ketika 

lagi-lagi aku dipercaya untuk menjadi ketua redaksi majalah 

MAKISTA (Majalah Pakis Tiga) angkatan pertama di SMPN 3 
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Pakis. Dengan artikel pertama yang berhasil diterbitkan di 

majalah MAKISTA edisi kedua yang berjudul Pernikahan Dini 

yang kutulis lantaran maraknya budaya menikah dini di 

lingkunganku. Aktivitas diorganisasi tak membuatku 

ketinggalan dalam hal prestasi. 

Bangun pukul 02.00 untuk mengulang materi-materi 

yang belum dipahami serta tak lupa sholat malam agar setiap 

usaha diridhoi oleh-Nya. Berdzikir diperjalanan setiap 

berangkat pagi serta saat pulang sore hari. Memohon doa 

restu kedua orang tua. Semua dilakukan demi sebuah mimpi. 

Namun apa yang terjadi, saat itu tubuh tiba-tiba mulai sakit 

tepat dihari pertama ujian nasional. Harapan itu tak pernah 

pudar apapun yang terjadi. Peringkat satu berhasil aku 

dapatkan diiringi air mata kegembiraan. 

Lulus SMP dengan gelar peringkat satu bukan lantas 

kemudian bertemu dengan banyak kemudahan. Namun 

seolah bertemu jurang tanpa jembatan. Beban ekonomi 

manjadi ancaman kemungkinan tak bisa melanjutkan 

pendidikan. Mencoba mencari informasi kesana-sini namun 

ujungnya terhambat biaya. Hingga akhirnya bertemu dengan 

seorang guru, pak Zaenal namanya, seorang pribadi yang 

bersemangat terutama dalam pembangunan pendidikan. Aku 

ditempatkan dipenjara suci nan penuh perjuangan. Panti 

Asuhan menjadi tempatku menempa diri. Pergi jauh dari 

kedua orang tua merupakan hal yang sangat asing 

dikampungku. Akulah orang pertama yang melanjutkan 
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jenjang pendidikan dengan berasrama. Ibuku seolah 

kehilangan ruhnya, berpisah dengan anaknya untuk yang 

kedua kalinya. Anak pertamanya meninggal sesaat setelah 

lahir kedunia. Kemudian harus berpisah dengan anak 

keduanya yang berpisah untuk menggapai mimpinya.  

Perpisahan itu semakin menyakitkan lantaran tak sadar 

kubalas dengan capaian kebodohan. Peringkat 21 diantara 32 

anak dalam satu kelas menjadikanku terbesit untuk 

menghentikan semua ini. Prestasi sulit kuukir seperti saat 

SMP dulu. Bibir suci Ibuku menjadi mata air kesejukan bagi 

diri ini. Capaian itu bagi Ibuku hanyalah cobaan dari-Nya 

untuk menguji seberapa kuat diri ini dalam menggapai 

mimpi. Baginya prestasi adalah sesuatu yang tidak wajib, 

menjadi pribadi yang baik adalah harapan terbesar disetiap 

motivasi yang terucap olehnya. Ibuku adalah orang yang 

selalu mendorongku agar tetap bertahan di panti agar bisa 

menjadi pribadi yang membumi bermanfaat bagi sesama 

hamba Illahi. SMAN 1 Kota Mungkid merupakan salah satu 

sekolah unggulan dengan banyaknya anak berprestasi. Hal 

ini menjadikan kecil harapan anak-anak panti seperti kami 

untuk bisa berprestasi. Dengan segala gejolak rasa, realita, 

dan problematika anak-anak panti seperti sering datang 

terlambat lantaran banyak pekerjaan yang harus dikerjakan 

terlebih dahulu dipanti, tertidur saat di kelas lantaran 

malamnya banyak kegiatan hingga larut malam dan harus 

bangun pagi-pagi kembali, telat membayar uang bulanan, 
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dan lain sebagainya. Hingga kami memang jarang 

diperhitungkan dalam hal prestasi. Ajang bergengsi 

pelepasan siswa atau wisuda menjadi bukti siapa saja 

berprestasi selama perjuangan tiga tahun ini. Tidak tangung-

tanggung peringkat satu pararel perolehan nilai ujian jurusan 

MIPA disabet oleh salah satu anak panti yang tidak punya 

riwayat juara kelas selama ini. Semua mata melongo kagum 

disertai heran tak berujung. Air mata anak itu tak dapat 

dibendung meski ia seorang laki-laki, kaki lusuh Ibunya 

menjadi sasaran kecupannya setelah nama itu disebut oleh 

pembawa acara. Dialah aku si anak panti yang punya seribu 

mimpi dari kampung pelosok negeri. 

Kini kulanjutkan untuk melangitkan prestasi dengan 

bantuan beasiswa Bidikmisi. Belajar disalah satu perguruan 

tinggi negeri, Universitas Tidar dengan segala amanah untuk 

menggapai mimpi. Menjadi sarjana pertama di kampung 

pelosokku ini. Hambatan dan rintangan tak pernah berhenti 

menghampiri. Ia datang untuk menempaan diri ini. 58 KM 

jarak yang harusku lalui setiap hari dengan sepeda motor 

pemberian kedua orang tua hasil banting tulang mereka 

ditambah hutang sana-sini. Lelah memang tak pernah lepas 

dari perjuangan ini. Tetapi mimpi akan menghamburkan 

segala lelah, mengubahnya menjadi asa untuk masa depan 

yang lebih cerah. Doa dan harapan mereka akan selalu 

menjadi bahan bakar semangatku dalam merangkai mimpi, 

melangitkan prestasi, dan menjadi pribadi yang membumi. 
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“Bismillah, aku lah Si Anak Panti membumikan pribadi harus 

senantiasa melekat dalam diri melangitkan prestasi-prestasi 

senantiasa kuupayakan setiap hari merakit prestasi 

membangun negeri tak pernah patah arang agar masa 

depan cerah dan terang.” 
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MENGABDI UNTUK ANAK BANGSA 

Abdillah Fikri 

S1 Pendidkan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018 

 

Cerita ini saya angkat dari pengalaman pribadi saya, 

sebelumnya perkenalkan nama saya Abdillah Fikri, 

mahasiswa Bidikmisi semester tiga Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Univeristas Tidar. Saya berasal 

dari Pati, Jawa Tengah. Jarak yang saya tempuh dari rumah 

sampai Universitas Tidar yaitu 125 km, mungkin dapat 

digolongkan sebagai jarak yang cukup jauh. Tetapi jarak 

tersebut tidak mengurangi tekad saya untuk terus mengabdi 

pada negeri, dengan cara ikut membimbing dan mendidik 

anak-anak generasi penerus bangsa di lembaga pendidikan 

tingkat dasar. 

Meskipun saya masih berstatus sebagai mahasiswa, 

tetapi keinginan saya untuk ikut menyebarkan ilmu yang 

saya dapat kepada generasi penerus bangsa cukup tinggi, 

karena memang saya dari kecil sudah berkeinginan, 

mempunyai cita-cita agar kelak dapat menjadi seorang guru. 

Sampai pada suatu ketika saya lulus dari bangku SMA, 

keinginan saya untuk ikut membantu mengajar di sekolah 

kembali menggebu-gebu, tetapi rasa tersebut saya bendung 

terlebih dahulu, karena mengingat usia saya yang dipandang 

belum cukup umur untuk ikut terjun ke dalam dunia 

pendidikan untuk menjadi seorang pendidik.  
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Singkat cerita pada waktu saya menduduki perkuliahan 

disemester dua akhir, saya berpikir untuk mencoba 

mendaftarkan diri sebagai tenaga pendidik di suatu sekolah 

dasar di Pati yang kebetulan dulu saya bersekolah di sana. 

Dengan meminta restu orang tua dan dengan didorong oleh 

tekad yang kuat, maka saya memberanikan diri untuk 

mendaftar sebagai pendidik di sana. Sampai suatu ketika ada 

pengumuman bahwa saya diterima menjadi pendidik disana. 

Betapa senangnya saya waktu itu mendengar kabar yang 

menggembirakan tersebut. Ternyata Sang Maha Kuasa 

menjawab doa-doa yang selama ini saya panjatkan tiada 

hentinya. 

Saya ditetapkan menjadi guru di MI Al Hidayah Prawoto 

Pati pada tanggal 15 Juli 2019, maka secara otomatis tugas 

saya bertambah, disatu sisi harus kuliah, disisi lain juga 

mengajar di Pati. Jadi saya seminggu sekali pasti pulang ke 

Pati, karena disana saya telah diberi amanah mengajar 

selama dua hari dalam seminggu yaitu pada hari Sabtu dan 

Minggu yang kebetulan dihari tersebut kuliah libur, jadi 

kegiatan mengajar tidak mengganggu tugas utama saya 

yaitu kuliah. Rutinitas tersebut saya jalani dengan penuh 

keikhlasan dan tekad yang kuat, saya berniat mengajar 

disana bukan untuk mencari honor ataupun harta dunia, 

melainkan saya hanya berharap semoga ilmu yang telah saya 

dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat, dan tentunya 

untuk mencari pengalaman baru dan Alhamdulillah meskipun 
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saya harus bolak-balik Magelang-Pati, dengan jarak tempuh 

2,5 jam, tetapi tiada rasa capek yang menyelimuti tubuh 

saya, saya meyakini bahwa ini semua adalah anugerah dari 

Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada saya, karena 

dampak dari pengabdian saya di sekolah. 



 

62 
 

SEBATAS KETIKAN CINTA 

Dewi Wulandari 

S1 Ekonomi Pembangunan 2019 

 

“Berceritalah karena dengan bercerita bebanmu akan 

berkurang.” 

 

Mengabdi untuk negeri menurut saya adalah salah 

satunya dengan menuntut ilmu, berpendidikan tinggi, 

terutama untuk para kaum wanita, pendidikan sangatlah 

penting karena wanita adalah tiang untuk Negara dan 

sekolah terbaik untuk para penerus bangsa. Maka dari itu 

berapa pun kamu gagal untuk bisa melanjutkan sekolah 

teruslah semangat dan iktiar karena jika memang rezeki 

semua akan indah pada waktunya dengan proses yang 

berbeda-beda seperti cerita dibawah ini. 

Tanggal kelulusan sekolah menengah atas semakin hari 

kian dekat. Perasaan suka dan duka bercampur jadi satu saya 

lebih banyak merasakan duka. Suka karena akan lulus 

setelah tiga tahun menimba ilmu di sekolah tercinta dengan 

kegiatan organisasi maupun di luar organisasi yang sangat 

terkenang di hati. Tetapi banyak sekali pikiran, setelah lulus 

mau jadi apa? mau kemana? pastinya menjadi beban 

tersendiri untuk para lulusan sekolah menengah atas.  

Berawal dari SNMPTN, ternyata salah untuk 

menentukan pilihan, tahun lalu mungkin PTN baru masih 
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berkenan dinomor duakan, tapi untuk tahun itu ternyata 

tidak mau dinomor duakan. Ya sudahlah, mungkin memang 

belum rezekinya ya, berlanjut dengan PMDK, ternyata yang 

namanya pengalaman dan bertanya dengan orang yang 

sudah berpengalaman itu sangatlah penting, sudah santai-

santai karena sudah mengakhiri pendaftaran tapi ternyata 

harus mengirim berkas lewat kantor pos dan ternyata banyak 

sekali berkas yang harus disiapkan, bolak-balik sekolah demi 

kelengkapan berkas dan waktu itu saat ada ujian sekolah, 

jadi waktunya terkesan singkat, saat mau minta tanda 

tangan kepala sekolah, ternyata kepala sekolah baru saja 

keluar ada kepentingan sekitar pukul 11 siang, dan harus 

sabar menunggu bapak kepala sekolah, padahal ini hari 

terakhir pengiriman, seperti disinetron saja yang hanya jeda 

beberapa detik dan bikin tegang.  

Pukul 15.00 dapat sms dari Tata Usaha sudah bisa 

diambil, perjungan buru-buru ke kantor pos, dan ternyata 

sudah tutup. Tapi keesokannya tetap dikirim walau tahu 

konsekuensinya sudah tercoret namanya, namanya juga 

usaha sekalian tuntas tidak setengah setengah. Masih 

banyak lagi dari SBMPTN, UMPN, Ujian Mandiri, Sekolah 

Kedinasan dengan perjuangan yang lebih memukau juga 

pastinya. Tapi ya itu memang belum rezeki. 

Setelah perjuangan mengejar PTN, rasanya kok seperti 

depresi, hilang semangat, kemudian cari kerja, dan disinilah 

mulai bisa merasakan pahitnya hidup, kejamnya hidup, arti 
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hidup yang sesungguhnya, “ooh seperti ini” batinku 

menggumam. Memasukkan lamaran kesana kesini, 

mendengar omongan tetangga yang sangat tidak 

mengenakan dihati. Dan ternyata dunia kerja tidak seindah 

yang dibayangkan. Banyak pembelajaran yang bisa diambil. 

Dari banyak tekanan atasan, dimarahi, tanggung jawab 

kerja, berangkat paling pagi dan pulang paling akhir. Dan 

hingga akhirnya mulai capek mental dan juga belum kuat 

bertahan dan hanya beberapa bulan bertahan kerja, cari lagi 

dan mencoba kerja lagi dan bahkan kondisinya lebih parah 

dari yang sebelumnya, hingga putus asa, hampir setiap hari 

menangis, pernah kepikiran untuk menyudahi hidup 

(terkesan sangat lemah, padahal diluar sana banyak yang 

mempunyai masalah lebih berat).  

Hanya orang tua saat itu yang masih setia 

menyemangati dan memberi nasihat, hidup memang kejam 

harus siap menghadapi dan bertahan. Di tahun baru mulai 

bangkit dan berjuang lagi, dengan jalan berbeda dan 

akhirnya tercapai juga walau bukan pilihan pertama, 

mungkin memang rezekinya. Dan sekarang berfikir, 

bersyukur pernah dititik kegagalan dan terendah, dimana 

kondisi tersebut belum pernah terpikirkan jika akan dititik 

tersebut, tapi ternyata banyak pembelajaran dan menjadi 

lebih tangguh untuk mengadapi hidup. Jadi empat tahun lagi 

akan lebih siap untuk menerima kemungkinan yang akan 

terjadi. Dan mulai sekarang mulai dari diri sendiri 
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memperbaiki sikap, pola pikir, dan tidak lupa juga untuk 

mengingatkan kepada teman-teman untuk bangkit bersama 

membangun Negeri menjadi lebih baik. Karena sebelum 

mengubah Negeri harus bisa mengubah diri sendiri terlebih 

dahulu kemudian orang terdekat lalu lingkungan sekitar dan 

semakin meluas dan akhirnya Negeri ini akan menjadi lebih 

baik dengan Pemuda yang berpola pikir bijak. Masih banyak 

cerita yang tidak diungkap oleh si pelaku karena 

sesungguhnya hidup adalah sebuah kerahasiaan yang tidak 

diketahui. 

