
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Buku Inspirasi ini 

dengan baik sesuai latar belakang masing-masing. 

Berawal dari mimpi seorang anak bangsa, melalui sebuah GERAKAN yang memiliki 

fungsi seperti LSM Perorangan Non-Formal (Non-Badan Hukum), yakni Gerakan 

Mewujudkan 15000 Doktor (S3) Tahun 2040 di Sumatera Utara yang turut ambil 

bagian dengan turun tangan secara nyata memotivasi, membimbing dan 

memfasilitasi para anak bangsa dari Sumatera Utara meraih beasiswa ke Taiwan 

telah membuahkan hasil sederhana namun signifikan yakni dengan melahirkan 

Persatuan Pelajar Sumatera Utara (PPSU) di Taiwan yang salah satu misinya adalah 

Mewujudkan 15000 Doktor (S3) Tahun 2040 di Sumatera Utara. Hadirnya Buku 

Inspirasi ini adalah salah satu manifestasi dari misi tersebut sebagai salah satu 

upaya menuju Visi PPSU Taiwan, yakni “Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui 

Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Seluruh Masyarakat Sumatera 

Utara”.  

 

Buku Inspirasi  ini dibuat dengan berbagai observasi dan pengalaman hidup masing-

masing dari para penulisnya secara singkat dan beberapa sumber yang berfungsi 

sebagai pelengkap informasi selama mengerjakannya. Oleh karena itu, kami 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan buku ini. 

 

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada buku ini. 

Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik 

yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan 

untuk penyempurnaan buku selanjutnya pada jilid ke dua. 

 

Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. 

 

Taipei 
Oktober, 2014 
PPSU Taiwan 
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Saat pertama duduk di bangku 

SMA serasa berhadapan dengan 

tembok tinggi-besar yang tidak 

mungkin bisa saya lompati, saya 

tidak sanggup mengikuti 

pelajaran, bisa dibayangkan 

betapa “bodohnya” saya bahwa 

untuk persamaan 2x = 4 

diperoleh x=2 saya tidak tahu 

mengapa x = 2 ? 

Bermimpi &  
Bercita-cita Tinggi 

Mula Sigiro  

 

KETAKUTAN UNTUK BERMIMPI & BERCITA-CITA TINGGI  

ADALAH PENYEBAB UTAMA YANG MEMBUAT ANDA TERLIHAT BODOH  

 

erjalanan hidup terlalu sering mengajarkan saya bahwa berani bermimpi dan bercita-cita 

tinggi adalah sarana bagi saya untuk semakin bertumbuh dan mengenal siapa Tuhan yang 

saya imani. Saya anak bungsu dari lima bersaudara yang lahir di sebuah desa terpencil, 

Tungkam Jaya 05 April 1985, perbatasan Sumut-Aceh. Seisi kampung Tungkam Jaya menjadi saksi 

hidup hingga saat ini bahwa keluarga saya adalah termiskin disana, sejak memasuki kelas 1 SD tahun 

1991 saya sudah yatim. Pendidikan SD-SMP saya selesaikan di tanah kelahiran, SD Negeri 056401 

dan SMP Swasta OSNI Tungkam Jaya. Dengan dukungan saudara (kakak dan abang), saya 

mengecap pendidikan tingkat atas di SMA Mitra Inalum, Tanjung Gading, Batu Bara (2000-2003). 

Kedua orang tua dan semua saudara saya tidak tamat SD.  

Saat pertama duduk di bangku SMA serasa berhadapan dengan tembok tinggi-besar yang tidak 

mungkin bisa saya lompati, saya tidak sanggup mengikuti pelajaran, bisa dibayangkan betapa 

―bodohnya‖ saya bahwa untuk persamaan 2x = 4 diperoleh x=2 saya tidak tahu mengapa x = 2 ? 

sekalipun selama SMP selalu juara kelas. Setelah 2 bulan berlalu, guru 

Fisika memainkan rumus v = s/t dengan cara dibolak-balik dan 

diputar hingga di ulang beberapa kali di depan kelas, 

akhirnya saya mengerti mengapa x = 2. Guru-guru di 

SMA Mitra Inalum menjadi saksi sampai detik ini atas 

perjalanan saya belajar disana, saat kelas XII saya 

membuat bimbingan belajar dengan mengajar les 

untuk siswa kelas X dan XI bidang studi Mat-Fis-Kim 

guna memenuhi sebagian kebutuhan studi, hingga 

menjadi utusan PMDK/PBUD ke USU namun tidak 

lulus. July 2003 saya mengikuti SPMB atas bantuan biaya 

dari abang/kakak dan lulus di Pendidikan Matematika 

Universitas Riau - Pekanbaru.  

Menjelang saya lulus SPMB, keluarga abang/kakak saya berantakan, terlilit hutang, akibatnya saya 

tidak diberi uang satu sen pun untuk berangkat ke Pekanbaru, lalu saya pulang ke kampung, 

berkeluh kesah kepada Ibunda, dan dengan meminjam uang tetangga Rp.3.500.000, Ibunda 

P 

BAB 

1 
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memberangkatkan saya kuliah ke Universitas Riau. Pertengahan semester pertama saya kehabisan 

uang di Pekanbaru, namun tanpa disangka abang ipar saya datang dari Batu Bara berkunjung ke 

Pekanbaru dan memberi bantuan sebesar Rp.1.500.000. Setelah selesai 1 semester Januari 2004, 

saya kebingungan karena kehabisan uang, akhirnya saya putuskan meninggalkan kuliah, dan dengan 

bantuan dari seorang senior di Matematika Universitas Riau (Makder Lumban Gaol, saat ini Guru di 

SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung, Riau) memberikan uang Rp. 200.000 sebagai tambahan ongkos 

berangkat ke Kota Dumai untuk mencari pekerjaan.  

Di kota Dumai saya bekerja sebagai tukang becak dan kuli di pelabuhan selama 5 bulan tanpa 

memberitahukan kepada Ibunda dan keluarga bahwa saya sudah meninggalkan kuliah, setiap hari 

saya sempatkan untuk belajar soal-soal SNMPTN karena saya masih berniat untuk studi lanjut, hingga 

saya mengumpulkan uang sekitar Rp. 3.500.000 dan saya gunakan untuk mencoba kembali SPMB 

2004 dan biaya Bimbingan Intensive di BT/BS Medica Medan selama 1 bulan, Juni 2004. Setelah 

belajar bimbingan intensive 1 minggu saya pulang ke kampung halaman dan Ibunda hanya terdiam 

mendengar semua cerita yang saya sampaikan, tidak ada tetesan air mata waktu itu, namun hatinya 

pasti perih mendengar semuanya karena anak bungsunya tidak kuliah lagi. Saya katakan kepada 

Ibunda (dalam bahasa Batak) ―Omak.....saya tidak kuliah lagi, mulai Januari 2004 – Mei 2004 saya di 

Dumai menarik becak dan kuli di pelabuhan, sekarang saya Bimbingan Intensive di BT/BS Medica. 

Mulai bulan Agustus saya akan kuliah di USU (saya gunakan kata ini untuk menghibur mama), jadi 

saya nanti bisa pulang setiap bulan melihat mamak. Ini 

alamat lengkapku, nama bimbinganku dan nomor telepon 

yang bisa dihubungi (saat itu saya tidak punya HP). 

Tanggal 14-15 Juli 2004 saya ujian. Jadi doakan aku yah 

mak supaya lulus‖. Akhirnya saya pun diberangkatkan 

dengan setengah kaleng beras pulang ke Medan.  

Setelah ujian SPMB 2004, saya langsung pulang ke 

kampung halaman dan ternyata Ibunda sudah meninggal 

tiga minggu sebelumnya yakni tanggal 25 Juni 2004. 

