
Saya selalu merasa beruntung dan bersyukur dibesarkan pada keluarga yang lebih menghargai 
usaha dibandingkan sekedar pencapaian akhir. Ibu selalu menanamkan untuk selalu 
berusahalah segenap kemampuan, tidak setengah-setengah, maka keberhasilan akan datang, 
entah cepat atau lambat, sesuai doa dan kuasa Illahi. Hal ini yang membuat saya sering 
merasakan kepuasan dalam setiap tahapan hidup yang telah terlalui dengan setiap usaha. 

Dibesarkan pada keluarga sederhana sebagai anak sulung dari empat bersaudara di sebuah 
kota kecil di pinggiran Jawa Timur, tidak membuat saya di waktu kecil berangan-angan terlalu 
jauh. Suatu ketika saat saya masih kelas 4 SD, kami sekeluarga diajak paman ke Yogyakarta. 
Kami melewati jalan-jalan di sekitaran Malioboro dan mengunjungi Kampus UGM di suatu sore. 
Saat itulah, ibu saya berbisik bahwa suatu saat saya akan kuliah di kampus yang bergengsi itu. 
Ibu menyambung bahwa dengan usaha, keyakinan dan kuasa Illahi, semua bisa saja terwujud.  

Setelah menamatkan SMP dengan berbekal NEM terbaik ke-3 se-Kabupaten, saya 
mendaftarkan diri di salah satu sekolah negeri yang terbaik di Yogyakarta, SMAN 1 Yogyakarta. 
Ini berkat nasihat dari salah satu saudara kepada kami. Untuk beradaptasi di lingkungan 
pendidikan dan ketatnya perjuangan menuju UGM, mesti merasakan SMA di Yogya. Agar tidak 
hanya menjadi jago kandang. Ternyata benar, ketatnya pendidikan di kota besar itu sudah saya 
rasakan bahkan sejak baru mendaftar SMA. Saya akhirnya diterima walaupun dengan status 
sebagai nomor dua dari bawah, nyaris sekali tidak lolos. Alhamdulillah. 

Pendaftaran itu ternyata barulah ujian pemanasan, karena ujian sebenarnya adalah bagaimana 
saya bisa bertahan di lingkungan orang-orang pintar itu. Berat ternyata, dan saya pun mesti 
belajar mandiri dan sederhana, karena kiriman orangtua dari hasil Ibu menyisihkan belanja 
dapur tentu tidak banyak. Saya bersyukur di SMA ini banyak mengenal teman dan kakak kelas 
yang sangat memotivasi dan berprestasi. Saya pun mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
Kelompok Ilmiah Remaja dan Klub Jurnalistik. Sesuai petuah guru-guru saat itu bahwa menimba 
ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya tidak hanya di kelas, namun juga berorganisasi. 
Setiap akhir tahun, kami diikutkan pada kegiatan kemah bakti, untuk dapat berkontribusi bagi 
masyarakat di desa tertinggal. Di sinilah, kami diajarkan bahwa setinggi apapun ilmu yang 
diraih, mesti mengalirkan manfaat bagi sekitarnya. 

Setelah kelulusan SMA, saya mendaftar di UGM, dan memilih jurusan Teknik Elektro, karena 
minat saya pada komputer waktu itu. Tanpa disangka sebelumnya, alhamdulillah saya 
dinyatakan diterima. Pada saat yang bersamaan, keuangan keluarga kami memburuk, 
sedangkan adik-adik juga sedang butuh biaya sekolah, ditambah peraturan baru yang 
mengubah status UGM dari PTN menjadi PT-BHMN. Ini membuat kenaikan beberapa kali lipat 
biaya masuk dan biaya kuliah. Walaupun ibu selalu menyemangati, namun hati saya merasa 
berat. Jika saya meneruskan kuliah ini, tentu akan menyedot uang yang cukup besar. Sebagai 
anak laki-laki dan tertua, saya malu menjadi beban keluarga. 

Berbekal informasi seadanya, saya mendaftar ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), salah satu 
PTK yang membebaskan biaya kuliah, memberikan uang saku, dan menjamin pekerjaan setelah 
lulus. Walaupun tidak banyak yang saya ketahui tentang kampus ini, saya pun memantapkan 
diri untuk mencoba karena adanya Jurusan Komputasi Statistik, yang sepertinya dekat dengan 



bidang komputer yang saya sukai. Pada minggu kedua perkuliahan di UGM, saya diberitahu 
bahwa diterima di STIS. Alhamdulillah, benar-benar di luar perkiraan. 

Sejak saat itu saya bersemangat untuk berusaha berbagi pada siapa saja dan membantu orang 
lain untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Saya merasa berhutang untuk membalas budi 
atas kesempatan pendidikan yang saya peroleh yang dibayar dari pajak seluruh rakyat 
Indonesia. Seperti yang Pramoedya Ananta Toer katakan, menerobos kegelapan adalah tugas 
bagi setiap terpelajar sebagai tanggung jawabnya bagi masyarakat. 

Perjuangan lain berlanjut, setelah saya bekerja dan diberi kesempatan untuk meneruskan 
kuliah di ITB. Dosen kami memotivasi betapa masih sangat tertinggalnya riset ilmiah di 
Indonesia tercinta dibandingkan negara-negara lain. Bahkan dengan negara-negara miskin di 
Afrika seperti Nigeria dan Kenya pun kita masih tertinggal dalam hal produktivitas publikasi 
jurnal ilmiah berkualitas. Di ASEAN pun, kita tertinggal jauh dari Malaysia, Singapura. Saya pun 
bermimpi untuk ikut berperan di bidang saya. Cukup berat ternyata untuk pemula seperti saya. 
Namun alhamdulillah berkat bimbingan banyak pihak, saya dapat mempublikasikan makalah di 
1 konferensi ilmiah nasional, 4 konferensi internasional dan 1 jurnal internasional. 

Akhirnya, memang kesuksesan terbesar dalam hidup saya tersusun atas mozaik-mozaik kecil 
kerja keras dan dukungan orang lain yang tak ternilai. Kesuksesan akan diperoleh kalau kita 
mampu mengalahkan diri sendiri serta membantu orang lain meraih kesuksesan. 