 

“Gagal tidak mengapa, jatuh sampai titik terendah pun tak 

apa, disaat kamu bisa bangkit, kamu akan menjadi manusia 

yang lebih kuat dari sebelumnya.” 
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MERANGKUL LUKA 

Noor Aini Rosalita Aviani Endarto 

S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 

 

Kisah ini bermula ketika harapan dirangkul dengan 

pesimis, cita-cita ditemani dengan keterbatasan, dan 

semangat terhalang oleh derita. Ada banyak cerita unik yang 

diukir dengan indah untuk menceritakan kisahnya masing-

masing. Ada banyak dongeng indah untuk diperdengarkan 

agar setiap manusia dapat tumbuh menjadi orang hebat 

dengan berbagai latar belakang. 

Kenyataan bahwa seseorang tak akan pernah lahir 

dengan kesempurnaan merupakan hal tidak perlu 

dipertanyakan lagi. Kisah kelam, baik, buruk, bahagia, 

ataupun sedih akan selalu mengantarkan seseorang ke pintu 

terakhirnya dan saat akan merasakan kebahagiaan 

sesungguhnya. Kisah ini bukan tentang cerita romansa anak 

remaja, kisah ini bercerikan tentang perjuangan Nara, gadis 

yang selalu tersenyum untuk menyembunyikan goresan 

sayat luka di hatinya. 

Nara terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. 

Banyak hal yang ia lalui untuk sampai ketitik dimana ia 

merasakan damai walau ia harus mengorbankan banyak hal. 

Paginya selalu dirundung dengan rasa lelah dan bosan, 

siangnya selalu dirundung dengan pikiran bahwa ia harus 

kuat, dan malamnya selalu dirundung dengan rasa bahwa ia 
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ingin mengakhirinya karena ia tidak ingin bertemu dengan 

pagi lagi. 

Nara, ia gadis yang cerdas, ia dapat membawa dirinya 

dengan baik walaupun dengan menutup luka yang sangat 

dalam. Tawa yang ia torehkan merupakan harapan 

sesungguhnya yang ia inginkan dimasa depan. Kehidupannya 

tidak sebaik yang dibayangkan orang-orang. Banyak cerita 

tentang Nara yang dapat digariskan dengan tipis bahwa ia 

terluka akan suasana rumahnya, bahwa ia terluka akan 

setiap kata yang terlontar dari orang-orang sekitarnya, dan 

fakta bahwa ia harus tetap tegar agar dapat bertahan hidup 

merupakan hal yang paling berat untuk ia lalui. Kenangan itu 

memang akan terus menghantuinya, tetapi ia terlanjur kebal 

untuk ditempa dengan hal-hal yang mengerikan dalam 

hidupnya. Satu hal yang Nara syukuri, dia akan menjadi 

orang sukses di luar sana, terlepas bagaimana ia harus 

merangkak untuk menggapainya. 

Luka adalah sederet kata yang membuat seseorang 

akan mengenangnya sebagai kenangan yang paling buruk 

dalam hidupnya. Nara adalah satu dari sekian banyak gadis 

yang mengalami kisah kelam. Entah itu tentang kasih 

sayang, kesendirian, mental, atau apapun itu. Sejatinya 

dalam kehidupan setiap manusia pasti memiliki kisah 

kelamnya sendiri-sendiri, tinggal bagaimana kita untuk bisa 

bangkit dan selalu berusaha. 
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Peluklah luka dengan damai, rangkulah kenangan 

kelam dengan senyum, dan ikhlaskan yang telah terjadi. 

Perlu diyakini satu hal bahwa kehidupan masa depan yang 

akan menyapamu tergantung bagaimana kita bersikap 

terhadap kisah-kisah yang digariskan untuk kita. Dan 

sejujurnya, setiap kesusahan yang ada akan menghasilkan 

hal yang luar biasa. 
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MATA AIR 

Ismi Mudrikah 

S1 Pendidikan IPA 2019 

 

Sebuah kisah inspiratif nyata, sudahkah diri 

bermanfaat. Mendungnya malam semakin pekat, udara siang 

tadi begitu panas kini perlahan mendingin. Aku nikmati suara 

binatang malam yang enak didengar. Setelah sekian lama, 

aku kembali teringat masa-masa perjuangan yang tak 

pernah terlupakan. 

Namaku Ismi Mudrikah, aku terlahir dalam keluarga 

sederhana yang tinggal jauh dari keramaian kota. Tepat pada 

09 Mei 2001, sesosok bayi suci mungil lahir dari rahim suci 

seorang ibu bernama Wasingatul Rohmah dengan suaminya 

Suyadi. Ibu begitu tangguh, selain mengurus pekerjaan 

rumah yang ekstra sibuk, Ia pun ikut membantu Ayah 

mencari nafkah semampunya. Ayah tak kalah hebat, 

walaupun usianya sudah berkepala enam, beliau tetap gigih 

membanting tulang demi menghidupi keluarga. Pukul enam 

pagi, saat dulu aku tengah bersiap-siap berangkat sekolah, 

diambilnya cangkul dan peralatan lainnya kemudian 

bergegas ke sawah. Pagi baginya bukan waktu untuk 

bermalas malasan, pagi adalah waktu mengadu nasib 

berjuang demi sesuap nasi. Teriknya matahari yang 

membuat keringat bercucuran beliau hiraukan. Belum lagi 

badan yang kian melemah, Ayah terus pacu untuk bekerja. 
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Tak hanya itu, beliau sering mengajar anak-anak 

sekitar tetangga rumah untuk mengaji ditengah 

kesibukannya. Anak-anak usia lima sampai belasan tahun tak 

beliau biarkan begitu saja.  

Prinsip Ayah, "Anak-anak harus bisa mengaji! 

Bagaimana kondisi negeri pertiwi ini jika para pemudanya 

hancur, masa kecilnya tidak digunakan mengaji."  

Ayah tidak pernah meminta diupah, Ayah selalu ikhlas 

mengajar demi majunya generasi milenial ini. Beberapa kali 

Ayah mengajakku mengajar. Ayah ingin memberi contoh 

yang baik padaku. Ikhlas berbakti pada negeri, tak kenal 

lelah apalagi menyerah. Ini yang sangat aku kagumi dari 

beliau, tetap bermanfaat bagi orang lain. 

Perjuanganku menjadi mahasiswa bukan hal yang 

mudah seperti membalikkan telapak tangan. Berkali-kali aku 

temui berbagai hambatan. Dari tidak direstui Ayah maupun 

masalah ekonomi yang sering mendominasi. Aku terus 

menguatkan diri karena keyakinanku, man jadda wa jadda, 

barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan 

mendapatkannya. 

Pendidikan dasar kutempuh di madrasah ibtidaiyah. 

Sekolah terbaik di desaku tahun itu. Saat menduduki kelas 

satu sampai tiga, aku hanya siswi biasa yang duduk di kelas 

mendengarkan materi lalu pulang. Peringkat pas-pasan. Aku 

belum tahu potensi diri. Menduduki kelas empat, tidak 

kusangka aku mendapat peringkat satu. Dari sini aku tahu, 
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bahwa aku bisa dan memiliki potensi. Aku terus 

mengembangkan diri dengan belajar. Tepat tahun 2013 aku 

lulus, Ayah mengizinkan melanjutkan di SMP favorit. 

Di SMP kegiatanku tidak jauh berbeda ketika masih 

duduk dibangku sekolah dasar. Aku tidak begitu tertarik 

dengan organisasi. Apa sih organisasi? Apa manfaatnya? Aku 

tidak peduli. Aku hanya focus belajar dan terus belajar. Doa 

selalu terperanjat dan tidak lupa solat Duha. Alhasil aku 

mendapat nilai sempurna mata pelajaran matematika dan 

nilai ujian nasional tertinggi.  

Madrasah bukan hal asing bagiku, tetapi dari awal 

memang aku ingin masuk SMA favorit melihat nilai ujian 

nasionalku yang cukup tinggi. Ayah tetap bersikukuh dengan 

pendiriannya. 

"Kamu harus sekolah di MAN, kalau tidak mau silahkan 

sekolah sendiri, adik kakakmu masih sekolah." Tuturnya. 

"Tapi Yah" kataku. 

"Tidak!" tegas Ayah sekali tidak tetap tidak.  

Lisa, adikku akan masuk sekolah dasar, sedangkan 

kakakku Waroh, sedang menempuh kuliah. Ayah merasa 

keberatan menanggung sekolah semua anaknya. Akhirnya 

aku harus menerima kenyataan sekolah di Madrasah Aliyah. 

Pikir ayah bersekolah di sana biayanya tidak terlalu mahal 

dan aku bisa menimba ilmu agama. Aku hanya bisa menangis 

kala itu, tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. 
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Saat pendaftaran sengaja aku mendaftar mendekati 

akhir, ini bentuk dari rasa kecewaku. Satu hari, dua hari, tiga 

hari, satu minggu, masih begitu berat menerima madrasah. 

Suatu hari, kakak kelas berpenampilan syar'i masuk kelasku, 

namanya Yuliana. Ia mulai memperkenalkan Rohis. Otakku 

mulai penasaran apa itu rohis.  

"Rohis atau rohani islam merupakan sebuah organisasi 

sekolah yang bergerak dibidang keagaaman, kita akan dapat 

banyak hal di sana" katanya memperjelas pengenalan rohis. 

"Adik-adik ada yang berminat?" lanjut kak Yuliana. 

Entah apa yang ada benakku. Tak berpikir panjang, aku 

langsung mengacungkan jari diikuti beberapa temanku. 

Temu perdana rohis dilaksanakan setelah beberapa hari 

pendaftaran kader usai. Teman-teman dari kelas lain cukup 

antusias mengikuti temu itu. Banyak sekali kegiatan social 

yang diadakan Rohis dari mentoring diberbagai kelas, rohis 

tour, sampai bersih-bersih masjid. Di rohis juga aku temukan 

sebuah jati diri. Tentang sebuah keikhlasan. Ikhlas beramal, 

pengabdian tanpa bayaran. Rohis mencetak generasi islami 

yang siap mengabdi pada negeri. Prinsip itu mulai tertanam 

pada diriku. 

Perlahan semangatku muncul akibat pengaruh rohis 

tersebut, semangat yang dari dulu hilang. Alhamdulillah 

selama di madrasah aku hampir selalu mendapat peringkat 

satu. Prestasi memang penting tetapi ada yang lebih penting, 

kebermanfaatan. Aku mulai mengikuti organisasi PMR 
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setelah awal karierku berorganisasi di rohis. Alhamdulillah 

aku, teman, dan kakak kelasku juga pernah menjuarai 

olimpiade PMR tingkat kabupaten, walaupun bukan sebagai 

juara satu, tetapi aku bangga bisa mengharumkan nama 

madrasah. Organisasi mengajarkan banyak hal. Bahwa hidup 

bukan semata untuk diri sendiri. Kita harus bisa bermanfaat 

bagi orang lain. Khoirunnas'anfa'uhum linnas. Sebaik-baik 

manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. 

Tak terasa, aku telah duduk dibangku terakhir 

madrasah yaitu kelas dua belas. Aku mulai menfokuskan diri 

menyiapkan berbagai ujian yang hendak dilaksanakan. 

Perjuanganku tidak manis. SNMPTN gagal, SPANPTKIN juga 

gagal. Gagal lagi, gagal lagi. Aku tidak menyerah. Aku 

putuskan aku harus ikut SBMPTN dan UMPTKIN. Uang saku 

dari sekolah yang didapat dari prestasi peringkat terpaksa 

aku gunakan untuk membayar ujian. Seketika kantong 

terkuras.  

SBMPTN aku sengaja mengambil tempat ujiannya di 

Purwokerto, sengaja memang selain murah karena dekat di 

sana juga ada kakak kelas yang siap jadi penunjuk tempat. 

Tes kedua SBMPTN aku juga mengambil di Purwokerto lagi. 

Aku dan Galuh temanku, awalnya akan tidur di masjid 

sebelum ujian dimulai. Beruntung ada teman kami yang lolos 

SPANPTKIN sudah ada di kos. Kami pun bermalam di 

kamarnya. Bantuannya begitu berarti bagi kami berdua.  
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Ketika tes UMPTKIN, aku bermalam di pondok bersama 

teman-teman. Aku paham kehidupan pondok dengan suka 

dukanya malam itu. Aku temukan pembelajaran di sana. 

Kepengurusan pondok putri yang dipimpin bu lurah beserta 

staffnya mengabdi pada pesantren. Entah dari masak-masak 

untuk dimakan santri sampai keperluan izin pemilik pondok 

mereka yang mengontrol. Jiwa-jiwa ikhlas mengabdi 

terpancar pada mereka. 

Tanggal 9 Juli 2019 merupakan tanggal pengumuman 

SBMPTN yang sudah lama aku nantikan setelah kelulusan 

aliyah. Sebenarnya aku sudah lolos IAIN Purwokerto lewat 

ujian UMPTKIN, melihat besaran UKT yang ada, aku mundur 

pelan-pelan.  

"Ayah ini bagaimana?" tanyaku. 

"Kalau UKT nya sebesar itu, Ayah tidak kuat." Jawab 

beliau. 

Pikiranku jadi kacau, aku pasrah. Aku membayangkan 

kalau aku tidak kuliah ya kerja. Hampir aku akan bekerja. 

Innama'al'usriyusro. Sesudah kesulitan pasti ada 

kemudahan. Allah mengganti semua kecewa. Aku lolos 

SBMPTN pilihan kedua di Universitas Tidar, Magelang. Tidak 

hanya itu, akhirnya aku juga lolos seleksi Bidikmisi yang 

diadakan kampus. Paling tidak Ayah tidak memikirkan lagi 

UKT. 

Kesibukanku selain kuliah dan tugas, aku ikut mengajar 

anak-anak TPQ di Dumpoh. Mengabdi TPQ yang dulu Ayah 
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ajarkan padaku. Di sana aku hilangkan semua penat yang 

selalu menghampiri. Bercengkerama dengan anak-anak yang 

begitu polos. Aku sadar, mengabdi pada negeri tidak harus 

melulu tentang prestasi atau menjuarai perlombaan. Aku 

juga sadar bidikmisi itu uang dari rakyat, kalau kamu tidak 

bisa bermanfaat bagi masyarakat, lalu apa bedanya dengan 

para tikus kantor itu. Lakukan dari sekarang mulai menit ini, 

mulai detik ini. Kalau belum bisa dengan hal-hal besar, 

lakukan dengan hal kecil, lakukan semampu dan semaksimal 

kita. 

Lewat Bidikmisi aku sambung harapan untuk meraih 

mimpi. Cita-citaku menjadi seorang guru. Pekerjaan guru 

sangat mulia. Ia abdikan hidupnya untuk mencerdaskan 

negeri pertiwi. Memberantas kebodohan yang membelenggu. 

Guru tidak pernah berhenti belajar, ia harus mengikuti 

perkembangan zaman menyesuaikan kondisi siswanya. 

Tokoh inspiratif B.J. Habibie pernah berpesan "Jadilah Mata 

Air" yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain, 

memajukan negeri tercinta. Sebuah kalimat singkat penuh 

makna yang selalu terngiang di kepala dan akan kubawa 

dimana aku berada. 
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SULUNG 

Fitria Rahmawati 

S1 Akuntansi 2018 

 

Ayam jago milik tetangga sudah berkokok, Riana 

terbangun dan melihat jam yang menempel di dinding bercat 

putih pada kamarnya. Sudah pukul 04.00 ternyata, Riana 

bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan 

juga persiapan sholat subuh. Ia melihat jadwal kuliah yang 

menempel pada dinding kamarnya, bibirnya tersenyum 

simpul. Jemarinya mengusap lembut lambang universitas 

kebanggaannya. Air matanya menetes begitu saja, 

mengingat perjuangan yang sangat berat untuk dapat 

menempuh pendidikan yang sedang ia jalani saat ini. 