Sekitar dua minggu setelah saya diberangkatkan Ibunda ke 

Medan ternyata Ibunda sakit keras karena hanya makan 

nasi pakai bawang merah ditambah garam supaya hemat 

untuk mengumpulkan biaya kuliahku nantinya (cerita para 

tetangga). Saat Ibunda sakit, semua para keluarga dan 

tetangga membujuk supaya Ibunda memberitahu alamat lengkap saya, namun Ibunda tidak mau 

memberi tahu alamat tersebut. Akhirnya para keluarga membongkar semua isi lemari Ibunda 

manatau ada alamat tersebut tersimpan dan ternyata tidak ditemukan karena katanya Ibunda sudah 

membuang kertas yang berisi alamat dan nomor telepon yang pernah saya berikan. Hanya satu kata 

yang selalu keluar dari mulut Ibunda setiap ditanya oleh keluarga dimana alamat tersebut : ―Si Mula 

Agustus 2010 saya menjadi salah 

satu utusan dari Perkantas Sumut 

untuk mengikuti Kamp Nasional 

Mahasiswa (KNM) di Bogor, di 

sana saya mendapat info 

beasiswa Taiwan dari Bang Joni 

Welman Simatupang (mantan 

staf Perkantas Jakarta), PhD 

kandidat di NTUST yang lagi 

liburan di Jakarta dan ikut 

membantu panitia KNM waktu 

itu, dan dia bilang : “jangan 

terkejut kau lulus kalau berani 

mendaftar“. 
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Ketekunan dan kerja keras 

membuatku terus mampu 

menjalani perkuliahan dan riset 

di NTUST sekalipun Bahasa 

Inggris dan pengetahuan dasarku 

dalam menggunakan peralatan 

praktikum di Lab sangat lemah. 

mau ujian nanti tanggal 14-15 Juli 2004, nanti terganggu dia. Dia mau ujian, jangan dikasitau saya 

sakit― (dalam bahasa batak), itulah kata-kata yang selalu 

terucap dari Ibunda jika para tetangga menanyakan 

dimana saya berada. Pada Agustus 2004 Tuhan 

berbelaskasihan meluluskan saya di Jurusan Fisika USU. 

Selama kuliah S1 hingga satu semester S2 di Fisika USU 

saya mengajar Less Private untuk memenuhi tambahan 

keperluan biaya hidup yang juga dibantu oleh para 

kakak/abang. Pada Juni 2010 saya beranikan diri studi 

lanjut S3 di Fisika USU dengan biaya sendiri, entah 

mengapa saya tidak terlalu kawatir tentang biaya 

kedepannya dan setelah semester III saya mencoba serius untuk mencari beasiswa ke Luar Negeri 

karena di Fisika USU tidak ada laboratorium penelitian S3 maka setidaknya saya harus menyediakan 

minimal Rp. 100 juta jika penelitian di Indonesia atau di luar daerah untuk menyelesaikan S3 yang di 

USU.  

Agustus 2010 saya menjadi salah satu utusan dari Perkantas Sumut untuk mengikuti Kamp Nasional 

Mahasiswa (KNM) di Bogor, disana saya mendapat info beasiswa Taiwan dari Bang Joni Welman 

Simatupang (mantan staf Perkantas Jakarta), PhD kandidat di NTUST yang lagi liburan di Jakarta dan 

ikut membantu panitia KNM waktu itu, dan beliau bilang : ―jangan terkejut kau lulus kalau berani 

mendaftar―. Sembari menjalani program S3 di USU saya mempersiapkan diri untuk mencoba 

beasiswa tersebut, saya les bahasa Inggris (TOEFL) di 4 tempat secara bersamaan; Briton, YPPIA, 

LIA, dan TBI untuk mendongkrak skor TOEFL karena bahasa Inggris saya sangat buruk. Ditengah 

pergumulan itu, sembari berkomunikasi intens dengan Bang Joni Welman Simatupang, Tuhan pun 

berbelaskasihan meluluskan saya Beasiswa Partial (8000 NTD/Bulan + Academic Tuition Fee) di 

NTUST (Taiwan Tech) untuk studi lanjut lagi program PhD Februari 2012. Dengan kelulusan ini saya 

menjalani dua buah Studi Doktoral S3 bersamaan. Semua matakuliah dan administrasi Program S3 

saya di Fisika USU sudah selesai, hanya tinggal penelitian untuk disertasi dan itu bisa dilaksanakan 

dimana saja. 

Saya beranikan melangkah dengan kemampuan berbahasa Inggris yang sangat jelek, dan secara 

tidak langsung saya bisa menyelesaikan penelitian disertasi yang di Fisika USU di NTUST hingga pada 

22 Juni 2013  saya menyelesaikan program Doktor S3 yang di Fisika USU dalam waktu 3 tahun 

dengan IPK 4.0 (Summa Cumlaude). Disamping mengikuti perkuliahan di NTUST yang sangat berat 

bagi saya, semester 1 pada Mei 2012 saya harus mengikuti ujian kualifikasi PhD sebagai persyaratan 

untuk meraih PhD kandidat dan keberlangsungan beasiswa saya selanjutnya, ditengah kemampuan 

bahasa Inggris yang sangat lemah Tuhan selalu menolong untuk bersabar belajar setiap harinya 

hingga pukul 2-3 subuh, Tuhan menolong saya untuk bertekun belajar keras dan akhirnya Tuhan 

bermurah hati meluluskan saya sebagai peringkat 3 dari 12 peserta dengan 6 orang yang lulus, dan 
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tanpa saya duga karena kelulusan ini adviser/professor menambah beasiswa 6000 NTD/bulan dengan 

menjadikan saya sebagai research assistant di Labnya sehingga total saya menerima 14.000 

NTD/bulan di semester 2. Sejak semester 3 profesor menambah lagi gaji saya dari Lab menjadi 8000 

NTD/bulan dan memasuki semester 5 saya diusulkan full scholarship oleh professor ke pihak 

universitas dan akhirnya berhasil sehingga beasiswa saya dari NTUST menjadi 15000 NTD/bulan, lagi 

professor menambah gaji 

saya dari Lab menjadi 13000 

NTD/bulan, sehingga sejak 

semester 5 sampai saat ini 

saya memperoleh 28000 

NTD/bulan, sesuatu yang 

tidak pernah saya pikirkan, 

berkat beasiswa ini saya bisa 

banyak menolong orang lain 

dibanding dari yang pernah 

saya lakukan sebelumnya. 

Semua karena kemurahan 

Tuhan yang menuntunku 

untuk terus tekun bekerja 

keras di Lab. Ketekunan dan kerja keras membuat saya terus mampu menjalani perkuliahan dan riset 

di NTUST sekalipun bahasa Inggris dan pengetahuan dasar yang saya miliki dalam menggunakan 

peralatan praktikum di Lab sangat lemah, akibatnya saya sering dimarah professor karna kelemahan 

ini (marah yang mendidik), di tahun pertama sangat sering saya dan professor miskomunikasi karena 

English saya yang jelek. Dengan perjalanan yang tertatih, selama di NTUST saya telah 

mempresentasikan 6 paper di konfrensi Lokal dan 

Internasional, satu yang sudah dipublikasikan di jurnal 

internasional dan satu lagi lagi Januari 2015 akan di 

publikasikan di SCI Journal setelah mempresentasikan riset 

saya di Tsukuba-Jepang tanggal 8-11 September 2014.  

Sebelumnya, tahun 2010 saya diangkat sebagai dosen 

kontrak di Universitas HKBP Nommensen (UHN), walaupun 

saat itu saya sudah kandidat doktor di Fisika USU namun 

hingga tahun 2011 saya tidak diangkat menjadi dosen 

tetap, hal ini pergumulan dan tanda tanya tersendiri bagi 

saya. Pada Januari 2012 saya memberitahukan informasi kelulusan beasiswa saya di NTUST ke 

rektorat dan yayasan UHN maka awal February 2012 saya langsung diangkat jadi dosen tetap dan 

memperoleh surat izin tugas belajar dari Yayasan UHN, berkat beasiswa Taiwan.  

Setelah belajar satu tahun di 

NTUST, saya terus gelisah tentang 

peranku sebagai anak bangsa, 

“apa yang sudah saya berikan 

untuk NEGERIKU?“ hingga 17 

Agustus 2013 saya mulai 

GERAKAN ini dengan langkah 

nyata dan kerja keras yang lebih 

sungguh-sungguh. 
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Semua itu saya lalui bukan karena pintar atau kuat dan hebat, tapi karena adanya kemauan untuk 

terus tekun belajar mengintegrasikan kemurahan dan kuasa Tuhan yang saya imani terhadap setiap 

kegelisahan yang Tuhan tanamkan di dalam hati, Tuhan selalu menolong saya untuk belajar dari 

kegagalan, kejatuhan dan kelemahan terutama disaat saya egois, angkuh dan menyombongkan diri, 

Tuhan selalu memapah, dan menjaga kesehatan disaat saya sangat lalai mengurus diri.   

