
Essay : Sukses Terbesar Dalam Hidupku 

 

“Kesuksesan : Kebahagiaan Dengan Berbagi” 

 

Beberapa hari yang lalu tepatnya 8 Juli 2015 ada berita duka cita yang masuk email kantor saya, BPS 

Kabupaten Majene. Di email tersebut diberitakan tentang meninggalnya seorang kepala bidang dan seorang 

kepala seksi Statistik Sosial di lingkungan BPS Propinsi Aceh setelah mengalami kecelakaan pada saat 

melakukan pengawasan Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Saya pun terhenyak seraya membatin, 

subhanallah mereka meninggal ketika melakukan pengawasan PBDT, ketika menjalankan tugas yang mulia. 

Mereka telah kehilangan nyawanya demi memastikan agar datanya akurat, representatif dan objektif. Semoga 

mereka husnul khotimah dan pengorbanannya tidak sia-sia, data PBDT yang dihasilkan berkualitas sehingga 

menunjang proram pembangunan dan pengentasan kemiskinan.  

PBDT sendiri merupakan salah satu pendataan yang sangat penting karena hasilnya akan dijadikan 

basis data terkait program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Karena keberhasilan program 

pemerintah dalam menekan angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan dalam 

perencanaannya. Selain PBDT ada juga Sensus Penduduk (SP) yang tidak kalah penting, dimana melalui data 

SP, pemerintah dapat melakukan perencanaan pembangunan kependudukan seperti pembangunan sarana 

pendidikan, kesehatan dan perumahan sesuai kebutuhan masyarakat. Ada juga Sensus Ekonomi (SE), Sensus 

Pertanian (ST) dan berbagai macam survei guna menentukan arah kebijakan pembangunan secara lebih luas 

diberbagai sektor. 

Sebagai seorang statistisi tentu sukses terbesar saya adalah bagaimana saya bisa menghasilkan data 

yang berkualitas. Dimana dengan data itu akan menunjang keberhasilan program pembangunan dan 

penanggulangan kemiskinan. Melalui data PBDT jumlah orang miskin semakin berkurang, melalui data SP 

tidak ada lagi daerah yang kekurangan atau kelebihan fasilitas pendidikan, perumahan dan kesehatan, melalui 

data ST maka ketersediaan stok beras bisa terjaga dan ketahanan pangan terjamin dan lain sebagainya. Maka 

demi menggapai kesuksesan itu saya harus membekali diri saya dengan berbagai ilmu guna memperkecil 

kesalahan (error) dan meningkatkan akurasi data. 

Selain sibuk kantor sebagai statistisi, saya juga bergabung dengan beberapa organisasi sosial, 

tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup (penghasilan tambahan) dan menjauhkan masyarakat dari garis 

kemiskinan. Sejak tahun 2012 saya bergabung dengan Yayasan Harapan Umat (YHU) dimana salah satu 

tujuannya adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Majene. 

Berbagai macam program telah dilakukan YHU seperti pelatihan pembuatan makanan tradisional “Dodol 

Nanas Pamboang”, pegembangbiakan ternak kambing, usaha warnet, pasar murah ramadhan dan lain 

sebagainnya. Adapun sekarang saya bergabung di Lembaga Kajian Pemuda Muslim (LKPM) yang lebih fokus 

pada pembangunan sumberdaya manusia dan pendidikan sebagai obat penawar dari kemiskinan itu sendiri. 

LKPM memberikan akses informasi lebih besar terhadap pendidikan tinggi gratis dan bahkan langsung kerja 

melalui kegiatan “Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Expo”, “Hypno-Teaching Trainning” untuk para guru 



agar dapat mengajar lebih baik lagi, peemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi yang berasal dari 

keluarga kurang mampu dan lain sebagainya. 

 Pada akhirnya, kesuksesan terbesar bagi saya adalah ketika saya bisa berbuat sesuatu bagi sesama 

dengan memaksimalkan peran saya sebaik mungkin baik sebagai seorang statistisi maupun aktivis sosial. Saya 

ingin sukses dengan cara berbagi, berbagi apa yang telah Tuhan anugrahkan kepada saya. Dengan ilmu dan 

kemampuan saya sebagai statistisi, saya ingin menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Membantu 

pemerintah dalam mengurangi kebodohan, kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

data statistik yang berkulitas. Saya juga ingin sukses dengan berbagi ilmu yang bermanfaat, menjadi menjadi 

aktivis sosial. Sehingga ilmu saya bisa bermanfaat dan menjadi amal jariyyah saya kelak di akhirat. Bagi saya 

kesuksesan sejati adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan sejati adalah dengan berbagi dan membahagiakan 

orang lain. 