Angannya melayang, menghantarkan Riana pada peristiwa 

empat tahun yang lalu. 

Cuaca sore ini sangat cerah sekali, Riana dan adiknya, 

Rindi, bersantai di depan teras rumah yang beralas tanah. 

Tampak asyik bercerita tentang aktivitas yang telah mereka 

lakukan masing-masing. Pria dewasa berumur 42 tahun 

datang menghampiri dua putrinya, ikut bergabung pada 

obrolan mereka. Disela percakapan mereka, Riana 

mengungkapkan isi hatinya pada pria yang ia sebut bapak. 

Dirinya ingin meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi 

dengan berkuliah di salah satu universitas negeri yang ada di 

kotanya. Bapak terdiam cukup lama menanggapi permintaan 
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anak sulungnya, sedangkan Rindi tampak sumringah dan 

mengangguk setuju dengan ide kakaknya itu. Jawaban bapak 

membuat Riana terdiam, bapak yang melihat perubahan raut 

wajah putrinya itu hanya tersenyum. Perkataan bapak 

selanjutnya membuat semangat Riana berkobar, bapak 

memang tak pernah membuat Riana kecewa. 

Wejangan bapak benar-benar Riana laksanakan. Ia 

belajar tak kenal waktu, tak kenal lelah, dan tak kenal 

tempat. Riana hanya ingin berkuliah dengan beasiswa seperti 

yang bapak bilang. Para tetangga yang melihat menatap 

salut padanya, namun tak sedikit pula yang meremahkan. 

Tak masalah baginya, apapun pandangan orang tentang 

dirinya itu adalah hak mereka yang tak patut untuk Riana 

salahkan. Lengkungan bibirnya yang menambah kesan manis 

tak pernah pudar. Semua berjalan seperti alur-Nya, mengalir 

pada tempat yang semestinya. Tuhan mempermudah jalan 

Riana menuju cita-citanya. Perasaan bahagia membuncah 

tak terkira, selangkah lagi ia akan menyandang seorang 

mahasiswa dan mendapat gelar sarjana. Dirinya dinyatakan 

lolos masuk perguruan tinggi negeri impiannya dengan 

jurusan yang ia inginkan pula. Gadis itu melompat bahagia, 

mensujudkan dirinya pada Yang Maha Kuasa yang telah 

mendengarkan segala doanya. 

Hidup memang tak seindah yang direncanakan, Tuhan 

mengujinya dengan usaha bapak yang mengalami masalah 

hingga harus berhenti dari tempatnya mencari pundi rupiah. 
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Sementara ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, 

mencukupi segala keperluan rumah dan biaya Rindi sekolah. 

Suatu malam, ibu terlihat melamun yang memperlihatkan 

garis wajahnya yang semakin menua. Riana mencoba 

menghiburnya, memberikan kepercayaan agar beliau mau 

berbagi keluh dan kesahnya. Ibu menatap dengan dalam, 

netra kami bertemu. Raga yang berada dalam jiwa seperti 

terlepas saat ibu berkata untuk melepaskan cita-cita. Rindi 

sedang membutuhkan biaya untuk masuk SMK, ibu menatap 

langit dengan sendu. Dengan keputusan yang ragu, Riana 

berkata untuk tidak terlalu memikirkan ini semua, ia juga 

menganggukan kepala untuk menanggalkan cita-citanya 

sementara waktu. Ibu menarik sang putri dalam pelukannya, 

berkata bahwa ia bangga pada Riana, pada semua usaha dan 

kerja keras yang telah gadis itu lakukan. 

Lantunan perjalanan yang tak bersuara membuat insan 

manusia merasakan dilema, mulai berjalan mundur dan 

meruntuhkan keyakinannya pada Sang Maha Pencipta. Sia-

sia, itu yang dirasakan Riana pada akhir perjuangannya. 

Netranya menatap awan dilangit dengan saksama. 

Mengucapkan mantra penguat jiwa, masih meyakini bahwa 

dilangit sana sedang digemuruhkan doa-doanya. Riana 

menghilangkan egonya, Rindi harus meneruskan 

pendidikannya. Ibu dengan terang-terangan meminta untuk 

menghentikan langkahnya. Bibirnya melengkung keatas, 

merasakan pilu pada palung hati yang telah jemu. 
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Riana melapangkan apa yang telah terjadi pada dirinya 

dan disaat itulah tangan Tuhan mulai bergerak membuka 

pintu untuk menuju jalan keluarnya. Riana yang memang 

terkenal pandai dilingkungannya, diminta para tetangga 

untuk menjadi seorang guru les. Dengan senang hati Riana 

menerima. Ada rasa kebanggan tersendiri ketika ia dapat 

membagikan ilmunya. Selain itu ia juga mulai mendapatkan 

pundi-pundi rupiah dari hasil kerjanya. Target Riana adalah 

mengumpulkan uang untuk biaya Rindi masuk SMK yang 

diidamkan adiknya itu. 

Malam setelah pulang mengelesi, tetangganya 

menawari sebuah pekerjaan sampingan selama satu bulan 

menjadi salah satu karyawati toko. Riana menganggukkan 

kepala tanda mengiyakan, apalagi gadis itu tak munafik 

karena tergiur dengan gajinya yang tinggi. Ketika Riana 

bertanya mengapa gaji yang diberikan tinggi, tetangganya 

menjawab karena bertepatan dengan liburan sekolah dan 

bosnya memang sedang kekurangan pegawai. Riana 

membagi waktunya untuk dua pekerjaan sekaligus, pagi 

hingga sore ia akan menjadi karyawati sedangkan malam ia 

akan menjadi seorang guru les. Usahanya tak sia-sia, ia 

mampu melewatinya. Tiba waktunya untuk Rindi mendaftar 

masuk ke SMK pilihannya. Riana tahu bahwa adiknya itu 

cemas, ia meyakinkan bahwa Rindi akan masuk ke SMK 

pilihannya. Nyatanya, Riana mampu membayar lunas biaya 

sekolah Rindi. Rindi memeluknya dengan erat serta 
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mengucapkan kalimat beribu terima kasih padanya. Riana 

terkekeh geli, ia berhasil untuk menjadikan adiknya 

seseorang yang memiliki pendidikan untuk bekal masa 

depannya. 

Kini Riana dapat bernafas lega, bebannya sedikit 

berkurang. Sekarang waktunya untuk memikirkan dirinya 

sendiri. Ibu telah membuka restu untuk dirinya berkuliah. 

Bagi Riana restu kedua orang tuanya sangatlah penting, 

tanpa restu mereka Riana seperti tidak mendapat jaminan 

kebahagiaan dari Tuhan. Kata bapak sepertinya melamun 

akan menjadi hobi baru untuk Riana, Riana tersenyum 

canggung menanggapinya. Bapak menanyakan ilmu baru 

apa yang Riana dapatkan. Semenjak ia bekerja memang 

sudah jarang mereka saling bertukar pikiran. Baru pada 

momen ini mereka dapat saling berargumen kembali. Riana 

pun menjawab, pada titik gelap yang menuntunnya untuk 

dapat kembali pada keindahan warna yang Tuhan berikan, 

Riana merasa istimewa. Bahagia sekaligus kecewa, merasa 

bahwa hidupnya dituntut pada jumlah uang semata. Bahagia 

saat uang dapat mengatasi segala permasalahannya, uang 

bagai sang pemilik kuasa. Riana tersenyum getir, menatap 

bapak tepat pada netranya dan menjawab lantang bahwa 

bahagia itu ketika dapat membeli sesuatu tanpa melihat 

harga. 

Bapak tertegun pada jawaban Riana, beliau membelai 

lembut rambut hitam panjang milik putri sulungnya yang 
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tergerai. Beliau juga menjelaskan makna bahagia yang 

sesungguhnya. Riana menanti perkataan bapak selanjutnya, 

mencoba menerka apa yang sedang beliau pikirkan. Definisi 

bahagia itu ketika apapun yang didapat dari Tuhan dapat 

berguna untuk orang lain karena tak semua orang bisa 

seperti Riana, ungkap bapak. Riana istimewa, teramat 

istimewa dengan segala bisa yang Tuhan berikan pada Riana, 

lanjut bapak. Diakhir perkataannya beliau berpesan agar 

dapat menjaga bisa yang dimiliki Riana saat ini. Tetap 

menjadi sosok Riana, walaupun suatu saat nanti putrinya 

sudah dapat menggegam cakrawalanya sendiri. 

Nama Riana Anjani mendadak menjadi kondang, 

seorang anak buruh yang dapat berkuliah dengan gratis. 

Berita itu telah menyebar kepenjuru lingkungan tempat 

tinggalnya. Banyak tetangga beserta anaknya yang datang 

bertamu hanya untuk sekedar bertanya bagaimana agar 

anaknya juga bisa mengikuti jejaknya. Memiliki 

keberuntungan seperti Riana dan bisa menjadi kebanggan 

untuk keluarganya. Riana tersenyum, dirinya merasa 

bingung untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Ia hanya 

menjawab untuk rajin dalam belajar, patuh kepada orang 

tua, dan beribadah kepada Tuhan sesuai keyakinan. Riana 

hanya menerapkan tiga kunci utama tersebut. Di mulai dari 

sejak saat itu, rumahnya menjadi tempat untuk belajar bagi 

anak-anak dilingkungan tempat tinggalnya. Riana turun 

tangan sendiri untuk mengajar anak-anak yang rata-rata 
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masih duduk di sekolah dasar. Cita-citanya memang ingin 

menjadi seorang guru, mengajar seperti aliran darahnya 

yang tak pernah berhenti. Tak pernah sekalipun ia 

mengharapkan upah dari mengajarnya, baginya dengan 

melihat anak-anak menjadi generasi muda yang cerdas itu 

sudah lebih dari cukup sebagai upah Riana. 

Ia memang terbatas pada ekonominya, tetapi 

semangat mengabdi pada negara akan ia lakukan 

semaksimal mungkin. Mungkin hari ini ia hanya mampu 

mengajar anak-anak dilingkungannya, tetapi suatu saat nanti 

ia yakin dapat mendirikan sekolah bagi anak-anak yang tidak 

mampu agar tetap dapat mengenyam bangku sekolah. 

Keterbatasan bukan menjadikan Riana untuk berhenti 

berguna bagi orang lain. Cerita ini tak akan pernah selesai 

menurut Riana, karena masih banyak hal baru yang belum ia 

ketahui dan masih bisa untuk dipelajari. Riana belajar bahwa 

halangan untuk mencapai cita-citanya bukan alasan untuk 

dirinya berhenti, tetapi itu adalah sebuah alasan untuk terus 

bergerak dan bergoyang. Jadi, ia akan menikmati sesuai alur 

karena Tuhan tidak akan menguji umatnya diluar batas 

kemampuannya. Ujian itulah yang justru membuat manusia 

menjadi satu tingkat lebih tinggi dimata Yang Maha Kuasa. 

Suara lembut ibu membuyarkan lamunan Riana pada 

alam nyata, ia menatap jam dinding dengan terkejut, sudah 

pukul enam pagi rupanya. Saatnya Riana untuk bergegas 

menuju kampus, ia telah memiliki janji pada Pak Rendi, 
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dosen pembimbingnya. Saat dirinya hendak melangkahkan 

kaki keluar kamar, mata Riana tak sengaja tertuju pada 

sebait puisi yang tertempel pada pintu kamarnya. Riana 

tersenyum membaca karya pena nya tersebut. 

 

“Banyak aksara yang luput dari pengucapan. 

Banyak suara yang tak terdengar dari pendengaran. 

Dan banyak ilmu yang tak dapat diperoleh saat berseragam. 

Dimensi waktu menghantarkan pada titik kedewasaan. 

Mengartikan bahagia dengan menjaga “bisa” dari Tuhan.” 
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DEWI GADURO 

Dewi Febriyana 

S1 Pendidkan Biologi 2019 

 

Namaku Dewi Febriyana, lahir di Pati 22 Februari 2000. 

Aku lahir dari rahim seorang ibu bernama Lamirah, 

sedangkan Ayahku bernama Karso. Aku anak kelima dari lima 

bersaudara. Kakak pertamaku bernama Saryanti, kakak 

kedua bernama Karyono, kakak ketiga bernama Sutopo, dan 

kakak terakhirku bernama Slamet Supriyanto. Keempat 

saudaraku sudah menikah dan mempunyai keluarga. Kami 

berasal dari keluarga sederhana, orang tuaku tidak sekolah 

dan bekerja sebagai buruh tani menggarap sawah dari orang 

lain, jika panen hasilnya dibagi menjadi dua. Sebelum aku 

masuk sekolah ibuku pernah berjualan makanan di sekolah 

dasar tepatnya di SD N 1 Gadudero, karena pada saat itu 

kakakku yang kedua menjadi penjaga kebun di sekolah itu. 

Pendidikan saudaraku juga tidak terlalu tinggi, yang paling 

tinggi yaitu lulusan SMP. 

Pada tahun 2005 aku mulai masuk sekolah tepatnya di 

TK DHARMA SIWI 01 yang ada di desaku, aku merupakan 

murid yang cukup aktif dalam belajar dan mempunyai 

banyak teman. Pertama aku mengikuti lomba mewarnai di 

kecamatan, tetapi belum mendapatkan juara karena pada 

saat itu datangnya telat jadi hasilnya belum maksimal. 

Selanjutnya aku mengikuti lomba puzzle garuda, dan 
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mendapatkan juara dua. Tahun 2007 aku melanjutkan 

sekolah di SD N 1 Gadudero, pada saat itu ibuku masih 

berjualan di SD karena untuk membantu perekonomian dan 

membiayai kakakku yang masih sekolah SMP. Memasuki 

kelas dua ibuku sudah tidak berjualan lagi karena digantikan 

oleh menantunya, sehingga ibuku membantu bapak di 

sawah. Saat sekolah aku sering ditunjuk guru untuk 

mengikuti lomba-lomba seperti lomba Mapsi, Pesta Siaga, 

LCC, Siswa Berprestasi, dan Mengarang Bahasa Indonesia. 

Walaupun hanya beberapa yang mendapatkan juara tetapi 

aku sangat senang. Dari kelas satu sampa enam aku selalu 

mendapatkan rangking. 

Setelah beberapa lama ibuku memutuskan berhenti 

berjualan, saat aku kelas lima ibuku mulai berjualan lagi di 

SD karena saat itu perekonomian kurang stabil. Ketika 

dagangannya masih banyak kemudian aku yang melanjutkan 

berjualan di bantu keponakanku. Aku mulai berjualan dari 

pagi sebelum masuk kelas dilanjut jam istirahat. Hampir dua 

tahun aku berjualan seperti itu, setiap hari aku menyisihkan 

uang lima ribu untuk ditabung. Setelah tabunganku cukup 

banyak kemudian dibelikan kalung. Aku pernah ditegur wali 

kelas karena nilaiku menurun. Kemudian aku memutuskan 

berhenti berjualan dan fokus belajar agar maksimal dalam 

menghadapi Ujian Nasional. Dalam Ujian Nasional aku 

mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga dapat 
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melanjutkan ke sekolah yang aku impikan sejak kelas tiga 

yaitu SMP NEGERI 1 KAYEN. 