Gerakan Mewujudkan 15000 Doktor (S3/Ph.D) Tahun 2040 di Sumatera Utara 

Belajar di Taiwan, membuat saya terus berpikir maksimal tentang solusi untuk pemulihan Indonesia, 

membuat saya lebih dewasa dan matang dalam berfikir, dan kepedulian saya terhadap masa depan 

anak-anak muda bangsa semakin ditempah di tempat ini karena banyaknya teladan yang demikian 

saya saksikan dari para profesor di Taiwan. Memandangi Indonesia 

secara utuh menyeluruh dari Taiwan membuat saya kreatif 

memikirkan solusi-solusi untuk Sumatera Utara secara khusus. 

Sesungguhnya saya masih mempunyai hutang bagi rakyat 

Indonesia yang belum merasakan nikmatnya janji kemerdekaan. 

Rakyat Indonesia haus akan mimpi dan cita-cita kita yang tinggi, 

melaluinya adalah salah satu yang memampukan kita menyatakan 

kasih yang berlimpah kepada mereka.  

Setelah belajar satu tahun di NTUST, saya terus gelisah tentang 

peran saya sebagai anak bangsa, ―apa yang sudah saya berikan 

untuk NEGERIKU?― hingga 17 Agustus 2013 saya mulai GERAKAN 

ini dengan seorang diri dengan langkah nyata dan kerja keras yang 

lebih sungguh-sungguh, memang sebelum 17 Agustus 2013 sudah 

saya kerjakan dan gumulkan tanpa publikasi namun masih ada 

banyak rasa takut. GERAKAN ini hadir sebagai bagian dari bangsa yang sedang membangun, dengan 

harapan untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi generasi muda calon–calon pemimpin 

masa depan bangsa. Melalui GERAKAN ini sudah 85 orang putra-putri terbaik bangsa dari Sumatera 

Utara berhasil didorong, dimotivasi, dibimbing, dan difasilitasi memperoleh BEASISWA ke Taiwan: 23 

orang (2013) & 62 orang (Fall-2014). 

Sebelum memaparkan GERAKAN ini lebih lanjut, saya tetap garis bawahi bahwa BUKAN HARUS 

menjadi PhD baru bisa berkonstribusi untuk kemajuan Indonesia melalui Sumatera Utara, menjadi 

PhD hanya SALAH SATU alat atau metode yang sangat efektif untuk mensejahterahkan Indonesia 

secara umum dan Sumatera Utara khususnya, ada banyak cara untuk memulihkan bangsa. Lalu, 

apakah mungkin visi ini bisa terwujud, 15000 PhD tahun 2040? Saya sangat optimis hal ini bisa kita 

wujudkan bersama karena anak-anak muda tidak harus memiliki uang banyak baru bisa PhD, sangat 

banyak kuota beasiswa di Taiwan dan negara lainnya yang KOSONG (tidak terpenuhi) karena sangat 

sedikit yang mendaftar. Dari pengalaman saya memfasilitasi 2000-an lulusan S1 (yang jadi daftar 



Sangat jarang ada 

negara di dunia yang 

memiliki banyak 

lulusan PhD namun 

negara itu tetap 

miskin, melarat dan 

berlarut-larut dalam 

penyelesaian 

penegakan hukum 

dan KKN. 
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hanya sekitar 200-an dan yang berkasnya benar-benar bagus mungkin hanya 100an) untuk 

mendaftar Beasiswa ke Taiwan, sebenarnya mereka sangat potensial, hanya saja masih dihantui oleh 

rasa minder, akhirnya mengundurkan diri, sementara mereka yang berani mendaftar HAMPIR 

SEMUANYA LULUS beasiswa. Dalam 5 tahun kedepan, saya harapkan gerakan ini akan ada di setiap 

kabupaten/kota Se Sumatera Utara dan bekerjasama dengan para Bupati/Walikota dan perguruan 

tinggi yang ada di kabupaten/kota tersebut.  

Tentu hal ini akan menjadi polemik bagi kebanyakan sebagian orang, sebab umumnya di pemikiran 

orang Indonesia khususnya di Sumatera Utara bahwa hanya orang yang memiliki Visi atau Panggilan 

Hidup di bidang Pendidikan atau Dosen/Peneliti yang paling tepat studi lanjut. Inilah salah satu 

pemahaman konsep yang kurang tepat sehingga bangsa kita jauh tertinggal dibanding negara maju 

lainnya. Apapun yang menjadi visi kita, berjuang menggapai pendidikan yang berkelanjutan adalah 

salah satu KUNCI dan ALAT yang sangat efektif untuk meningkatkan PERADABAN sebuah bangsa, 

terlebih untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi kaum generasi yang masih ―terjajah‖. Banyak yang 

berpendapat seperti ini ―Studi lanjut adalah panggilan, kalau tidak panggilanmu studi lanjut maka 

jangan kerjakan‖ saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut dalam konteks anak-anak muda 

yang selalu mendiskusikan kebobrokan bangsa ini, berbicara tentang upaya peningkatan martabat 

dan kemanusiaan sebuah bangsa, studi lanjut adalah salah satu hal yang mutlak dan harus 

diprioritaskan sebuah negara bagi banyak warganya supaya bangsa itu hidup dan manusiawi. Ketika 

kita lulus SD kita tidak dipanggil studi lanjut SMP dan seterusnya, hal itu kebutuhan dalam konteks 

akademik sebagai upaya memanusiawikan 

manusia di sebuah negara yang beradab. Dan 

mereka yang sangat MISKIN serta dianggap 

―BODOH‖ sekalipun, berhak untuk MIMPI itu.  

Salah satu dari ratusan anak miskin Indonesia 

yang berkarya dibidang sains dan teknologi dan 

―mati-matian‖ dalam menempuh PhD-nya adalah 

Prof. 4Dr. Ken Kawan Soetanto, seorang 

anak buangan yang memperoleh 4 gelar PhD 

masing-masing di bidang Farmasi, Kedokteran, 

Teknik Elekro, dan Pendidikan dari Jepang  saat 

ini berkarya luar biasa di Jepang 

(http://id.kensoetanto.com/), beliau mampu 

mengharumkan dan meninggikan martabat 

bangsa Indonesia, beliau terus mengasah dan 

memperbaiki kebodohannya sehingga seakan 

kelihatan pintar padahal karena beliau tekun dan 

bekerja keras, mungkin muncul dikalangan anak-anak muda pertanyaan berikut: ―apakah semuanya 
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itu dilakukannya untuk Tuhan, dengan 4 gelar PhD, pastikah dia tidak akan korupsi? Bukankah dia 

memang sudah pintar dari sononya?‖, namun yang 

seharusnya dipertanyakan adalah: ―mengapa jarang anak-

anak muda yang BERANI BERMIMPI seperti beliau? 

Mengapa jarang dari antara kita yang BERANI BERCITA-

CITA TINGGI untuk studi lanjut (hingga PhD) dalam upaya 

―mengubah‖ Indonesia seperti beliau?‖ Jawabannya: 

karena kebanyakan kita BELUM BERANI mengintegrasikan 

kemurahan dan kuasa Tuhan yang kita imani terhadap 

mimpi-mimpi dan cita-cita yang tinggi secara holistik, kebanyakan kita bukan karena TIDAK 

terpanggil studi lanjut, umumnya kita terkung-kung dalam integritas dan kesalehan yang cetek ilmu, 

cetek pendidikan dan cetek profesionalisme.  

Mari kita perhatikan negara-negara maju seperti China, USA, Taiwan, Japan, Singapore, German, 

Korea Selatan, Malaysia dan lainnya. Di negara itu ada banyak lulusan Doktor (S3/Ph.D), terlepas 

mereka punya visi dan panggilan di bidang pendidikan atau tidak, terlepas mereka MISKIN atau 

KAYA. Mereka terus belajar, mereka terus BERMIMPI dan BERCITA-CITA TINGGI. Sangat jarang ada 

negara di dunia yang memiliki banyak lulusan PhD namun negara itu tetap miskin, melarat dan 

berlarut-larut dalam penyelesaian penegakan hukum dan KKN. Salah satu bukti konkrit bahwa di 

negara maju lebih banyak PhD dibandingkan Indonesia adalah diantaranya syarat menjadi DOSEN 

SWASTA/NEGERI harus bergelar PhD, di Indonesia masih banyak bertebar yang lulusan S1 menjadi 

dosen (sekalipun Undang-Undang Negara Indonesia tidak memperbolehkan S1 menjadi dosen) dan 

apalagi para pekerja/karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mayoritas 

lulusan SMA dan sarjana. Di Taiwan banyak ditemukan penduduk lokal yang bekerja di perusahaan-

perusahaan bergelar master dan menyandang PhD. Para PhD akan menjadi peneliti di laboratorium 

perusahaan dan HRD. Di Indonesia, jangankan di laboratorium perusahaan, di pusat penelitian LIPI 

atau BATAN masih banyak menggunakan peneliti yang masih bergelar sarjana dan apalagi di bidang 

HRD umumnya mereka hanya lulusan sarjana. Di Singapore dan Malaysia banyak para kepala sekolah 

dan guru yang bergelar master dan PhD, demikian di Taiwan, Jepang, China dan Korea Selatan. Perlu 

kita ketahui bahwa negara-negara ini sangat gencar dan ngotot  untuk merekrut dan memberikan 

kemudahan serta fasilitas yang mewah bagi para lulusan PhD dari kampus top, mereka percaya 

bahwa semakin banyak pekerja yang bergelar PhD di negaranya maka akan semakin bangkit dan 

bermartabat negara tersebut, dan hal itu sudah terbukti, para peneliti menyimpulkan bahwa China, 

India, Jepang dan Taiwan sedang berlomba untuk menjadi ―Macan Asia‖.  

Para pebisnis dan pengusaha di negara maju umunya lulusan master dan PhD, di Indonesia 

didominasi oleh para lulusan SMA dan sarjana (yang PhD masih minim). Di Taiwan kita sangat sulit 

menemukan mahasiswa master yang sudah tua/berkeluarga, mereka masih muda dengan usia antara 

23-25 tahun. Di negara maju para lulusan SMA dan sarjana jarang bahkan enggan mau maju 

Kembali saya tekankankan 

bahwa studi lanjut (hingga PhD) 

bukanlah satu-satunya cara 

untuk membangun kebobrokan 

bangsa. 
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mencalonkan diri sebagai anggota parlemen (DPRD, DPR, dan MPR atau kepala daerah dan pengurus 

partai) umumnya yang mencalonkan diri adalah para lulusan yang bersertifikat profesi, master atau 

PhD bahkan banyak yang menyandang gelar professor (Contoh para legislator di beberapa negara 

maju seperti  Taiwan dan Jepang bisa dilihat di web http://www.ly.gov.tw/en/03leg/legList.action dan 

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/members/index.htm#1). Di USA dan German 

para senator didominasi para lulusan Master dan PhD. Ada dilema yang sangat dalam pada situasi ini, 

misal di DPRD Kota Medan dan DPRD Sumut hampir 95% lulusan SMA dan sarjana, bahkan di 

DPR/MPR pusat sangat sedikit yang menyandang gelar PhD dan 

professor.  

Jika kita melihat salah satu Komisi di DPR misal Komisi IV yang 

membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, 

perikanan, dan pangan, bayangkan jika yang berada di komisi 

tersebut adalah lulusan SMA dan S1 dan yang LEBIH PARAH lagi 

adalah TIDAK ada anggota Komisi IV yang lulusan pertanian, 

perikanan, perkebunan dan pangan (http://www.dpr.go.id/ 

id/anggota/per-komisi, data 2013) demikian halnya dalam komisi 

yang lain, banyak terdapat anggota parlemen mengerjakan 

komisi yang tidak sesuai bidangnya dan demikian halnya di 

DPRD Kota/Kabupaten/Provinsi semakin amburadul penempatan 

orang-orangnya perkomisi, dan kita semua bisa memikirkan 

mengapa hal itu terjadi? Disinilah salah satu letaknya point yang 

sangat penting mengapa harus semakin banyak lulusan PhD di 

Indoesia. Tambahan yang perlu kita ketahu bahwa di setiap 

komisi DPRD/DPR itu ada uang ratusan milyar yang harus 

dikelola, ada peraturan perundangan yang akan mereka 

tetapkan dan menyangkut nasib hidup orang banyak, bayangkan 

apa yang akan terjadi jika yang mengelolanya hanya lulusan 

SMA/S1, tidak sesuai dengan bidang keahliannya di komisi.  

Dalam situasi ini, saya melihat bahwa ada baiknya para lulusan S1 sangat berorientasi pada 

pekerjaan, ―berhentilah‖ sejenak mencari pekerjaan setelah alumni (bukan artinya berhenti 

berkreatifitas), belajarlah dulu, studi lanjut hingga PhD, sembari studi lanjut kita tetap bisa aktif 

melakukan pekerjaan yang membangun studi kita, misal dengan cara mengeluarkan pemikiran-

pemikiran kritis lewat tulisan-tulisan di media massa atau prestasi lainnya yang bisa kita ukir selama 

studi. Dalam konteks lain, saya menganalisis juga ada banyak para aktivis (tidak semua) yang hanya 

lulusan sarjana berkoar menyuarakan kebenaran dan mengatasnamakan rakyat tanpa menyadari 

bahwa ilmu pengetahuan sebagai bekal mereka untuk ―mengubah‖ masih ―cetek‖, akibatnya si aktivis 

tersebut memberikan buah yang belum matang kepada rakyat sehingga tanpa mereka sadari rakyat 

Sebenarnya tidak ada 

alasan untuk tidak studi 

lanjut jika terkendala 

dalam hal biaya, karena 

ada banyak cara untuk 

menggapainya, ada banyak 

beasiswa di dalam dan luar 

negeri, dan kita bisa pinjam 

uang kepada alumni-

alumni yang sudah 

mapan/bekerja atau dari 

keluarga sebagai dana 

awal persiapan melamar 

beasiswa tersebut, 

kemudian kita lunasi 

setelah kita menerima 

beasiswa di negara tujuan 

atau setelah lulus PhD dan 

bekerja. 
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menjadi ―sakit perut‖, setelah PhD maka akan banyak buah-buah pemikiran yang sangat matang 

nantinya untuk kita berikan kepada rakyat sebagai wujud kasih dan kebenaran yang melimpah. Buah 

pemulihan yang matang diperoleh dari proses belajar yang banyak dan lama. Salah satu contoh: 

Prof. Yohanes Surya, PhD yang mau mendidik anak-anak SD hingga SMA dan sekarang beliau 

mendirikan Surya University dengan berjuang mengajak pulang semua para PhD Indonesia yang 

bekerja di luar negeri untuk menjadi peneliti di universitas tersebut dan sudah sekitar 200an PhD 

Indonesia dari luar negeri pulang berkumpul di Surya University, beliau bermimpi untuk mencetak 30 

ribu PhD hingga tahun 2030 (http://www.yohanessurya.com). Oleh sebab itu perlu kita pahami 

bahwa jikalau setiap generasi muda di sebuah bangsa tidak menyadari dengan benar bahwa dirinya 

masih ―cetek‖ ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, dan tidak berani menguasainya lebih dalam, 

maka itu adalah awal dari akan semakin hancurnya sebuah bangsa.  

Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak studi lanjut jika terkendala dalam hal biaya, karena ada 

banyak cara untuk menggapainya, ada banyak beasiswa di dalam dan luar negeri, dan kita bisa 

pinjam uang kepada alumni-alumni yang sudah mapan/bekerja atau dari keluarga sebagai dana awal 

persiapan melamar beasiswa tersebut, kemudian kita lunasi setelah kita menerima beasiswa di 

negara tujuan atau setelah lulus PhD dan bekerja. Kuota beasiswa di luar negeri sangat banyak yang 

kosong karena sangat sedikit yang berani mendaftar. Kita seharusnya sadar bahwa kita harus 

belajar…belajar…dan belajar, kita harus menguasai ilmu pengetahuan yang bermutu sebagai upaya 

meningkatkan peradaban bangsa, MELUNASI 

janji kemerdekaan di Indonesia. Perlu kita 

ingat, bahwa mereka yang ―cetek‖ ilmu dan 

―cetek‖ kebijaksanaan akan  cenderung 

menghakimi dan hal ini sudah menjadi 

penyakit akut di negeri ini bagi kebanyakan 

generasi tua maupun muda, oleh sebab itu kita 

sangat perlu mendorong sebanyak mungkin 

para anak muda bangsa sekolah setinggi-

tingginya.  