Pada tahun 2013 aku masuk ke SMP yang menjadi 

impianku sejak masih di bangku sekolah dasar. Untuk 

membayar biaya pendaftaran dan uang seragam, kalung 

yang menjadi tabunganku dijual. Waktu kelas tujuh aku 

masuk kelas unggulan, aku memiliki banyak teman dari 

berbagai desa yang ada di kecamatan Kayen dan kecamatan 

Sukolilo salah satunya bernama Yosi. Setelah naik ke kelas 

delapan aku mempunyai ide untuk berjualan pulsa, pertama 

aku dipinjami uang keponakanku sebesar 100 ribu. Kemudian 

aku belikan saldo pulsa kesaudaraku, awalnya belum banyak 

yang mengetahui jika aku jualan pulsa. Berjalannya waktu 

banyak yang mengetahui dan banyak yang mengenalku. Dari 

sini aku mulai menabung dari menyisihkan uangku. Setelah 

cukup banyak aku memutuskan untuk mengambil 

tabunganku untuk dibelikan handphone yang lebih baik. 

Rasanya senang sekali dapat membeli handphone dengan 

uang sendiri, apalagi pada waktu itu teman-teman sudah 

punya handphone seperti itu. Hasil yang aku dapatkan dari 

bisnisku tidak terlalu banyak, tetapi lumayan dapat 

meringankan beben orang tuaku. Karena orang tuaku tidak 

setiap hari memberiku uang saku, sebagai gantinya aku 

mengambil uang tabunganku untuk beli jajan. Bisnisku 

berlanjut hingga aku masuk SMA, yaitu tepatnya di SMA 

NEGERI 1 KAYEN salah satu sekolah negeri di daerahku. 
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Dengan kerja keras dari orang tua dan dukungan dari 

saudaraku aku dapat melanjutkan sekolah menengah atas. 

Aku bersyukur dapat melanjutkan sekolah menengah atas 

karena saudara-saudaraku tidak merasakannya. Bisnis 

jualan pulsaku pun berlanjut hingga aku SMA, lebih banyak 

yang mengenal hingga guru pernah membeli pulsa dariku. 

Di SMA ini aku mulai berubah, yang awalnya di SMP 

belum pernah mengikuti organisasi kini aku mulai mengikuti 

organisasi yaitu OSIS. Aku banyak belajar dari OSIS mulai 

dari mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur 

hubungan dengan teman dan masih banyak lagi. Yang pasti 

banyak manfaatkan dari ikut organisasi. Berjalannya waktu 

bisnis pulsaku mulai tidak stabil, karena sesuatu hal sehingga 

aku memutuskan untuk berhenti berjualan. Banyak dari 

teman-teman hingga orang tuaku bertanya kenapa aku 

berhenti berjualan pulsa, aku hanyak menjawab tidak apa-

apa. Selanjutnya aku kembali memikirkan bagaimana agar 

aku dapat menghasilkan uang waktu sekolah, muncul ide 

yaitu aku membeli isi bulpoin dan aku menjualnya di kelas. 

Awalnya aku malu, tapi mau bagaimana lagi namanya usaha. 

Banyak dari teman-teman kelasku mengetahui, akhirnya 

mereka membeli isi bulpoin di aku. Dalam pikiranku apapun 

yang bisa aku lakukan akan aku lakukan, aku berjualan isi 

bulpoin sampai kelas 12 SMA. Kelas 12 merupakan masa 

penentuan, karena sebentar lagi akan menghadapi Ujian 

Nasional. Penentuan lanjut ke perguruan tinggi atau memilih 
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untuk bekerja. Sebelum memasuki uijian aku terus bertanya 

ke orang tua antara lanjut kuliah atau memilih bekerja, 

karena sejak kecil aku sudah bercita-cita dapat melanjutkan. 

Pada bulan Desember 2018 merupakan jadwal 

pemeringkatan raport dari seluruh kelas dua belas untuk 

mengetahui rekomendasi SNMPTN, alhamdulillah aku masuk 

dalam daftar. Dalam satu kelas hanya sepuluh siswa yang 

bisa ikut SNMPTN, aku salah satunya. Tetapi tidak semuanya 

dapat lolos SNMPTN tergantung pada pilihan yang mereka 

pilih. Sebelum memilih jurusan pada perguruan tinggi, aku 

dan beberapa temanku berkonsultasi pada guru Bimbingan 

Konseling untuk diberikan pengarahan. Aku selalu berdoa 

agar dapat lolos SNMPTN karena cita-citaku sejak kecil ingin 

kuliah di perguruan tinggi negeri. Menurutku SNMPTN 

merupakan peluang besar bagiku karena dapat masuk ke 

perguruan tinggi negeri tanpa tes melainkan melalui nilai 

raport. Dalam pemilihan jurusan ini aku sempat mendapat 

kendala, karena bingung mau milih jurusan dan perguruan 

tinggi yang mana. Setelah melalui beberapa pertimbangan 

akhirnya aku dapat menentukan pilihanku di salah satu 

perguruan tinggi negeri.  

Pada tanggal 22 Maret 2019 merupakan pengumuman 

hasil SNMPTN, alhamdulillah aku termasuk di dalamnya. 

Impian yang sajak dulu kini sudah di depan mata, aku lolos 

SNMPTN berarti aku dapat masuk kuliah. Mendengar kabar 

tersebut, keluargaku sangat bahagia sekali, begitupun 
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teman-temanku. Aku tidak akan menyia-nyiakan 

kesempatan itu, apalagi aku juga mendaftar Bidikmisi yang 

merupakan beasiswa bagi seseorang yang melanjutkan 

perguruan tinggi yang terkendala oleh biaya. Beasiswa 

Bidikmisi ini diseleksi oleh perguaruan tinggi, alhamdulillah 

aku memiliki Kartu Indonesia Pintar sehingga tidak perlu 

disurvey. Aku masuk di Universitas Tidar jurusan Pendidikan 

Biologi dengan Beasiswa Bidikmisi dari pemerintah. Hal 

tersebut merupakan hadiah dari Allah yang luar biasa. Pada 

dasarnya setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, 

tergantung kita dapat memposisikan diri pada keadaan baik 

atau buruk. Tidak ada kata gagal dalam berusaha, serahkan 

saja semuanya pada yang kuasa. Selamat berproses kawan. 
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DARI MINANG SAMPAI PAPUA 

Mahdalina Mursilati 

S1 Agroteknologi 2017 

 

Bu Lona. Begitulah dia disapa. Seorang wanita berdarah 

Minang yang merantau untuk menyelesaikan tugasnya 

sebagai mahasiswa akhir salah satu Universitas di Semarang. 

Bersama enam rekannya ia mendaftar di SMK 1 Temangung 

sebagai guru praktik atau yang sering disebut sebagai PPL 

(Program Pengalaman Lapangan). Selama 3 bulan ia 

mengabdi dan menularkan ilmu kimia yang sudah 

didapatkannya selama ia kuliah. Tak mudah menyerah dan 

selalu bersabar dengan segala rintangan yang dihadapi. 

Tibalah dihari terakhir ia dan rekannya melakukan 

pengajaran yang langsung dinilai oleh dosen 

pendampingnya. Dengan izin Allah, segala proses sudah ia 

lalui dan lulus dari kampus. Tak lama setelahnya, Bu Lona 

mendaftar lagi sebagai guru di SMK N 1 Temanggung. 

Beberapa bulan berlalu, halang rintang di bumi perantauan 

pastilah ia rasakan. Hingga ia ingin mendaftarakan diri 

sebagai PNS. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut 

tidaklah mudah, dari Dinas Pendidikan mengharuskannya 

untuk merantau lebih jauh, merasakan Indonesia bagian 

ujung yang lain, yaitu Papua. Mengajar anak-anak Indonesia 

yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pendidikan. 
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Keputusan sudah dipikirkan dengan segala hati dan 

fikiran yang jernih. Walau berat hati ia rasakan. 

Meninggalkan kota penuh kenangan, Temanggung dengan 

segala tangisan dan senyuman. Dengan bekal doa dari orang 

tua dan rekan guru yang lain, Bu Lona memutuskan untuk 

menerima tugas dan tantangan baru tersebut. Menginjakkan 

kaki di tanah penuh mutiara belum tergali, permata yang 

dapat bersinar penuh arti, merekalah anak-anak untuk 

Indonesia berdikari. 

Hari-hari pertama ia lalui dengan semangat yang terus 

melekat pada dirinya. Walau belum sepenuhnya pikaran Bu 

Lona berada di Papua karena kenangan mengajar di SMK 

tidak bisa beliau lupa seketika. Akan tetapi, Bu Lona yakin 

bahwa pengabdiannya nanti dapat membawa perubahan 

untuk anak didiknya, anak-anak yang masih harus belajar 

menulis dan membaca. 

Bu Lona mendapatkan tugas mengajar di Sorong, 

tepatnya kampung Kofalit Distrik Salkma. Beliau diterima 

dengan baik oleh warga dan anak-anak di sana. Sekolah yang 

akan beliau tempati pun sudah terbangun dengan apik. Tiga 

gedung yang salah satunya merupakan tempat tinggalnya. 

Mendapatkan makanan tidak sesulit yang dibayangkan, 

karena setiap hari ada saja Mama-mama yang mengantarkan 

hasil panennya untuk diberikan kepada Bu Lona dan rekan 

yang mengajar. Kegiatan yang dilakukan bukan hanya 

mengajar, tetapi merangkap sebagai tenaga medis bagi 
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anak-anak, membantu tenaga medis kampung yang 

jumlahnya terbatas. Mengecek kesehatan dengan alat medis 

seadanya dan juga memotong kuku anak-anak kecil. 

Ketika tidak ada hasil panen yang dapat dipetik, maka 

beliau ditemani Mama dan rekan-rekannya berbelanja ke 

pasar untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. 

Berjalan kaki tujuh km sudah menjadi hal biasa dilakukan 

ketika tidak ada angkutan yang mengantarkan. Tak hanya 

itu, anak-anak Papua memiliki banyak talenta. Berkebun, 

membenahi barang rusak, bahkan menjadi tukang membuat 

jemuran. 

Saat ini, tugas yang beliau emban belum selesai. Akan 

ada banyak cerita baru yang menemani langkah dan 

perjuangannya. Hingga, anak-anak sudah nyaman dan tidak 

mau ditinggalkan pastinya. Suatu hari ketika Bu Lona 

mendapat tugas untuk pergi ke kota, anak-anak tidak segan 

mengantarkan dengan membekali beberapa karung yang 

isinya sayur, kelapa, dan singkong. Mereka dengan 

kepedulian tinggi, mengharapkan agar saat di kota Ibu Guru 

tidak kelaparan dan tidak susah mencari makanan.  

“Bagaimana kalian menurut jika Ibu sudah mereka 

tidak mengajar lagi di sini?” tanya Bu Lona kepada murid-

muridnya.  

Mereka menjawab “Jangan Ibu, kami sayang Ibu, 

tetaplah dini, tetaplah ajari kami, kalau Ibu pergi dengan 

siapa kami akan belajar?” 
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MAJU NEGERI KU, MAJU RAKYAT INDONESIA KU 

Syavia Alvi Maulidya Arma 

S1 Manajemen 2019 

 

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal 

yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam 

menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang 

lama.”  

(Ali bin Abi Thalib) 

 

Setiap manusia tentu memiliki impian, cita-cita dan 

harapan yang ingin digapai. Harapan yang kian besar akan 

menimbulkan dorongan pada jiwa seseorang untuk 

melakukan suatu perubahan dalam hidup, agar apa yang 

diinginkannya dapat terwujud. 

Saya adalah salah satu dari tujuh miliar manusia di 

dunia ini yang memiliki impian, cita-cita, dan harapan besar. 

“Saya ingin berhasil dan bermanfaat bagi orang lain”, itulah 

pemikiran yang muncul pada saat saya duduk di bangku 

Sekolah Menengah Kejuruan. Melihat kondisi dimana banyak 

anak-anak yang lulus dari SMK dan sulit mendapatkan 

perkerjaan merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. 

Saya bahkan menjadi salah satu anak yang kesulitan 

mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Dulu saya berpikir 

bahwa setelah lulus SMK saya ingin langsung berkerja agar 

dapat membantu ekonomi keluarga. Sampai pada saat Allah 
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memberikan rezeki kepada saya untuk duduk di bangku 

perkuliahan, saya akhirnya membulatkan tekad untuk 

melanjutkan pendidikan dan menimba ilmu sebanyak 

mungkin. Impian baru mulai muncul disaat saya mulai 

memasuki dunia perkuliahan. “Saya ingin menciptakan 

banyak lapangan pekerjaan untuk membantu teman-teman 

yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah lulus 

sekolah”, impian tersebut pada akhirnya mendatangkan 

perubahan besar dalam hidup saya. Keinginan besar untuk 

mewujudkan impian tersebut membuat saya lebih 

bersemangat dalam menimba ilmu agar saya dapat 

membangun lapangan pekerjaan yang memadai bahkan 

mencukupi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. 

Negara Indonesia yang memiliki tingkat pengangguran 

tinggi dapat teratasi salah satunya dengan penciptaan 

lapangan pekerjaan baru. Saya berharap impian, cita-cita 

dan harapan saya akan membantu mewujudkan penuruan 

tingkat pengangguran di Indonesia. Suatu negara dapat 

dikatakan maju apabila rakyatnya sejahtera. Dengan 

penuruan tingkat pengangguran dan banyaknya masyarakat 

Indonesia yang mulai bekerja, maka secara tidak langsung 

tingkat kemiskinan di negara ini juga ikut mengalami 

penurunan. Rakyat sejahtera apabila kemiskinan tidak 

merambah dalam hidup mereka. 

Hal tersebut juga menjadi dorongan besar dalam hidup 

saya. Mengambil prodi Manajemen, saya juga mendapatkan 
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ilmu mengenai Bisnis dan bagaimana memanajemen bisnis. 

Impian untuk membangun bisnis sendiri dan menciptakan 

lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu impian utama 

yang saat ini ingin saya wujudkan secepat mungkin. Seperti 

ucapan Sayyidinna Ali bin Abi Thalib yang menjadi cambuk 

bagi diri saya, “Apabila seluruh impian, cita-cita, dan harapan 

saya ingin terwujud, maka saya harus meraih ilmu dengan 

enam hal, yakni menjadi cerdas, menjadi yang selalu ingin 

tahu mengenai ilmu, tabah dan sabar dalam menuntut ilmu, 

memiliki bekal dalam menuntut ilmu, hormat kepada guru 

dan dosen yang akan membimbing saya dalam meraih ilmu, 

serta menimba ilmu terus menerus dalam kurun waktu yang 

lama.” Semua usaha tersebut tentu suatu saat nanti akan 

membuahkan hasil, baik bagi hidup saya sendiri maupun 

negeri saya tercinta, Indonesia. Maju negeriku, maju rakyat 

Indonesiaku. 
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CERITA INSPIRATIF KU 

Anita Nur Hasanah 

S1 Peternakan 2019 

 

Assalamu’alaikum teman-teman, perkenalkan nama 

saya Anita Nur Hasanah dari Program studi Peternakan 

angkatan 2019. Saya akan menulis sedikit cuplikan salah 

satu kisah kehidupan saya sendiri. Sedikit gambaran 

mengenai keluarga saya, saya terlahir dari keluarga yang 

sangat sederhana dimana ayah saya seorang petani 

sedangkan ibu saya hanyalah seorang ibu rumah tangga, dan 

saya anak pertama dari empat bersaudara. Saya dan adik-

adik saya dibesarkan dengan tangan-tangan yang Tangguh 

yaitu kedua orangtua kami, yang merawat dan mendidik 

kami dari kecil hingga sekarang. Walaupun kami tidak 

termasuk keluarga yang berkecukupan materi, namun orang 

tua saya selalu menyukupi kebutuhan kami para anak-

anaknya. Suatu saat nanti saya ingin menjadi seperti orang 

tua saya, dan saya bertekad untuk menaikkan derajat 

keluarga saya. 