Ada suatu pola pikir dan nilai kepribadian yang 

sangat mulia yang seharusnya didapat ketika 

menjalani suka-duka menggapai PhD. Studi 

lanjut sangat menolong mengubah pola pikir dan leadership, begitulah yang dilakukan oleh negara-

negara maju, kita tidak boleh malu belajar dari mereka. Mari kita pandang Indonesia secara luas, 

karena Indonesia adalah salah satu negara yang memilki kepulauan terbanyak di dunia, dengan luas 

dan banyaknya penduduk jumlah generasi yang PhD masih sangat minim. Di Taiwan ada sekitar 

33000 PhD (http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2010052115 3951888) yang luas 

negaranya hanya sekitar 10x pulau Nias, di Indonesia ada 7169  PhD (http://direktoridoktor. 
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dikti.go.id/daftar-doktor.html data 2007), di China daratan ada sekitar 49.698 PhD, di Jepang 16.296 

PhD, di Jerman 25.604 PhD, dan negara maju lainnya  (http://www.nature.com/news/2011/ 

110420/pdf/472276a. pdf), dan jika Indonesia ingin setara dengan Taiwan berdasarkan kalkulasi 

jumlah penduduk, Taiwan 23.000.000 jiwa dan Indonesia 237.641.326 jiwa (http://statistik.ptkpt.net 

/_a.php?_a=area&info1=2) maka Indonesia harus memiliki minimal 330.000 (tiga ratus tiga puluh 

ribu) PhD yang bergabung di bidang seni, sosial, sains dan teknologi yang tersebar di seluruh penjuru 

kab/kota, kita jauh tertinggal.  

Kembali saya tekankan bahwa studi lanjut (hingga PhD) bukanlah satu-satunya cara untuk 

memulihkan kebobrokan bangsa, studi lanjut khususnya bagi anak-anak muda yang telah banyak 

mengimani nilai-nilai ketaatan dan kebenaran serta idealisme selama ditempah di kampus adalah 

salah satu alat dan metode yang sangat efektif untuk mengubah dan memperbaiki ketertinggalan 

Indonesia di bidang moral, sosial, sains dan teknologi. Oleh sebab itulah GERAKAN ini lahir yang 

memiliki fungsi seperti LSM Perorangan Non-Formal (Non-Badan Hukum), dengan penjelasan singkat 

sebagai berikut: 

VISI 

Gerakan ini memiliki VISI untuk menjadikan Indonesia BERJAYA di tingkat DUNIA melalu Provinsi 

Sumatera Utara di bidang Seni, Sosial, Sains, dan Teknologi. 

MISI 

Gerakan ini memiliki MISI untuk memotivasi, memfasilitasi, membimbing dan memperlengkapi sampai 

TUNTAS para anak-anak muda dari Sumatera Utara untuk studi lanjut hingga program doktor S3 

(PhD) melalui program BEASISWA ke Taiwan dan negara lainnya. 

 

Mengapa Sangat Perlu 15000 DOKTOR (S3-Ph.D) di Sumatera Utara 

Sumatera Utara Research Council (SURe-C). Dalam usia yang masih sangat muda, 1 tahun, 

GERAKAN ini telah berhasil memotivasi dan membimbing 85 orang putra-putri Sumatera Utara 

berhasil meraih beasiswa ke Taiwan dan jumlah ini akan semakin bertambah setiap semesternya, 

(pada link berikut http://ppsutaiwan.wordpress.com/  dapat dilihat daftar nama dan profile anak-anak 

Sumatera Utara yang sedang atau sudah kuliah di Taiwan melalui program beasiswa). Diharapkan 

dengan adanya gerakan ini, menjelang 2040 akan terbit Peraturan/Keputusan Gubernur Sumatera 

Utara untuk mendirikan SURe-C yang berfungsi sebagai salah satu upaya untuk menampung para 

PhD nantinya dalam menerapkan secara langsung kepada masyarakat dan dunia dari hasil riset-riset 

yang sudah dan yang akan dihasilkan mereka. Adapun persyaratan utama dan mutlak untuk menjadi 

pegawai tetap di SURe-C adalah: telah memiliki 10 jurnal ilmiah yang ter-INDEX di SCI, SSCI, EI, 

Scopus, Google Scholar, dan memiliki IF serta diwajibkan memiliki publikasi ilmiah minimal 10 

publikasi yang ter-INDEX seperti di atas pertahun setelah menjadi peneliti tetap dan apabila tidak 

terpenuhi akan dijadikan sebagai honorer dan menanggung pinalti tertentu.  
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SURe-C direncanakan terdiri dari 35 RESEARCH CENTER dengan 250 cluster yang tersebar di 

berbagai Kab/Kota se Sumatera 

Utara di bidang Seni, Sosial, Sains, 

dan Teknologi sebegai berikut: 

Center for Innovative Teaching and 

Learning (CITL), Science & Math 

Olympiad Center (SMOC), Center for 

Information Techonology in 

Education (CITE), Center for 

Advancing Research and Solutions 

for Poverty (CARSP), Center for 

Technopreneurship & Applied 

Business Research (CTABR), Center for Psychology Development (CPD), Center for Finance & Risk 

Management (CFRM), Enviromental Sustainable and Renewable Energy Center (EREC), Material 

Science and Nanotechnology Center (MSNC), Center for Sport Reseach (CSR), Center for Language, 

Arts, Culture and Design (CLACD), Centre for Multimedia and Network Technology (CeMNet), Robotic 

Reseach Center (RRC), Center for Comparative Law and Political Studies (CCLPS), Center for 

Infrastructure and Construction Industry Development (CICID), International Center for Advanced 

Computing & Communication Technologies (ICACCT), Center for Electronic Commerce (CEC), Center 

for Medication Use, Policy and Economics (CMUPE), Center for Human Growth, Leadership and 

Development (CHGLD), National Center for Theoretical Sciences (NCTS), Center for Architecture and 

Urban Design (CAUD), Navigational Dentistry Center (NDC), Biomedical Science and Engineering 

Center (BSE), Center for Bioscience and Biotechnology (CBB), Center for Oceanography and Marine 

Technology (COMT), Center for Agriculture Science and Rural Development Studies (CASRD), Center 

for Food Science and Technology (CFST), Center for Maritime Science and Technology (CMT), Center 

for Aquaculture Science and Engineering (CASE), Center for Nuclear Science and Engineering (CNSE), 

Center for Foresty and Wildlife Conservation (CFWC), Center for Soil Science and Water Conservation 

(CSWC), Center for Geological and Astronomical Science (CGAS), Center for Recreation and Tourism 

Studies (CRT), Center for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM). 

SURe-C akan menjadi bagian dari penyelesaian setiap masalah yang ada di Sumatera Utara, karena 

didalamnya adalah para lulusan doktor yang mengerjakan penelitian-penelitian hebat di bidang Seni, 

Sosial, Sains dan Teknologi. Misalnya untuk permasalahan Gunung Sinabung, solusinya ada di Center 

for Soil Science and Water Conservation (CSWC) dan Center for Geological and Astronomical Science 

(CGAS), demikian seterusnya. 

Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Diharapkan gerakan ini secara tidak langsung akan membuat Gubernur, DPRD dan seluruh kepala 

daerah Kab/Kota di Sumatera Utara berada dalam kondisi ―KRITIS‖ untuk saling merangkul dan 
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bergandengan tangan membuat keputusan dan peraturan dalam mempersiapkan pendirian 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di masing-masing Kab/Kota sebagai salah satu wadah tempat 

berkaryanya 15000 PhD yang dihasilkan nantinya, sehingga setiap anak rakyat yang berkata sama 

mamanya ‖ M a m a …Saya INGIN KULIAH ― akan TERWUJUD karena di kabupatennya sendiri sudah 

ada universitas negeri, putra-putri Nias yang penghasilan orangtuanya hanya 3 juta/bulan bisa kuliah 

di PTN tanpa harus ke Medan, demikian juga anak yang di Pusuk Buhit – Samosir dan daerah lainnya 

bisa kuliah di PTN yang ada di kabupatennya.  Adapun usulan persyaratan utama dan mutlak untuk 

menjadi dosen tetap di PTN yang akan didirikan ini adalah: telah memiliki 5 jurnal ilmiah yang ter-

INDEX di SCI, SSCI, EI, Scopus, GoogleScholar, dan memiliki IF serta diwajibkan memiliki publikasi 

ilmiah minimal 5 publikasi yang ter-INDEX seperti di atas pertahun setelah menjadi dosen tetap dan 

apabila tidak terpenuhi akan dijadikan sebagai honorer dan menanggung pinalti tertentu. Berikut 

adalah PTN baru yang akan mungkin di dirikan:  

National Langkat University, National Binjai Institute of Science and Technology, National Ocean 

Belawan University, National Deliserdang University, National Serdang Bedagai Medical University, 

National Karo University, National Tebing Tinggi University of Education, National University of 

Simalungun, National Siantar University of Science and Technology,  National Batubara University, 

National Asahan University of Science and Technology, National Pakpak Barat University of Education, 

National Sidikalang Agriculture University, National University of Pusuk Buhit, National Balige Medical 

University, Institute of Technology Tapanuli Utara, National Culture University of Humbang 

Hasundutan, National University of Science and Technology Tapanuli Tengah, National University of 

Padang Sidempuan, National Ocean University of Tanjung Balai, National University of Labuhan Batu, 

National Labuhan Batu University of Education, National Labuhan Batu Culture University, Institute of 

Science and Technology Sibolga, National Nias Medical University, National Nias Ocean University, 

National Nias Culture University, 

National Nias University of 

Science and Technology, National 

University of Mandailing Natal, 

National Defense University of 

Sumatera Utara.  

Jika setiap kepala daerah 

Kab/Kota menganggarkan dana 

untuk membimbing 200an orang-

orang muda untuk mendaftar 

beasiswa ke luar negeri maka 

dalam waktu 3 tahun bisa berdiri Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Kab/Kota Se Sumatera Utara. 

Pemda/Pemko tidak perlu membiayai uang kuliah (akademik) anak-anak ini lagi jika sudah lulus 

beasiswa di luar negeri, cukup memberikan biaya awal keberangkatan dan pelatihan bahasa Inggris 
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atau persiapan lainnya yang diselenggarakan di Kab/kota masing-masing, namun dengan catatan 

para anak-anak yang lulus ini disediakan tempat mengabdi yakni sembari Pemda/Pemkot mendesain 

pendirian PTN sebelum mereka pulang kampung, dan ketika mereka pulang kampung maka PTN 

yang telah didirikan hanya tinggal mengeksekusi menjadi PTN BERKELAS DUNIA dibidang RISET dan 

TEKNOLOGI. 

Research Center di Perusahaan dan Pengentasan Kemiskinan. Dengan adanya 15000 PhD 

nantinya di Sumatera Utara akan mendorong setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera 

Utara untuk membenahi laboratorium masing-masing dengan mengubahnya menjadi Research Center 

sebagaimana dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri yang mempekerjakan para PhD di 

laboratorium-laboratorium perusahaan sehingga perusahaan juga menjadi pemberi solusi bagi 

masalah yang ada di masyarakat. Pengolahan hasil alam Sumatera Utara dan pengelolaan limbah 

akan menggunakan teknologi-teknologi canggih hasil buatan anak-anak bangsa sendiri yang 

diciptakan oleh para PhD tersebut. Semantara dalam hal pengentasan kemiskinan, para PhD ini akan 

menjadi GURU INSPIRATOR di hadapan para anak-anak miskin karena dengan keluarnya Peraturan 

Gubernur yang menargetkan 15000 PhD menjadi dorongan semangat bagai para PhD untuk 

memotivasi anak-anak kampung berani bermimpi dan bercita-cita tinggi. Anak-anak miskin yang 

orang tuanya sebagai buruh dan hanya tinggal di gubuk tanpa listrik akan berkesempatan besar 

untuk PhD atau mengecap pendidikan setinggi-tingginya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

DPRD Provinsi dan Kab/Kota juga akan mengacu pada perlunya pendidikan berkelanjutan, kenapa? 

Karena para anggota dewan tersebuat sudah 75% adalah para PhD. Sistem administrasi dan birokrasi 

di seluruh instansi Sumatera Utara akan berjalan cepat dan bersih karena para PhD ini akan 

menerapkan pengalaman belajarnya yang di luar negeri (negara maju yang pernah dilaluinya). 

Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Yang Kompeten dan Profesional. Dengan 

adanya gerakan 15000 Doktor (S3/PhD) di Sumatera Utara maka cepat atau lambat akan terjaring 

para lulusan doktor (S3) yang kompeten dan profesional di Legislatif (DPRD Kab/Kota), Eksekutif 

(Gubernur/WaGub, Bupati/Wabub, dan Walikota/WaKot), dan Yudikatif (Kejaksaan Tinggi/Pengadilan 

Tinggi Provinsi/Kabupaten/Kota). Kita harus jujur mengakui bahwa orang-orang yang duduk di 

lembaga ini hingga sekarang adalah hampir 95% TIDAK KOMPETEN dan TIDAK PROFESIONAL 

mengelola lembaga ini, kita mendapati beberapa orang yang ber-integritas dan sangat taat ber-

agama namun kurang terampil dan cekatan. Pengurusan surat menyurat dan segala hal yang 

berhubungan dengan administrasi di lembaga ini sangat LELET dan AMBURADUL. Di negara maju 

seperti Taiwan, Jepang dan lainnya, lembaga ini sangat banyak ditempati leh para lulusan PhD, wajar 

di negara tersebut tidak berbelit proses administrasi, misal di kampus saya NTUST bisa mengurus 

KHS dalam waktu 5 menit, di Sumatera Utara kebanyakan minimal 5 hari, maka dalam hal ini saja 

kampus di Taiwan telah berlari 1000X lebih cepat dibanding kampus yang ada di Sumatera Utara. 

Gerakan ini juga akan membantu meminimalisasi POLITIK UANG dalam pemilihan kepala daerah 

maupun pelaksanaan roda pemerintahan di lembaga ini. Maka kemiskinan di Sumatera Utara akan 
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drastis menurun, karena umumnya jika orang-orang berpendidikan tinggi berkumpul banyak dalam 

sebuah lembaga akan membuat ide-ide mereka terpental kepada kaum-kaum marginal. Lain halnya 

jika hanya 1-5 orang yang berpendidikan tinggi dalam suatu lembaga maka orang tersebut umumnya 

akan mudah tergoda menyalahgunakan gelar S3 yang didapatnya untuk menipu rakyat, karena 

orang-orang di sekitarnya menjadi tempat baginya memamerkan kesombongan atas keberhasilan 

pendidikan yang diraihnya. 

Lingkungan Sumatera Utara Bebas TONG SAMPAH dan LESTARI. Semakin banyak anak-anak 

berpendidikan tinggi di Sumatera Utara, bukan hanya menyebabkan bebas sampah, namun juga 

membuat lingkungan luar Sumatera Utara bebas TONG SAMPAH. Kebersihan dan kelestarian sebuah 

daerah memberikan umur yang panjang pada penduduknya, sebab semakin berkurang yang stres, 

struk, bunuh diri dan sejenisnya. Di Taiwan, tidak ada TONG SAMPAH terletak dibuat sembarangan di 

pinggir-pinggir jalan (hanya pos-pos tertentu), tidak ada tong sampah di samping-samping rumah, 

mini market atau kantor, namun negara ini BEBAS SAMPAH, tidak ada satupun sampah yang 

berserakan di jalan. Umumnya semua tong sampah ada di dalam ruangan dan terdapat orang yang 

khusus mengerjakan pengumpulan sampah ini, jadi jika kita mau buang sampah di negara ini maka 

kita harus mencari kamar mandi di ruangan tertentu yang di dalamnya sudah ada TONG SAMPAH 

(umumnya). Orang akan malu secara psikologis membuang sampah sembarangan jika semakin 

banyak orang disekitarnya berpendidikan tinggi yang tidak buang sampah sembarangan. Di negara 

yang didominasi oleh orang-orang berpendidikan tinggi juga jarang terdengar bunyi klakson 

kendaraan, karna semuanya pada tertib dan mengikuti aturan, jika kita sudah berjalan di negara 

maju di jalur yang benar sambil main hanphone akan tetap nyaman (tidak ditabrak orang). 

Langkah dan Strategi Mewujudkan 15000 Doktor (S3-Ph.D) di Sumatera Utara.  

Berikut adalah alternatif langkah dan strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan 15000 doktor 

(S3) di Sumatera Utara: 

1. Menggandeng 20 perguruan tinggi di Sumatera Utara untuk komit masing-masing 

mempersiapkan 100 orang terbaik mahasiswa tingkat akhir atau fresh gradutenya setiap 

semester dengan memberikan pelatihan bahasa Inggris tanpa dipungut biaya selama 1 tahun 

untuk dipersiapkan melamar beasiswa ke USA, German, Australia, Singapore, dan negara maju 

lainnya. Jika kita misalkan total 20 perguruan tinggi tersebut sanggup meluluskan 500 orang per 

semester maka dalam waktu 20 tahun akan tercetak kurang lebih 3000 DOKTOR, belum lagi jika 

yang dikumpulkan dan dibina terdapat beberapa yang sudah lulusan S2 maka jumlah ini akan 

bertambah menjadi sekitar 5000 doktor (S3). 