Saya adalah seorang pemimpi, dulu sewaktu saya 

duduk dibangku SMP saya bercita-cita untuk melanjutkan ke 

perguruan tinggi sehabis SMA. Tapi entah kenapa pada saat 

saya duduk dibangku SMA tepatnya kelas X, mimpi itu tiba-

tiba lenyap. Pada waktu itu dipikiran saya, saya ingin bekerja 

dan menghasilkan banyak uang untuk membantu orang tua 
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saya menyekolahkan adik-adik saya. Tapi setelah saya 

belajar memahami kehidupan yang sebenarnya bahwa 

sekedar ijazah SMA saja itu belumlah cukup untuk modal 

masa depan. Dan akhirnya saya pun berkonsultasi dengan 

pihak sekolah saya agar diberikan jalan keluarnya. Pada saat 

itu saya tidak yakin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi 

karena keterbatasan biaya. Namun guru saya 

merekomendasikan agar mengajukan beasiswa bidikmisi. 

Dan setelah saya pikir, akhirnya saya memberanikan diri 

untuk memberi tahu serta meminta izin kepada orang tua 

saya.  

Perlahan saya jelaskan kepada beliau bahwa saya ingin 

melanjutkan kuliah dengan beasiswa bidikmisi. Dan benar 

dugaan saya bahwa orang tua saya tidak setuju, beliau 

berkata, “Nduk, kamu harusnya sadar kamu ini siapa kok 

bermimpi mau kuliah. Kamu tamat SMA aja sudah bersyukur 

banget. Harusnya kamu itu melihat ke bawah jangan melihat 

ke atas. Sudahlah kerja saja, kalau memang belum siap 

untuk bekerja bisa belajar di pondok pesantren dulu juga 

tidak apa-apa asalkan jangan yang jauh”. Dan pada saat itu 

pula, saya sangat jatuh sejatuh-jatuhnya seakan semua 

mimpi saya sudah pupus. Saya hanya bisa berdoa agar orang 

tua saya berubah pikiran. Kemudian saya pun bilang kepada 

guru saya bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya 

untuk kuliah hingga akhirnya guru saya datang ke rumah 



 

98 
 

saya untuk memberi pencerahan kepada kedua orang tua 

saya.  

Setelah guru saya datang, saya melihat orang tua saya 

sedang berdiskusi terkait keputusan kuliah saya. Tiba-tiba 

saya dipanggil, ternyata beliau memberitahu saya bahwa 

beliau mengizinkan saya untuk kuliah tapi dengan satu syarat 

asalkan diterima beasiswa bidikmisinya. Dan akhirnya 

diterima. Seketika saya merasa senang sekali, mimpi-mimpi 

saya dan semangat saya bangkit kembali. Dan setelah itu, 

saya mulai berpikir bagaimana caranya agar saya bisa 

mendapatkan uang untuk biaya saya hidup sebelum uang 

bidikmisi cair. Saya mulai cari kerja disekitar tempat tinggal 

saya, dan akhirnya saya bekerja di sebuah toko baju sampai 

beberapa bulan. Dan gaji saya, saya tabung untuk uang saku 

saya masuk kuliah. Akhirnya cita-cita saya yang ingin kuliah 

bisa tercapai. 

Jadi menurut saya, keterbatasan biaya tidak 

menghalangi kita untuk bermimpi. Selagi ada niat, usaha, 

dan doa apapun bisa terjadi jika Allah menghendaki. Pesan 

saya untuk kalian yang berada diposisi seperti saya, 

semangat jangan menyerah, ingat bahwa di sana banyak 

yang menunggu kamu pulang dengan membawa sejuta 

kesuksesan. Begitulah sedikit cerita tentang saya, semoga 

bisa menginspirasi kalian yang membacanya. Terima kasih 

Wassalamu’alaikum. 
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GERIMIS DESEMBER 

Dhesi Fitria 

S1 Pendidikan Bahasa Inggris 2019 

 

Gerimis Desember menjadi soundtrack-ku saat 

memasak di dapur pagi ini. Ikan asin yang baru saja kubeli 

dari Mas Edi (tukang sayur yang setiap pagi berkeliling di 

kampung) mulai kecoklatan. Aku segera mengangkatnya dari 

penggorengan, takut ikannya gosong. Tanpa mengambil jeda 

langsung kuambil handuk lalu segera menuju kekamar mandi 

untuk membersihkan diri. Tak butuh banyak waktu, hanya 

dalam dalam lima menit aku selesai mandi. Aku perempuan, 

tapi aku paling tidak suka berlama-lama di kamar mandi. 

Entahlah. Aku hanya terbiasa melakukan semuanya dengan 

cepat. Memasak, mencuci, menyapu lantai rumah, makan, 

berdandan, dan aktivitas rutin lainnya selalu aku selesaikan 

dengan cepat, kecuali belajar, atau bersantai. Aku selalu 

menikmati waktu luangku dalam waktu yang lama.  

Aku melihat jam di smartphone sudah pukul 06.00. 

Segera kupakai gamis dan kerudung. Lalu kulahap sendok 

demi sendok nasi dengan cepat. Aku tak terbiasa 

meninggalkan sarapan. Sejak Ibu masih hidup, aku selalu 

disuruh olehnya untuk makan atau aku tak diizinkan 

berangkat sekolah. Sampai sekarang saat aku sudah 

menduduki bangku kuliah, sarapan menjadi rutinitas 

wajibku. Selepas makan, aku segera berpamitan pada kakak 
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yang masih bergoleran diranjang, padahal sudah tiga kali aku 

bolak-balik kekamarnya untuk membangunkannya.  

"Kak, aku berangkat kuliah ya" pamitku. 

"Hhmmm" jawabnya dengan mata yang masih 

tertutup. 

Aku menarik lalu mencium tangannya. 

"Jam berapa?" tanyanya dengan malas sambil 

mematikan alarm yang berisik. 

"Sudah jam enam lebih, Kak. Mau bangun tidak?", 

kataku lagi berniat membangunkannya walaupun aku tahu, 

dia baru mau membuka matanya saat waktu menunjukkan 

pukul tujuh. Ini hari Jumat, jadi dia akan berangkat jam 

delapan.  

Aku menyalakan Supraku (motor) dan berangkat ke 

kampus dengan tergesa. Pak Nur Rofiq, dosen mata kuliah 

Pendidikan Agama Islam belum memasuki kelas. Aku merasa 

lega karena aku belum terlambat. Aku duduk di sebelah 

Umma dan Syifa, teman baruku sejak kuliah. Aku tersenyum 

pada mereka, teman-teman sekelas. Aku menyadari akan 

keterlambatanku. Jadi mungkin, aku merasa tak enak pada 

mereka meskipun masih ada satu-dua mahasiswa yang 

datang setelahku. 

Aku sangat bersyukur bisa memasuki gedung kamous 

ini. Tak mudah bagiku untuk menjadi bagian dari kampus 

yang terpusat di Tuguran ini. Banyak langkah yang harus 

kutempuh. Ada beragam seleksi yang harus kujalani. 



 

101 
 

Sebelum masuk kuliah, banyak hal yang aku alami 

selama di SMA. Mengingatnya, aku jadi merindukan teman-

teman SMA-ku. Aku hanya tak menyangka waktu berjalan 

secepat ini. Dan betapa aku kini memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang lebih banyak. 

Perlu dan harus kalian tahu, aku seorang yatim piatu. 

Aku tahu, ada diantara kalian yang terkejut. Jika ada yang 

bersimpati, aku ucapkan terimakasih. Sudah seribu hari aku 

menghembuskan napas tanpa belaian kasih seorang ibu. Dan 

dua tahun aku hidup tanpa ujar dan ajar seorang bapak. 

Jangan pernah bertanya bagaimana rasanya. Aku takkan 

kuasa menjawabnya. Ayah dan Ibu adalah kerinduan disetiap 

hariku. Mereka tak bisa lagi kulihat di dunia ini. Sudah berapa 

malam yang kulewati tanpa mereka di sisiku? Sudah berapa 

tangis yang kucurahkan setiap kali aku merindukan orang 

tuaku? Ibu dan Bapak hanyalah mimpi yang kukenang 

selama tiga tahun terakhir ini. 

Waktu itu, saat aku masih duduk dibangku SMAN 1 

Candimulyo dikelas X, Ibu tutup usia dengan usia belum 

genap lima puluh tahun. Beliau menderita stroke selama 

setengah tahun. Aku dan tanteku yang merawatnya. 

Sungguh penderitaan yang tak berperi. Namun, Allah adalah 

seadil-adilnya hakim dan oleh karena keadilannya itu, Ayah 

harus menyusul Ibu setahun setelah wafatnya Ibu. Betapa 

tangis dan duka kami tak pernah bertepi. Namun seiring 

waktu yang bergerak, aku dan Kakak perlahan merelakan 
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kepergian orang tua kami, karena memang begitulah 

kewajiban kami untuk mempercayai takdir Allah dan 

berusaha menerimanya. Kami mulai terbiasa melakukan 

semua sendiri. Masalah yang datang perlahan mulai bisa 

kami pecahkan sendiri. Keadaan menuntut kami untuk 

dewasa lebih cepat. Sudah waktunya bagi kami untuk 

berdamai dengan takdir, menilai sisi baik dari jalan yang 

sudah Allah tetapkan. Kami tahu semua ini benar-benar 

berat, tapi bukankah Allah takkan menguji hamba-Nya diluar 

batas kemampuan? Karenanya, kami berusaha kuat. 

Mencoba tersenyum ditengah kesedihan yang tak 

berkesudahan. Meskipun diam-diam aku sering menangis 

dalam kamar tercinta karena merindukan pelukan Ibu atau 

sekadar seulas senyum dari Bapak. Terkadang, aku menyesal 

betapa aku belum pernah membahagiakan keduanya. Kami 

selalu percaya akan rencana indah-Nya. Betapa Allah sudah 

menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk waktu yang tepat. 

Hanya tinggal bagaimana kami memohon kepada-Nya 

dengan mengusahakan apa yang menjadi sesuatu yang indah 

itu. Aku hanya bisa menyampaikan lantunan-lantunan 

Yaasiin disetiap malam dan siangku. Memohon agar Allah 

mengampuni dosa-dosa Ibu dan Bapak, menempatkan 

mereka di syurga-Nya yang kekal. 

Sampai aku bisa masuk dikampus ini, mungkin orang 

tuaku bangga melihatku yang sekarang. Betapa aku berhasil 

meraih mimpiku untuk berkuliah. Karena sungguh, 
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perjuanganku untuk sampai dibangku ini tanpa dukungan 

dari Ibu dan Bapak sangatlah pelik. Namun, aku beruntung 

memiliki saudara seperti Kakak yang selalu ada disetiap sulit 

ku. 

Pertamakalinya, aku mengikuti SNMPTN (Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Aku harus 

menggunakan nilai rapor selama lima semester di SMA. Saat 

itu, aku sangat optimis untuk lolos seleksi ini karena selama 

lima semester berturut-turut, aku menjadi juara kelas. Aku 

sangat berambisi masuk kuliah dengan cara ini sampai aku 

lupa dengan tugasku disetiap Kamis sore; menziarahi Ibu dan 

Ayah. Pengumuman untuk seleksi itu menunjukkan bahwa 

aku tak lolos seleksi. Pada awalnya aku tak percaya, 

berpikiran lain: mungkin saja server sedang mengalami 

kesalahan. Namun, saat aku akses untuk kedua kalinya, 

tertulis jelas bahwa aku tidak lolos. Spontan, aku sempat 

kecewa pada Allah. 

"Ini apa, Ya Allah? Apakah ini keindahan yang Engkau 

janjikan itu?" 

Padahal, aku sama sekali tak berhak kecewa untuk itu 

karena aku masih memilliki harapan yang lain. Aku hanya 

sedang shock waktu itu. 

Kedua kalinya, aku mencoba peruntunganku. Aku ikuti 

SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk PTN). Sebelumnya, ada tes 

tertulis yang disebut UTBK (Ujian Tertulis Berbasis 

Komputer). Aku mengikutinya dua kali. Untuk yang pertama, 
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aku meminta Kakak untuk mengantarku ke UGM (Universitas 

Gajah Mada) karena lokasi ujianku disana. Saat itu tes 

dimulai jam setengah delapan pagi dan selesai jam dua belas 

siang. Aku meminta Kakak untuk menunggu selama itu dan 

dia mau. Aku sangat bersyukur dia menghargai usahaku. 

Meskipun aku gagal dalam SNMPTN, namun dia masih 

menaruh harapan padaku untuk lolos di seleksi ini. Aku 

bahagia dia mendukungku untuk melanjutkan pendidikan. 

Sebelum pengumuman, aku sempat berziarah ke 

makam Ibu dan Bapak. Dzikir dan istigfar selalu aku 

lantunkan. Pada saat pengumuman, hasilnya tak 

mengecewakan. Aku lolos! Aku benar-benar bahagia dan 

bersyukur pada-Nya. Aku masih memiliki kesempatan untuk 

berkuliah. Aku sadar akan satu hal. Apa yang lebih indah dari 

restu orang tua? Tak ada. Bahkan, ridho-Nya tergantung 

pada ridho orang tua. Maka, tak ada yang lebih indah dari 

ridho mereka. 

Detik itu pula aku sadar. Allah telah memenuhi janji-

Nya bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Aku 

percaya itu. Allah tak hanya mengizinkanku untuk mencicipi 

bangku perkuliahan yang selama ini aku idamkan. Aku juga 

lulus seleksi Bidikmisi, beasiswa untuk kuliah gratis. Itu 

artinya, Kakak tidak perlu mengeluarkan uang untuk 

membiayaiku. Maka, aku tak perlu bergantung padanya lagi. 

Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak 

berpendidikan. Tidak ada alasan untuk tidak berprestasi. Dan 
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jangan ada kata "gabut" diantara kita. Karena sebenarnya, 

banyak yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ayolah 

bergerak. Dan mengabdilah untuk kemajuan negeri.  

 

“If you believe in yourself, anything is possible. And don't 

forget your parents. Without them, you can't be like this 

now. Respect your parents, so Allah will grant your 

request.” 

 

 Salam prestasi!
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PENGABDIAN UNTUK NEGERI KU 

Nuning Wijayanti 

S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 

 

“Aku putra-putri bangsa ini senantiasa akan berkorban 

sepenuh jiwa dan raga untuk negeriku, aku adalah dari 

negeriku dan untuk negeriku.” 