2. Setiap kepala daerah Kab/Kota komit mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di daerahnya 

masing-masing dengan cara memanggil para putra daerah yang telah kuliah di ITB, UI, UGM, ITS 

dan kampus-kampus TOP lainnya untuk dibina satu tahun mempersiapkan beasiswa ke negara-

negara maju lainnya. Misalnya alumni lulusan UI sudah sangat di kenal di Taiwan, sehingga 

umumnya alumni UI yang melamar ke Taiwan akan diberikan Full Scholarship, demikian juga ke 
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negara maju lainnya. Jika ini berlangsung dalam waktu 20 tahun maka setiap daerah akan 

mencetak kurang lebih 200 doktor (S3) selama 20 tahun, dengan jumlah kab/kota 33 maka ada 

sekitar 7000 doktor (S3) yang dihasilkan. 

3. Pemerintah provinsi juga melakukan hal yang sama, maka dalam waktu 20 tahun akan dihasilkan 

kurang lebih 3000 doktor (S3). Sehingga total dari nomer 1, 2 dan 3 akan terkumpul kurang lebih 

15000 doktor (S3), belum lagi perusahaan-perusahaan, BUMN, BUMD dan kementrian lainnya 

yang beasiswanya bisa diraih oleh anak-anak Sumatera Utara, dimana pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota tetap sama-sama mempersiapkan anak-anak Sumatera Utara untuk beasiswa 

perusahaan-perusahaan, BUMN, BUMD dan kementrian lainnya. Disamping itu, ada ribu-an 

universitas TOP di dunia yang dengan mudah memberi beasiswa Tuition Waiver (Bebas Uang 

Kuliah dan Biaya Akademik Lainnya) dimana si mahasiswa hanya membayar ongkos 

keberangkatan, pengurusan dokumen, biaya hidup dan dormitory. Misal di Taiwan, Korea Selatan 

atau Jepang banyak kampus TOP yang mudah memberikan  beasiswa Tuition Waiver, apabila 

pemerintah provinsi dan kab/kota mau menganggarkan dana 5 juta perbulan untuk penerima 

beasiswa ini maka sangat efektif memicu semangat para anak-anak Sumatera Utara untuk 

menguasai dengan dalam ilmu Seni, Sosial, Sains dan Teknologi berbasis riset dengan mengambil 

program doktor (S3), disamping itu para mahasiswa doktor (S3) umumnya digaji oleh para 

professornya masing-masing misal di Belanda para PhD adalah ―pekerja‖ yang gajinya sudah 

ditentukan oleh anggaran keuangan universitas. Para Bupati/Walikota juga bisa melakukan 

pendekatan dengan mendatangai para pengusaha dan konglomerat memaparkan program 15000 

DOKTOR ini, umumnya para pengusaha tidak segan-segan mengucurkan dana besar kepada 

program pemerintah yang jelas akuntabilitas dan sasarannya. 

Demikianlah sebagian dari kisah saya yang berujung pada keberanian untuk bermimpi dan bercita-

cita seperti pada saat ini. Semoga perjuangan ini mampu berkontribusi nyata bagi PEMULIHAN 

SUMATERA UTARA UNTUK INDONESIA JAYA.  

 

 

 

 

 
 

Dr. Mula Sigiro, M.Si, Ph.D candidate,  
Electronic and Computer Engineering Department, NTUST – Taiwan Tech 

Pekerjaan: Dosen Tetap Pendidikan Fisika, Universitas HKBP Nommensen (UHN) 

Pendiri & Presiden Gerakan Mewujudkan 15000 Doktor (S3/Ph.D) Tahun 2040 di Sumatera Utara 
Email: mulasigiro@gmail.com 
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Menatap Masa Depan,  
Menjemput Impian 

Azis Boing Sitanggang 

KEMAJUAN SUATU BANGSA DITENTUKAN OLEH MORAL DAN KETERDIDIKAN 

GENERASI MUDANYA (ABS) 

FAITH WITHOUT DEEDS IS DEAD (ALBERTINE BY G BROOKE FRASER) 

 

 

aya dilahirkan di desa kecil bernama ―Batu Gajah‖. Suatu desa, saya secara pribadi tidak tahu 

apakah memang betul ini nama sebenarnya (nama formal) atau hanya sebutan bagi 

masyarakat yang tinggal di daerah itu. Desa ini berdekatan dengan Kecamatan Batu VIII 

ataupun Kecamatan Raya Timuran, Kabupaten Simalungun dimana PTPN IV terletak. Saya adalah 

anak ke-6 dari 6 bersaudara, memiliki 3 kakak (perempuan) dan 2 abang (laki-laki). Ayah saya, Alten 

Sitanggang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara Ibu saya, Kerelly Gultom adalah 

seorang ibu rumah tangga. 

 

Saya bersekolah disekolah dasar negeri (SDN) dari Kecamatan Batu VIII sampai kelas 1 SD. Ada 2 

kejadian yang saya ingat betul ketika bersekolah pada masa itu. (i) Fenomena pada musim hujan 

dimana saya, kakak dan/abang dan teman-teman sekolah saya harus membuka sepatu hingga pada 

titik tertentu pada jalan menuju sekolah. Hal ini dikarenakan jalan tanah yang sangat berlumpur, 

sehingga kami berusaha memakai sepatu pada jalan yang relatif tidak berlumpur, yaitu setelah titian 

kecil dimana kami dapat membersihkan kaki yang berlumpur pada aliran irigasi. (ii) Pada tahun 

1992/1993, jembatan yang melintas diatas sungai Batu VIII (anak sungai Asahan) harus diperbaiki. 

Pada saat itu saya ingat betul bagaimana harus melintasi―jembatan darurat‖, yaitu sebuah papan 

penghubung (untuk bagian fondasi jembatan yang belum selesai) sepanjang 10 m untuk dapat 

mencapai sekolah selama hampir 1 bulan. Seorang anak usia 6 tahun, harus melintasi sungai tersebut 

dengan ―jembatan darurat‖dengan jarak permukaan air sungai dengan jembatan setinggi 20 m. Saya 

masih ingat dengan jelas, kakak perempuan saya berjalan didepan sambil memegang tangan saya 

erat-erat setiap kami melintasi jembatan tersebut. 

 

Ayah saya mendapatkan promosi jabatan sehingga kami pindah dari desa Batu Gajah menuju wilayah 

kotamadya Pematang Siantar pada akhir 1992. Saya pindah sekolah, melanjutkan sekolah saya di 

SDN 122380, Pematang Siantar. Selama di sekolah dasar, saya selalu menempatkan diri pada posisi 

pertama, kecuali saat kelas IV dikarenakan saya terkena penyakit cacar air pada masa ujian. Sekolah 

menegah pertama saya selesaikan di SLTP N 7, Pematang Siantar. Saya melanjutkan sekolah 

S 

BAB 

2 
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menengah atas (SMA) di SMA N 2, Pematang Siantar. Pada tingkat ini, saya tetap dapat mengukir 

prestasi dengan menjadi Juara Umum I sewaktu Kelas 1, 2 dan 3. Saat kelas 3 SMU saya memilih 

kelas IPA karena saya sangat tertarik dengan mata ajaran Kimia, Biologi dan Fisika. Semasa duduk di 

bangku SMA, saya berkeinginan menjadi dokter. Namun niat itu saya urungkan mengingat penjelasan 

orang tua saya terkait kondisi ekonomi keluarga. 