 

Dikisahkan, ada seorang bernama Anggi dia berasal 

dari Boyolali. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 

Anggi adalah anak yang rajin, dia selalu belajar dengan giat 

dia berambisi untuk menjadi juara kelas, dia bercita-cita 

untuk biasa bersekolah setinggi-tingginya meskipun dia 

berasal dari keluarga kurang mampu, justru itu yang 

membuatnya semakin semangat belajar. Anggi pun memiliki 

masalah seperti keluarga lainnya, hampir setiap hari ayahnya 

selalu memarahi ibu Anggi karena tidak bisa membantu 

mencari uang karena hanya tamatan SD. Hati Anggi tergerak 

ingin mengubah nasib keluarga, ia ingin membanggakan 

orang tuanya. 

Sewaktu SD Anggi selalu menjadi juara kelas, dan 

memenangkan beberapa perlombaan mewakili sekolahnya. 

Lulus SD Anggi bercita-cita agar bisa masuk SMP favorit di 

daerahnya, nilai ujian nasional Anggi waktu itu bagus dia 

mendapat peringkat 29 se-kabupaten, namun sayang, 

harapan Anggi untuk bersekolah di SMP favorit harus pupus, 
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sebab tidak mendapat restu dari orang tua, perjalanan dari 

rumah ke SMP favorit yang dia inginkan harus naik bus 

sedangkan penghasilan orang tua Anggi tidak menentu, dan 

orang tua Anggi tidak punya uang untuk itu. Anggi pun 

menerimanya dia pun bersekolah di SMP Negeri yang 

jaraknya 1,5 km dari rumahnya. 

Setiap harinya dia berangkat dan pulang sekolah 

dengan berjalan kaki, ketika teman-teman yang lain diantar 

dengan motor oleh orang tuanya. Tapi itu tidak membuatnya 

patah semangat, ketika musim hujan tiba dan perjalanan ke 

sekolahnya harus melewati sawah yang berlumpur dia 

mengenakan plastic ketika berjalan menuju sekolah, 

sesampainya di sekolah dilepaslah plastic tersebut. Waktu 

berjalan dengan cepat, berkat usaha dan do’a kedua orang 

tuanya, Anggi diterima di SMA1SIMO, SMA favorit di 

daerahnya dengan bantuan kip dan masuk peringkat tujuh 

besar dia bebas uang bulanan, dan bisa membayar uang 

bangunan. 

Lulus SMA, berkat beasiswa bidikmisi dia bisa kuliah di 

Universitas Tidar. Dia masuk jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, sebab ia terinspirasi untuk menjadi guru, 

dan dorongan dari orang tuanya. Lulus dari sana dia mencari 

pekerjaan sudah tiga puluh sekolah yang ia datangi namun 

tidak ada yang mau menerimanya. Rasanya ingin menyerah 

saja. Tapi ia sadar perjuangannya sudah banyak. Ia harus 
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membanggakan orang tuanya. Akhirnya dia mengikuti SM3T, 

pengabdian untuk mengajar ditempat terpencil. 

Baginya mengabdi di daerah yang jauh dari pusat kota 

memberikan banyak pengalaman. Tempat penugasan Anggi 

di SMP Negeri Satu Atap 1, Riung Barat. Di sana dia 

merasakan sulitnya mencari air, dan masih kurang 

lengkapnya sarana dan prasarana dalam pengajaran, hari-

hari dia lewati di sana ia teringat dengan perjuangannya 

untuk bersekolah dulu, masih jauh dari perjuangan anak-

anak lain di negeri ini, semangat mereka meskipun jarak 

sekolah yang jauh dan tanpa transportasi, mereka semangat 

belajar, mereka tidak pernah mengeluh, jiwa nasionalisme 

mereka pun sangat tinggi. 

Setelah program SM3T selesai Anggi kembali ke daerah 

asalnya di Boyolali, Anggi bersemangat dan bertekat bulat 

untuk mengubah semangat murid-murid barunya nanti, 

membuat mereka menjadi semangat belajar, tidak mudah 

mengeluh dan jiwa nasionalisme yang tinggi, seperti mereka 

anak-anak dari Riung yang meskipun dari pelosok negeri 

namun jiwa nasionalismenya tinggi. 

Setelah dua tahun kembali ke Boyolali, akhirnya 

Anggipun menemukan pendamping hidupnya, yang sama-

sama berprofesi sebagai seorang guru, visi dan misi mereka 

sama mereka disekolahkan oleh negeri dan kini ingin 

mengabdi untuk negeri. 
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AKU UNTUK DIA 

Ayutya Khoirul Mar’ah 

S1 Pendidkan Bahasa Inggris 2017 

 

Perkenalkan namaku Ayutya. Mahasiswi bidikmisi 

semester lima Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Tidar. 

Aku adalah putri kedua dari keluarga buruh tani yang tinggal 

disalah satu desa di Kaliangkrik. Desaku cukup jauh dari 

keramaian kota. Untuk sampai di jalan raya, aku harus 

berjalan sekitar satu setengah kilometer.  

“Lho, itu sih dekat”, “Ckck… lima menit aja sampai”. 

Ya, mungkin bagi teman-teman yang punya sepeda 

motor, itu bukanlah jarak yang jauh. Tapi bagiku yang hanya 

punya kedua kaki ini, mau tidak mau harus berjalan kaki. 

Jangan kira jalannya mulus. Jalan yang harus kutempuh agar 

bisa menimba ilmu ini, hanyalah jalan setapak yang naik 

turun diantara area persawahan. Terkadang aku harus 

bertelanjang kaki disaat musim penghujan atau sepatuku 

akan terkena lumpur. Untungnya, sekarang dalam 

pembagunan. Meski hanya diperlebar dan dikricak, itu sudah 

cukup membuat nyaman.  

Prihatin. Ya, kata itu yang mengajarkanku untuk selalu 

bersyukur akan segala hal. Jalan kehidupanku cukup rumit. 

Banyak rintangan yang aku hadapi agar bisa menempuh 

pendidikan hingga sekarang ini, mulai dari jarak tempuh 
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yang jauh, uang saku yang seadanya, kenakalan teman 

teman, hingga bullying yang sempat membuatku depresi dan 

ingin berhenti sekolah. Tapi itu semua adalah cambuk yang 

memotivasiku untuk terus berprestasi. Pemerintah 

memberikan banyak bantuan untuk keberlangsungan 

sekolahku, maka inilah yang aku bisa berikan kepada 

negeriku.  

September 2019 adalah hari dimana aku mulai benar-

benar merubah diriku. Aku yang biasanya duduk manis 

mendengarkan penjelasan guru dan dosen menjadi 

seseorang yang harus menjelaskan. Ya, aku mendapat 

kesempatan untuk magang di sekolah dasar ku dulu. Aku 

diberi waktu untuk mengajarkan Bahasa Inggris kepada 

siswa-siswi di sana setiap hari Jumat dan Sabtu dimana 

kuliahku libur. Sungguh, suatu nikmat yang tidak akan 

terlupakan. Aku harus bangun pagi, berusaha agar tidak 

terlambat. Di sana, anak-anak yang masih polos sudah 

menunggu dengan senyuman bahagia. Satu persatu 

mencium tanganku sambil mengucapkan salam.  

Pukul tujuh tepat, aku masuk ruang kelas, berdoa dan 

mengajarkan materi. Terkadang ada siswa yang menangis 

karena kejahilan anak-anak yang lain. Terkadang ada siswa 

yang sakit. Bahkan, ada yang berlarian kesana-kemari. 

Namun, sebagai seorang guru, aku harus mampu menangani 

semua itu. Aku menjadi contoh bagi mereka. Aku harus 

sopan, santun, ramah, rajin, dan banyak hal baik yang 
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tadinya kurang aku perhatikan. Cara berpakaian pun harus 

sopan dan rapi. Aku tidak bisa berpakaian layaknya anak 

kuliah yang mengenakan celana jeans. Batik dan alusan 

menjadi satu-satunya seragam yang harus aku kenakan. 

Hingga hari ini, tak terasa sudah hampir 4 bulan aku 

menjadi seseorang yang berbeda dan berbagi ilmu dengan 

mereka. Di akhir semester gasal ini, aku harus menyerahkan 

nilai kepada guru wali. Meski hanya satukali tes, aku harus 

menguraikan dalam empat kompetensi dasar. Ada pula siswa 

yang nilainya dibawah Kriterian Ketuntasan Minimum (KKM) 

sehingga aku harus menyiapkan remidiasi. Aku belajar 

banyak hal selama magang. Betapa sulitnya menjadi guru 

Sekolah Dasar.  

Lalu berapa gaji yang aku terima selama magang? 

Jangan tanyakan itu. Banyak orang mungkin sudah menolak 

diawal dulu jika tahu gajiku. Gaji yang aku terima adalah 

semangat belajar para siswa, senyuman mereka saat 

bertemu, dan nilai-nilai tuntas para siswa-siswiku. Ya, itulah 

gajiku. Sekolah sudah mengusahakan untuk mencarikan 

dana, akan tetapi latar belakangku yang bukan PGSD cukup 

sulit untuk mendapatkan gaji dari pemerintah. Namun, 

bagiku itu bukanlah hal yang perlu dirisaukan.  

Pemerintah mengizinkanku menempuh bangku 

perkuliahan agar aku mendapat lebih banyak ilmu. Salah satu 

cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Maka dari itu, ilmu ku harus dibagi agar bermanfaat dan juga 
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sebagi bentuk dedikasi dalam turut serta mewujudkan cita-

cita bangsa. Meski masih banyak kekurangan dalam 

mengajar, tapi itulah yang menjadikanku lebih 

berpengalaman. Aku ingin berada disana untuk waktu yang 

lama, mengabdi untuk bangsaku tanpa pamrih, tulus dan 

ikhlas. 
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BALADA KAMPUNG 

DEDIKASI DAN ASA BOCAH SAMPAH  

Tegar Satya Prahara 

S1 Pendidkan Biologi 2019 

 

Matahari secara rutin muncul mulai fajar dan tenggelam 

saat senja, begitu pun pergantian kerja otak dan rasa yang 

silih berganti terbit dan tenggelam untuk wujudkan mimpi 

menjadi nyata dan bisa bermakna bagi diri keluarga dan 

bahkan negara. Cerita ini adalah cerita nyata dari makhluk 

Tuhan yang kerap disapa manusia dengan kemampuan 

biasa-biasa saja. 

Aku Tegar Satya Prahara remaja sembilan belas tahun 

yang kembali mengingat masa ketika aku sekolah dari 

jenjang menengah pertama. Saat itu aku hanya anak remaja 

awal kelas dua SMP yang masih mengalami krisis identitas, 

hidup tidak teratur dan kurang menghargai apa yang 

namanya pendidikan, aku tidak peduli dengan ranking, 

prestasi atau apapun sejenisnya, yang ada dalam benakku 

adalah lulus kemudian lanjut bekerja. Ya, inilah yang ada 

pada otak seorang Tegar Satya Prahara dimasa remaja awal, 

bukan tanpa alasan, karena waktu itu kondisi keluargaku bisa 

dibilang kurang meyakinkan untuk aku lanjut ke jenjang 

pendidikan selanjutnya.  

Mulai usia empat belas tahun aku memunguti sampah 

di area pasar sepulang sekolah untuk kujadikan uang saku 
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dan aku pikir sebagai wujud kecil dedikasiku pada lingkungan 

sebagaimana diajarkan di rumah oleh ayah dan ibu. Sejak 

saat itu juga aku sama sekali tidak meminta uang saku pada 

orang tuaku dan mereka pun tak keberatan dengan 

tindakanku karena bagi mereka aku akan terlatih mandiri 

dengan cara seperti itu. Uang yang aku dapatkan cukup 

untukku memenuhi kebutuhan jajan saat SMP, lingkungan 

tempatku berputar-putar mengais sampah pun lambat laun 

bersih karena kolaborasiku dengan petugas kebersihan, kami 

mengadakan kegiatan saling menguntungkan dengan cukup 

baik dan aku bahagia, walau kadang banyak teman labilku 

yang memanggilku dengan sebutan “bocah sampah” tapi aku 

bangga dengan sebutan itu walaupun agak aneh, karena 

daripada bocah manja bocah sampah sepertiku lebih 

berguna.  

Kegiatan itu berjalan hingga aku lulus dari sekolah yang 

disitu aku tanpa prestasi secara akademik, tapi kata orang 

sudah cukup membanggakan jika dilihat dari sudut pandang 

lain, praktek nyata misalnya. 

Lulus dari sekolah menengah pertama tidak ada yang 

spesial, aku melanjutkan hidup dengan bekerja seadanya 

sembari menabung untuk mencukupi keinginanku sebagai 

remaja normal. Karena pendidikan yang kurang tinggi dan 

aku hanya punya tubuh kecil dengan tenaga dan kecerdasan 

yang tak seberapa aku hanya bisa bekerja dibidang yang 

sama yakni sebagai pemulung diberbagai tempat, saat itu 
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aku bersaing dengan ibu-ibu pemulung, bapak-bapak tua 

yang sebenarnya aku tidak tega untuk mengambil sampah 

dan ingin biar mereka saja yang mengambil semuanya 

karena ibu dan ayahku pun pernah menjadi pemulung dan 

jujur aku sangat sedih melihatnya. Tapi aku sadar aku juga 

butuh makan, jajan, dan kebutuhanku lainya makanya aku 

tetap mengambil sebagian sampah-sampah itu. Aku bangga 

dengan pekerjaanku, walaupun kotor tapi tak merugikan 

siapapun bahkan cenderung membantu, itu yang aku 

rasakan.  

Hingga suatu ketika dibulan Maret 2016 saat yang 

menyakitkan bagiku dan membuatku kehilangan banyak arti 

dalam tujuan terjadi, peristiwa aku ditinggal pahlawan 

pertama yang kusebut Ayah dan membuat aku pertama 

kalinya menyandang gelar anak yatim menjadikan hari itu 

hari yang pedih. Ayahku meninggal karena infeksi paru-paru 

yang membuatnya terpuruk selama tiga hari dirumah sakit 

dan tepat empat hari sebelum kejadian menyakitkan itu 

terjadi, sebuah pesan yang menjadikan aku mengambil 

keputusan untuk melanjutkan pendidikan dengan apapun 

kondisi yang kualami disampaikan oleh ayah dalam ucapanya 

yang sederhana namun penuh makna, pesan ajaib tersebut 

adalah, “Tegar harus sekolah”. Kata-kata itu memaksaku 

melanjutkan perjalananku di dunia pendidikan formal lagi. 

Tahun ajaran baru 2016 dimulai dan aku adalah salah 

satu pendaftar yang akhirnya menjadi murid baru di salah-
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satu SMA negeri di wilayahku setelah jeda satu tahun. Pada 

awalnya biasa-biasa saja, aku bersekolah sekedar memenuhi 

wasiat ayah sambil terus bekerja memungut sampah sembari 

menuntut ilmu, bahkan semester satu peringkatku dalam 

kelas hanya 18 dari 36 siswa. Aku masih enggan 

memperdulikan prestasi, aku ingat ujian tengah semester 

pertama, aku tidak membawa alat tulis satu pun baik pulpen 

maupun buku. 

Ketika aku pulang dari sekolah kejadian pahit kembali 

lagi hadir, kali ini malaikat tanpa sayap yang kerap kusapa 

“Ibu”, jatuh di dapur dan harus dilarikan ke rumah sakit 

hingga dia diharuskan tertidur lama dalam keadaan koma 

selama 21 hari tanpa sadar karena tekanan darahnya yang 

tinggi, hari-hari itu membuatku gelisah dan sangat kacau. 

Namun Allah masih berbaik hati padaku, setelah 

mendengarkan kajian rohani dan berbagai motivasi akhirnya 

aku sadar bahwa setiap kejadian yang terjadi selalu ada 

hikmah yang menyertainya. Dua puluh satu hari telah berlalu 

akhirnya ibu sadar namun masih menetap di rumah sakit 

tersebut selama tujuh hari karena kondisinya, Ibu mengalami 

gangguan fisik dan syaraf yang membuatnya menangis lama 

atau dengan kata lain penyakit stroke telah menghinggapi 

ibu. 

Seminggu kemudian ibu boleh tinggal di rumah, dia 

sangat sedih dan menangis sepanjang hari selama beberapa 

hari. Namun pada suatu waktu dengan kondisinya ibu 
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bahagia ketika tanpa sengaja aku mendapatkan nilai bagus 

pada ulangan harian yang kutunjukan padanya, sembari 

tersenyum karena melihat ibu tersenyum aku mulai berfikir 

dan berharap ibu bisa sehat kembali seperti dulu. Namun 

mulai dari situ perubahan demi perubahan terjadi pada 

hidupku. Aku mulai minat dengan organisasi dan mulai 

mengejar ranking. Terbukti ketika pengumuman rapor 

semester dua kelas sepuluh dibagikan nama Tegar Satya 

Prahara menepati peringkat sembilan, tentunya Bahagia 

yang sangat dalam terjadi pada aku dan ibu. 

Rahmat Tuhan kali ini begitu indah dan membuatku 

semakin termotivasi lagi pada saat itu aku menyadari bahwa 

sebenarnya tidak ada orang yang malas yang ada hanya 

orang yang belum termotivasi. Peran organisasi dalam 

hidupku pun memberikan dampak yang sangat positif, salah 

satu organisasi yang aku ikuti adalah pramuka, melalui itu 

aku mendedikasikan diri lagi untuk lingkungan di sekitar dan 

bukan sekitar. Misalkan membantu anak yatim dan kaum 

duafa melalui pramuka peduli dengan menjadi relawan dalam 

menyalurkan kebaikan orang-orang yang berwujud materi. 

Mengadakan kegiatan sosialisasi pendidikan karakter pada 

sekolah-sekolah di wilayah pelosok dan cukup jauh bagiku. 

Semakin bertambah waktu aku semakin berfikir maju, 

mengikuti ajang olimpiade sains aku lolos sebagai juara satu 

dalam mata pelajaran Biologi tingkat Kabupaten serta ketika 

mengikuti ajang pemilihan duta genre dan duta wisata pun 
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keduanya sama-sama memperoleh hasil yang membangakan 

bagiku, aku memperoleh juara tiga pada duta genre dan 

menjadi finalis pada duta wisata walaupun tingkatnya masih 

regional. Hal tersebut membuat dedikasi kepada lingkungan 

bagiku semakin mendapat kesempatan lebih. 

Sembari menaikan prestasi akademik aku selalu 

mendedikasikan diri setiap minggunya untuk melakukan 

kegiatan bermanfaat bersama teman-teman melalui wadah 

Pramuka, misalnya membersihkan lingkungan maupun saat 

aku berperan sebagai perwakilan Duta Genre mengadakan 

sosialisasi tentang remaja yang ideal dan sehat pada SMP 

dan SMA sederajat sekitar. 

Hal-hal positif itu terus aku lakukan dengan masih 

bekerja sebagai tukang sortir rongsok sepulang sekolah, hal 

itu memotivasiku bercita-cita mendirikan usaha dibidang 

daur ulang sampah dan bisa membeli rongsok ibu-ibu dan 

bapak-bapak dengan harga yang lebih mahal agar mereka 

senang dan sedikit bisa membantu dalam perekonomiannya, 

semoga hal tersebut bisa terlaksana suatu hari nanti. 

Prestasi akademik aku semakin meningkat. Bahagia 

karena setiap bertambahnya semester aku selalu naik 

peringkat dengan puncaknya aku mendapat peringkat tiga 

dengan rata-rata nilai 92 di semester lima dan pada semester 

enam atau raport terakhir hanya ada satu mata pelajaran 

yang bernilai 88 dengan predikat “B” atau baik dan enam 
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belas mata pelajaran lainya mendapatkan nilai di atas 

sembilan puluh dengan predikat “A” atau sangat baik. 

Hal ini membuat aku bahagia karena ibu juga bahagia 

dan aku yakin ayah juga bahagia. Namun saat-saat 

menyakitkan kembali lagi terjadi. Menjelang kelulusan, Ibu 

meninggalkanku untuk selama-lamanya damai bersama ayah 

di sisi-Nya. Namun perjuanganku untuk selalu membuatnya 

bahagia dan bangga aku lanjutkan pendidkan jenjang 

perkuliahan karena dengan izin Tuhan yang Maha Segala, 

SNMPTN aku diterima di Universitas Tidar dan aku 

berkesempatan menerima Bidikmisi sebagai biaya penunjang 

hidup sembari di rumah aku membuat usaha rongsok kecil-

kecilan dan aku bisa mengolahnya saat aku libur, semoga 

usaha ini bisa terus berkembang dan semakin besar sehingga 

semakin bermanfaat bagi lingkungan dan semoga bisa 

bermanfaat bagi semuanya tak lupa aku pun berharap aku 

bisa lulus dengan normal dari Universitas Tidar.
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KETUA OSIS BERTIPIKAL AKADEMIS 

Sobri Khausan Al Muis 

S1 Teknik Elektro 2019 

 

Siapa yang tidak tahu dengan ketua OSIS? Siswa 

nomor satu dikalangan siswa. Cerita ini bermula ketika 

seorang siswa bernama Valiant memutuskan untuk 

bersekolah di SMA Negeri 1 Wanadadi. Sebut saja dia Liant, 

itulah panggilan akrab dari guru maupun teman sejawatnya. 

Dia merupakan siswa biasa yang ingin melanjutkan 

pendidikannya dengan segala keterbatasannya. Dia memiliki 

keinginan kuat untuk berkontribusi bagi sekolah yang telah 

menerimanya lewat akademik dan organisasi maupun 

ektrakulikuler. Dia telah membuat jadwal segala aktivitas 

dari bangun tidur sampai dia tidur lagi sebagai bentuk 

langkah awal dalam mewujudkan keinginannya. Dia yakin 

bahwa jika semuanya diawali dengan kebaikan pasti hasilnya 

akan baik pula, karena Tuhan tidak akan tidur untuk 

memberikan hasilnya.  

Tekad yang kuat pasti akan menghantarkan pada 

kecapaian yang kuat pula. Sejak awal menjadi siswa di SMA 

dia bergabung dengan berbagai ekstrakulikuler seperti; 

ROHIS, English Club, Jurnalistik, Pramuka, Akutansi, dan 

Hafidz. Dia juga mengikuti organisasi di luar sekolah yaitu 

Forum ROHIS Banjarnegara sebagai sektretaris.  
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Semester pertama telah menunjukkan hasilnya, dia 

meraih peringkat satu di kelas dan juga peringkat satu di 

sekolahnya. Sejak saat itu dia sangat dikenal oleh guru 

bahkan parasiswa termasuk kakak kelasnya. Dia 

mendapatkan penghargaan waktu upacara dan juga oleh wali 

kelasnya saat dia memasuki ruang guru. Dia juga pernah 

menulis sebuah puisi berjudul, “Lilin Dalam Purnama” yang 

diterbitkan majalah MOP dan dijadikan acuan untuk 

pembelajaran puisi oleh guru Bahasa Indonesia di kelas. 

Sejak saat itu juga dia lebih dikenal dengan Liant si puitis. 

Dia pun sempat berjualan tahu krispi di sekolahnya untuk 

menambah uang sakunya untuk kebutuhannya sekolah. 

Alhamdulillah dia mendapatkan keringanan biaya selama 

bersekolah karena prestasinya itu. 

Menginjak kelas sebelas dia ditunjuk sebagai ketua 

ROHIS, namun dia juga dicalonkan sebagai Ketua OSIS oleh 

guru dan temannya. Setelah proses pemilihan selesai, 

terpilihlah dia sebagai ketua OSIS dengan perolehan sekitar 

58% mengalahkan dua rival temannya. Selama menjadi 

ketua OSIS, dia sering ditugaskan keluar sekolah untuk 

menghadiri berbagai undangan kegiatan. 

Dia juga mengikuti OSN Astronomi yang sudah 

dilakoninya sejak kela sepuluh. Dia juga sering mengikuti 

berbagai perlombaan seperti lomba Matematika Nasioanal, 

Tilawah Al-Qur’an, dan lain-lain. Sampai akhirnya dia lulus 
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dan mendapatkan penghargaan pemimpin terbaik di 

sekolahnya. 

Namun masalah terjadi, sekolahnya hanya satu siswa 

saja yang diterima PTN jalur SNMPTN dan dia bukan siswa 

tersebut. Banyak guru dan teman yang selalu 

menyemangatinya untuk pantang menyerah. Liant pun 

bangkit dari keterpurukan dan dia memberanikan diri untuk 

mengikuti SBMPTN, dia juga mendaftar IPB prodi Meteorologi 

Terapan jalur ketua OSIS. Dalam belajar SBMPTN dia belajar 

dari buku sekolahnya dan tidak membeli buku khusus 

SBMPTN. Namun itu tidak menyurutkan semangatnya untuk 

terus belajar dan hari yang ditunggupun tiba, dia diterima di 

Universitas Tidar, Magelang jurusan S1 Teknik Elektro dan 

mendapatkan beasiswa, selang beberapa hari juga ada 

pemberitahuan bahwa dia juga diterima di IPB dan 

berpeluang mendapatkan beasiswa. 

Namun, orang tuanya menyarankan dia untuk 

berkuliah di Universitas Tidar dengan alasan jarak yang lebih 

dekat dengan kampung halaman. Karena orang tuanya 

menyarankan demikian, dia pun mengikuti saran orang 

tuanya. Dan jadilah dia mahasiswa Teknik Elektro, 

Universitas Tidar. 
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SEMUA ADA JALANNYA 

Muhamad Fauzi 

S1 Peternakan 2019 

 

Nama saya Muhamad Fauzi. Kisah ini berawal ketika 

masa lulus SMP, yaitu masa yang membingungkan antara 

lanjut sekolah atau berhenti. Kala itu aku bertanya pada 

orang tuaku. Mereka mengikuti kemauanku akan lanjut 

sekolah atau bagaimana. Aku bercita-cita untuk bisa 

mengangkat derajat keluargaku. Aku berpikir dengan 

sekolah tinggi, mungkin itu adalah salah satu jalan untuk 

mencapainya. Tapi aku berpikir keras untuk menentukan hal 

itu, karena aku adalah anak ketiga dari emapt bersaudara. 

Kakak pertama dan keduaku masih di pondok pesantren dan 

adikku masih SD. Saat berfikir mau melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi, aku terbayang akan biaya besar yang harus 

dibayarkan oleh orang tua. Perbulan ayah dan ibu harus 

mengirim uang ke kakak sebesar Rp 300.000 dan masih 

membiayai adikku. Biaya seakan-akan menjadi penghalang 

terbesarku. Kala itu ada salah satu SMK yang sosialisasi ke 

SMP tempat aku belajar. Sekolah itu menyampaikan bahwa 

uang bulanan di sekolah itu merupakan yang termurah di 

daerahku yaitu sekitar Rp 50.000 per bulan yang terpaut jauh 

dengan sekolah lain yang biaya bulanannya Rp 100.000 ke 

atas. Akupun menyampaikan ke orang tuaku. 
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Kala itu aku sampai menangis saat menyampaikan 

kalau aku ingin sekolah disitu. Ayah agak sedikit khawatir 

tentang biaya hidup. Tetapi ibu bilang pasti ada jalan dan 

rezekinya. Akhirnya akupun memantapkan diri untuk 

melanjutkan SMK. Saat aku berkunjung di sekolah itu untuk 

melakukan pendaftaran, aku di beri kertas yang tertulis biaya 

yang harus dibayarkan, yaitu seragam dan uang gedung. 

Karena keluargaku bukan keluarga yang kaya, kami menjual 

sesuatu yang kami punya dan bisa untuk membayar biaya 

pendaftaran sekolah. Di rumah ada empat kambing yang 

dipelihara sejak lama. Akhirnya kami menjual semua 

kambing yang kami punya untuk membayar biaya itu dan 

uang untuk persiapan sekolah. Akupun bisa sekolah di 

tempat itu. Di sana aku berusaha sekuat tenaga agar aku 

tidak mengecewakan mereka. Alhamdulillah pada saat 

kelulusan aku mendapat peringkat pertama di jurusan yang 

aku ambil dan nilai UN ku merupakan nilai tertinggi 

diangkatanku, aku sangat bersyukur sekali. 

Sebelum kelulusan itu adalah masa-masa yang sulit 

bagiku. Aku berpikir untuk lanjut kuliah atau bekerja. Aku 

sangat mempertimbangkan hal itu dengan memperhatikan 

dampak yang akan diakibatkan. Lagi-lagi yang mejadi 

penghalang utama adalah biaya, karena kuliah 

membutuhkan biaya yang tidak kecil. Guru BK menyarankan 

untuk mendaftar kuliah melalui jalur SNMPTN yang mana 

tidak memerlukan tes dan juga mendaftar sebagai bidikmisi. 
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Akupun menyampaikan hal itu kepada orang tuaku. 

Alhamdulillah mereka menyetujui dan merestuinya. Akupun 

meminta doa dari keluarga terutama ibu dan ayah juga 

teman temanku agar aku bisa lolos SNMPTN dan bisa lolos 

menjadi penerima Bidikmisi. 

Mendaftar sebagai penerima bidikmisi ada banyak 

syarat yang harus dipenuhi mulai dari SKTM, surat 

penghasilan dan masih banyak lagi. Aku teringat dikala aku 

meminta tanda tangan kepada Bapak Lurah. Kala itu hujan 

menggguyur desaku, karena itu sangat penting dan harus 

segera dikumpulkan, aku dan ayah ku berjuang untuk 

mendapatkan tanda tangan Bapak Lurah walaupun hujan 

lebat mengguyur kami selama perjalanan. Hujan tidak 

menjadi penghalang untuk melengkapi syarat itu agar bisa 

lolos Bidikmisi. 

Aku terus berdoa agar bisa lolos. Karena Bidikmisi bisa 

memberikan keringanan kepada siswa yang ingin terus 

melanjutkan sekolah walaupun kondisi ekonomi yang dapat 

dikatakan kurang. Waktu pengumuman SNMPTN adalah 

waktu yang aku tunggu-tunggu. Malam setelah Isya aku 

mendapatkan WA dari guru BK ku bahwa aku lolos SNMPTN 

dan bisa lolos bidikmisi. Akupun bersyukur dan langsung 

memberitahukan kepada orang tuaku. Aku hanya bisa 

menangis dan bersyukur karena Allah telah memberikan 

jalan kepada saya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi. Guru BK ku juga menyampaikan selamat kepadaku 



 

126 
 

atas lolosnya SNMPTN dan diterimanya sebagai penerima 

Bidikmisi karena saya merupakan siswa pertama yang bisa 

lolos SNMPTN sekaligus bisa lolos Bidikmisi dari SMK tempat 

aku belajar. 

Di Universitas Tidar, saya memilih prodi peternakan 

karena saya ingin membantu peternak kecil, yang mana 

peternak sering dipermainkan oleh pengusaha besar dan 

pengusaha dari luar negeri yang notabennya memiliki modal 

yang besar. Masalah yang sering dialami yaitu tentang harga 

jual yang seringkali mematikan peternak kecil dan akhirnya 

peternak kecil terpaksa gulung tikar. Saya berharap dengan 

ilmu yang saya miliki, saya bisa membantu mereka dan bisa 

bermanfaat untuk orang lain. 

Itulah sepercik kisah hidup saya. Saya mengucapkan 

terima kasih banyak kepada semua orang yang telah 

membantu dan mendoakan saya. Saya juga berterima kasih 

kepada Bidikmisi, karena dengan Bidikmisi saya bisa 

melanjutkan kuliah dan bisa melanjutkan mewujudkan cita-

cita saya. 
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MENJADI MAHASISWA IALAH IMPIAN KU 

Siti Munawaroh 

S1 Pendidikan Biologi 2018 

 

Tahun 2012 merupakan tahun dimana awal dari sebuah 

perjuangan. Saat itu aku baru berumur dua belas tahun 

tepatnya aku kelas enam SD. Aku berbeda dengan teman-

teman, sebuah kabar menyedihkan menimpa keluarga kami 

sosok yang sangat kami kagumi serta yang melindungi 

dengan penuh kasih terhadap putra-putrinya telah 

meninggalkan kami. Hal itu dikarenakan kecelakaan yang 

menimpa ayahku. Waktu terus berjalan keluarga kami larut 

dalam kesedihan. Namun dalam benakku, aku harus bangkit 

dalam menjalani hidup yang lebih baik. 

Hari terus berganti hingga aku lulus sekolah menengah 

pertama. Tanpa kehadirannya aku merasa sulit untuk dapat 

melanjutkan sekolah, kakakku menyarankan untuk 

melanjutkan ke sekolah swasta dekat dengan rumah. Namun 

aku enggan untuk masuk ke sekolah tersebut. Suatu hari aku 

pergi ke sekolah dan guru BK mendekatiku. Dan menanyakan 

banyak tentang diriku (mungkin ia merasa iba terhadap 

kehidupan sosialku). Beliau menyarankan untuk melanjutkan 

ke sekolah khusus anak yatim dimana sekolah tersebut tidak 

dipungut biaya. Aku bingung apakah aku akan menerima 

tawaran tersebut. Dalam perjalanan pulang aku memikirkan 

hal tersebut. Sedangkan teman sebayaku sudah mendaftar 
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diberbagai sekolah di kota sedangkan aku masih dalam 

kebimbangan. 

Sesampainya di rumah aku bilang ke ibu namun beliau 

menolak. Aku membujuk rayu beliau agar mengizinkanku 

karna aku sadar bahwa nantinya akan merepotkan ibu karna 

sekolah itu mahal. Aku terus memaksa hingga akhirnya ibu 

memperolehkan. 

Di asrama aku merasa beruntung aku dapat bertemu 

banyak teman. Di sisi lain aku merasa sedih karena jauh dari 

ibu. Menjadi anak baru di asrama terasa berat bagiku. Baru 

berapa hari aku sudah ditanya nanti kalau udah lulus dari sini 

mau kuliah dimana. Dalam batinku mau lanjut sekolah aja 

bingung tidak punya biaya apalagi mau kuliah uang dari 

mana. Hari-hari pun aku jalani dengan ikhlas dan tidak terasa 

udah kelas tiga. Teman-teman asramaku sudah menentukan 

mau kuliah dimana, kerja dimana dan sebagainya. Iya, 

memang mereka tinggal di asrama tapi ekonomi keluarga 

masih bisa mencukupi kebutuhan mereka. Di tengah 

kegembiraan mereka aku berusaha untuk mencari beasiswa 

agar aku dapat kuliah tanpa membebani ibu. Aku 

mendapatkan banyak info dari internet tentang beasiswa 

yang disediakan di Universitas Tidar. Aku merasa beasiswa 

yang cocok adalah beasiswa bidikmisi. Aku mendaftar 

dengan beberapa teman yang senasib dengan diriku. Hingga 

akhirnya pengumuman tiba, aku diterima di Universitas Tidar 

dengan program bidikmisi syukur alhamdulillah kuucapkan. 
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Di Universitas Tidar aku sadar aku hanyalah mahasiswa 

miskin yang sangat beruntung dapat menyandang gelar 

mahasiswa. Di kampus aku tertarik dengan sebuah himpunan 

yang disebut dengan HIMADIKTAR sehingga aku mendaftar 

untuk bisa menjadi pengurus HIMADIKTAR karena saya sadar 

saya terlahir dari bidikmisi yang seharusnya mengerti akan 

pentingnya sebuah pengabdian. 
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LANGKAH KU DIMULA DI UNTIDAR 

Nabila Ihsani 

S1 Pendidikan IPA 2019 

 

Ketika kebanyakan orang ingin sekali kuliah, tetapi 

terbatas pada kendala ekonomi dan restu dari orang tua. 

Tetapi, hal itu tidak berlaku terhadap diriku. Aku seorang 

gadis kecil yang tumbuh dari keluarga yang penuh dengan 

kasih sayang dan rahmat pemberian dari Allah. Aku si bungsu 

kecil dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari rahim sesosok 

wanita tercantik dan terhebat di muka bumi ini, ya dialah 

mamaku. Aku dan kedua kakak cantikku dididik dengan 

ketegasan wibawa sesosok pemain peran dua tokoh dalam 

satu raga, sebagai mama sekaligus papa. Kami dibesarkan 

dengan penuh dan tak kurang-kurangnya kasih sayang dari 

seorang mama. Ketulusannya terlihat dari caranya menindak 

tegas kami jika berbuat kesalahan, tetapi berubah menjadi 

sangat lembut saat kita bertiga tak berulah nakal. Hmm, tak 

bisa kubayangkan beratnya mendidik tiga orang putri dengan 

tangannya sendiri dan keterbatasan ekonomi. Jadi teringat 

sebuah hadits, bahwa Rasulullah shalallahu ‘alayhi wasallam 

bersabda: “Barangsiapa yang mengayomi dua anak 

perempuan hingga dewasa maka ia akan datang pada hari 

kiamat bersamaku (Rasulullah)” (HR. Muslim 2631). Maa 

Syaa Allah, Semoga mama selalu dalam lindungan dan 

penjagaan Allah. 
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Saat aku menginjak usia tujuh belas tahun, dan 

pendidikan wajib belajar dua belas tahun telah usai. Sama 

halnya dengan anak-anak lain, aku pun telah memiliki 

rencana untuk masa depan. Saat itu aku sangat berkeinginan 

untuk lanjut di ma’had untuk belajar agama. Aku pikir inilah 

saatnya aku menuntut ilmu agama. Karena apa? Aku ingin 

menjadi investasi bagi mama, aku ingin memberi feedback 

yang sangat berharga untuk mama. Aku ingin sekali 

memakaikan jubah dan mahkota kehormatan untuk mama di 

akhirat kelak. Aku ingin menjadi anak yang sholihah, yang 

do’anya bisa menembus langit untuk mendo’akan orang tua 

dan bisa menjadi amal jariyah bagi mama. “Wah, terlihat 

keren dan mulia sekali mimpiku itu.” batin jiwa angkuhku. 

Ketika aku ceritakan keinginanku kepada kakakku, 

panjang lebar dan kukemas sedemikian rupa untuk meminta 

pendapat sebelum kuutarakan ke mama. Apa yang terjadi? 

Saya pikir rencana apik tersebut bakal berjalan mulus dan 

mendapat dukungan dari mereka, ternyata   tidak! Tuturnya, 

“Dek, jangan kau utarakan keinginanmu itu di depan mama. 

Sudah cukup kamu pendam dulu saja. Dulu embak juga 

punya keinginan seperti itu, tapi embak urungkan niat, 

karena apa? Mbak melihat mama pengen banget anaknya 

kuliah walaupun keluarga kita keterbatasan ekonomi. 

Wajahnya pun masih mbak ingat begitu bahagia saat mbak 

Iya dan mbak Ama keterima kuliah gratis dan diberi 

pesangon dari pemerintah melalui bidikmisi. Apa kamu juga 
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nggak peka? Mama udah memfasilitasi kamu belajar dan 

ngasih contoh-contoh soal SBMPTN buat kamu belajar. 

Menurutmu semua itu untuk apa? Tinggal kamu dek anak 

bungsu yang mama juga pengen kamu kuliah gratis dengan 

beasiswa bidikmisi. Apa kamu yakin mau ngrepotin mama 

lagi buat nurutin ego kamu untuk masuk ke ma’had? 

Mimpimu nggak salah dek, tapi ya liatlah kondisi ekonomi 

kita. Masuk ma’had itu butuh biaya berapa? Cukup tujuh 

belas tahun aja dek kamu ngrepotin mama, kamu liat sendiri 

kan kondisi fisik mama sekarang?” batinku terpukul, jiwaku 

tersadarkan oleh kata-kata bijak seorang kakak hasil didikan 

seorang mama yang bijaksana pula. Aku pergi ditempat sepi 

dan menangis sejadi-jadinya. Egois sekali aku jika hanya 

memandang mimpiku itu dengan satu sisi. Astaghfirullah... 

Saat itu aku mulai fokus memperhatikan mama, 

memahami keinginan mama, ingin selalu bersama mama, 

ingin aku mengabdi dan berbakti kepada mama. Rasanya 

masih tak ingin aku kuliah dan harus meninggalkan mama 

seorang diri di rumah. Sedangkan kedua kakakku masih 

menempuh studi S1 juga di luar kota. Paling sepekan atau 

dua pekan sekali pulang kerumah. Tentang keputusanku 

untuk kuliah masih aku negosiasikan dengan mama dan 

keputusan akhirnya terjadi saat pengumuman SBMPTN. 

Didampingi mama aku membuka ponsel dan memasukan 

angka demi angka dari nomor ID pendaftaran. Saat aku klik 

masuk dan pengumuman terbuka. Background hijau terlihat 
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mendominasi dan tertulis pengumuman di layar HP ”Selamat, 

anda diterima di Universitas Tidar prodi Pendidikan IPA.” Dua 

bulan kemudian ada pengumuman bahwa aku mendapat 

beasiswa bidikmisi. Alhamdulillah, sejak saat itu keputusanku 

telah mantap untuk menetap di Untidar. 

Hari-hariku berlalu dengan biasa di Untidar, berbagai 

rangkaian kegiatan ospek telah kujalani dengan baik. Aku 

belum merasa excited dengan gelar “mahasiswa‟ yang 

tengah kusandang, yang qodarullah banyak orang yang 

menginginkannya. Sampai suatu ketika saat kegiatan first 

gathering maba bidikmisi, ada sesi sharing-sharing dengan 

para kakak tingkat yang memiliki prestasi luar biasa. Salah 

satu dari mereka ada yang membuatku jatuh hati dan sangat 

memotivasiku. Beliau memiliki latar belakang yang sama 

denganku yaitu memiliki orang tua yang single mom, tetapi 

alasan itu tidak menghalangi beliau untuk mengukir prestasi. 

Berbagai karya hasil tulisannya sangat memotivasi. Beliau 

juga seorang muslimah yang berkerudung lebar, tetapi hal 

itu jelas bukan menggambarkan bahwa perempuan yang 

berkerudung lebar tidak bisa memberikan perubahan, salah 

satunya buktinya yaitu beliau yang karya-karyanya dapat 

bermanfaat untuk khalayak umum walaupun hanya 

memainkan imajinasi dan intelektualnya tertuang dalam 

tulisan. Berbagai motivasi yang dilontarkannya memicu 

percikakan bara api asa ku untuk mengasah kemampuanku. 

Hmm, barangkali ini bisa menjadi jalanku untuk menjadi 
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anak yang berbakti dengan orang tua dengan jalan 

mengasah kemampuan menulisku untuk menjadi orang 

bermanfaat bagi khalayak banyak. Di mana itu semua akan 

kembali kepada amal jariyah orang tuaku. Selain itu juga bisa 

sebagai feedback terhadap pemerintah yang telah mendanai 

kuliahku selama empat tahun kedepan. Setidaknya ada 

modal niat untuk membangun perubahan negeri ini melalui 

karya dan tulisan, In Syaa Allah. 

Sejak banyak motivasi dan kisah inspiratif yang aku 

dapatkan, aku mulai merubah mindset-ku dan mulai 

merencanakan sebuah planning untuk empat tahun kedepan. 

Impianku yaitu ingin mengukir prestasi dan membebaskan 

imajinasiku tertuang dalam tulisan, mulaiku rancang dalam 

secarik kertas. Aku scroll info lomba menulis di layar hp dan 

aku pilih mana yang cocok dengan kemampuanku. Berbagai 

tokoh-tokoh prestatif anak-anak bidikmisi Untidar mulai aku 

banjiri dengan pertanyaan-pertanyaan terutama tentang 

bagaimana cara menulis dan menyusun essay ataupun KTI, 

bagaimana agar tulisanku bisa lolos penjurian, bagaimana 

mengatur waktu antara kuliah dan fokus menulis, dan 

sebagainya. 

Walaupun aku belum pernah menang dalam lomba-

lomba menulis, pun juga walau sejatinya aku seorang 

“pemalu‟ untuk untuk menyuarakan perbaikan negeri ini. 

Setidaknya aku ingin berusaha memanfaatkan kedua tangan 

pemberian dari Allah ini untuk melakukan perbaikan dan 
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perubahan melalui tulisan. Intinya adalah bukan tentang 

seberapa tinggi kedudukan dan kepintaran seseorang, tapi 

tentang seberapa besar kesungguhan seseorang tersebut 

walaupun dia seseorang yang “kecil‟ dimata publik. Yakinlah 

“Man jadda wa jada”, siapa yang bersungguh-sungguh dia 

akan berhasil! 
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“Ayolah bangun dari tidur lelapmu.  

Karena bermimpi tanpa berjuang itu hanya menjadi lelucon 

disini. Alam semesta ada bukan hanya untuk dikagumi tapi 

benar untuk ditafakuri, agar kita tahu sesuatu yang lebih 

indah dan besar dari sebuah mimpi dan perjuangan, yaitu 

memastikan hidup kita benar-benar berarti.” 

(Erni Rahayu) 

 

“Bersyukurlah jika kamu selalu miskin dan kelaparan, 

karena itulah kamu akan terlatih bekerja keras untuk 

mencari makanan. Berbanggalah jika kamu dianggap bodoh 

dan selalu direndahkan, karena itulah kamu akan terus 

belajar tanpa perlu memikirkan pujian.”  

(Ema Septiani)



 

 
 

 