*** 

Saya melanjutkan kuliah strata 1 di Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi (TPG), Institut Pertanian 

Bogor (sejak tahun 2005 namanya telah berubah menjadi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP)). Saat 

mengikuti perkuliahan saya mencoba dengan baik menyesuaikan diri dengan teman-teman satu 

angkatan (tahun masuk 2004) yang berasal dari berbagai sukudan wilayah di Indonesia. Persaingan 

sangat terasa, ketika saya membandingkan diri saya dengan teman-teman seangkatanyang berasal 

dari daerah Jawa (Jakarta, Jawa Barat, Timur, dan Tengah) dalam bidang MIPA. Dalam hal ini, saya 

memang harus mengakui bahwa kualitas pendidikan yang saya dapatkan selama SD hingga SMA 

cukup berbeda dengan teman-teman yang telah lulus dari daerah Jawa. Jatuh-bangun dalam 

perkuliahan saya rasakan, ditambah kenyataan bahwa pada awalnya saya tidak terlalu menyukai 

jurusan ini. Dukungan demi dukungan saya dapatkan terutama dari orang tua saya(Bapak dan Ibu) 

dan dari teman-teman pelayanan kristiani. Melalui persekutuan ini saya mendapatkan pengertian 

tentang visi dalam hidup saya. Tuhan memiliki rencana untuk setiap pribadi manusia. Begitu juga 

dengan saya; jika saya diizinkan untuk kuliah di IPB, maka Tuhan Yesus memiliki rencana bagi hidup 

saya. Mendapatkan ―api‖ ini, sayapun bersemangat kembali dalam perkuliahan. Sebelum mengakhiri 

perkuliahan, saya sempat aktif menjadi asisten praktikum beberapa mata kuliah, seperti Kimia Dasar, 

Fisika untuk mahasiswa IPB tingkat persiapan bersama (TPB) dan asisten praktikum mata kuliah 

jurusan, Prinsip Teknik Pangan (PTP). Kecintaan saya akan ilmu yang sedang saya pelajaripun 

meningkat tajam, karena akhirnya saya dapat memaknai pentingnya jurusan ini dalam kehidupan 

manusia. Singkat cerita, saya dapat menyelesaikan strata 1 dalam waktu 3.5 tahun, Mei 2008. 

*** 

Pintu terbuka lebar, selebar-lebarnya sampai saya ‖bingung―dengan langkah apa yang harus saya 

ambil terlebih dahulu ketika selesai kuliah strata 1. Dalam benak saya, saya ingin menjadi dosen 

karena kecintaan pada dunia kampus. Disi lain, dari masukan beberapa teman,sepertinya saya harus 

terjun kedalam dunia industri karena jenjang karir yang jelas sehingga memiliki beberapa keuntungan 

dari segi materi. Akhirnya, saya mengambil keputusan untuk melamar ke beberapa perusahaan 

pangan. Akan tetapi, ketika mengingat kembali panggilan hidup saya, sayapun memutuskan mencari 

beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Saya melamar beasiswa ke beberapa kampus di Jepang, Korea 

Selatan, dan Taiwan. Saya tidak berani melamar ke Australia, USA, maupun Eropa karena saya takut 

bahwa kemampuan saya tidak dapat bersaing nantinya, ditambah saya merasa sangat jauh dari 

orang tua saya (mengingat saya anak paling kecil dalam keluarga saya dan mohon alasan seperti ini 

jangan terlalu diperhitungkan). 
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Lewat komunikasi (melalui e-mail) ke banyak profesor di Taiwan (> 10 profesor), saya mendapatkan 

beasiswa dari Yuan Ze University, Taiwan.„This was the 1st point where it all began. The time 

where I realized that I am going to be a scientist!“.Saya mengambil jurusan Teknik Kimia dan 

Ilmu Materi (Dept. Chemical Engineering and Materials Science). Kebetulan profesor saya adalah 

ketua departemen jurusan tersebut, sehingga ketika saya mengontak beliau terkait persyaratan dan 

ketepatan latarbelakang studi strata 1 untuk kuliah disana, tidak mendapatkan kesulitan. Memenuhi 

persyaratan beasiswa Taiwan, kesulitannya hanya satu (berdasarkan pengalaman saya); bahwa kita 

harus melegalisir ijazah asli strata 1 (jika ingin mengambil strata 2, dst.) terlebih dahulu di universitas 

asal (dalam hal ini IPB), lalu spesimen legalisir ini (berbagai bukti, tandatangan,cap, dll) harus dibawa 

ke kantor Kementrian Hukum dan HAM, RI (maaf jika namanya telah berubah saat ini) untuk 

diperiksa keabsahannya.Setelah itu, ijazah tersebut pada akhirnya akan dilegalisir di kantor 

perdagangan Taiwan di Jakarta (TETO). Ini adalah 

pengalaman yang sangat luar biasa memakan 

waktu dan tenaga. Saya katakan begitu karena 

saya tidak mendapatkan informasi seperti yang ada 

saat ini, sehingga saya harus bolak-balik TETO 

(Jakarta Pusat), Kantor Kementrian Hukum dan 

HAM RI (Cawang, Jakarta Timur) dan Bogor sampai 

beberapa kali. Di dalam hati saya berkata ―bukan 

kemenangan namanya jika tanpa perjuangan‖. Saat 

ini, segala informasi hampir tersedia, sehingga kita 

hanya mempersiapkan diri (akademik dan mental). 

Selama di Taiwan pun saya tidak mengalami terlalu banyak gesekan kultur karena Taiwan merupakan 

negara Asia yang mungkin budayanya kurang lebih sama dengan Indonesia. Proses pembelajaran 

saya ikuti dengan baik dan saya cenderung (tanpa rasa malu) bertanya kepada profesor pengajar jika 

saya tidak mengerti (pada saat itu cukup melelahkan untuk menyesuaikan diri dengan pelajaran 

teknik kimia dengan latar belakang teknologi pangan). Dibawah bimbingan dari seorang profesor, 

saya tergabung di dalam Laboratorium Biokatalisis. Singkat cerita, selama kuliah strata 2 di Taiwan, 

saya mengikuti 2 konferensi: (i) Taichung (Taiwan) dan (ii) Kobe (Jepang). Saya cukup aktif menulis, 

menghasilkan 3 jurnal ilmiah (SCI-SEARCH, CAB Abstracts, SCOPUS), 1 US Patent (Patent Aplikasi) 

dan 1 Bab Buku. Dengan prestasi tersebut, sayadapat menyelesaikan kuliahkurang dari 1.5 tahun dan 

lulus menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dengan predikat Magna cum laude. 

Kecintaan saya akan ilmu yang saya geluti (teknik pangan, teknik kimia) mengantarkan saya untuk 

menjadi dosen sejak Desember2010 di IPB pada jurusan dimana saya menimba ilmu strata 1 (Dept. 

Ilmu dan Teknologi Pangan).Singkatnya, saya memang mendapatkan beasiswa S3 dari YZU dan 

NCKU pada tahun 2010 namun karena saya ingin mencoba negara Jerman, maka saya membatalkan 

beasiswa-beasiswa tsb. Pada tahun 2011 saya mendapatkan beasiswa dari Deutscher Akademischer 

Proses pembelajaran saya ikuti 
dengan baik dan saya cenderung 

(tanpa rasa malu) bertanya kepada 
profesor pengajar jika saya tidak 

mengerti (pada saat itu cukup 
melelahkan untuk menyesuaikan diri 

dengan pelajaran teknik kimia 
dengan latar belakang saya teknologi 

pangan). 
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Universitas-universitas di Taiwan 

sangat „marak‟ untuk 

meng‟internasional‟kan diri masing-

masing melalui kegiatan penerimaan 

mahasiswa/i asing sehingga menjadi 

alat promosi baik bagi kampus 

maupun bagi negara Taiwan sendiri 

kepada masyarakat internasional. 

INI ADALAH SEBUAH PELUANG!!. 

Austausch Dienst(DAAD) di Institute of Food Science and Biotechnology, Hohenheim Universität, 

Jerman. Saya terpaksa membatalkan beasiswa tersebutdikarenakan permasalahan urusan 

administratif di tingkat IPB. Pada tahun berikutnya, dengan jenis beasiswa yang sama, saya dapat 

melanjutkan kuliah di Dept.Chemical and Process Engineering, Technische Universität Berlin, 

Jerman.”Semangat baru dan tantangan baru merupakan faktor yang berkontribusi besar 

atas kesuksesan kita”. Saya harus mempelajari banyak hal yang baru dalam tahapan studi ini. 

Lingkungan yang baru dengan budaya yang sangat berbeda. Namun, yang selalu memberikan 

kekuatan dalam hidup saya adalah penyertaan Yang Maha Kuasa, harapan orang tua saya (beserta 

saudara saya), maupun panggilan hidup saya untuk menjadi peneliti dan pengajar yang berkarya 

dalam dunia akademis. 

Sebelum saya berangkat ke Jerman, Ayah saya pernah 

berkata seperti ini.„Son, should you have a 

better life, you have to work it out”. He 

added “Let’s have a score on our family 

dignity. I am almost done; you, your 

brothers and sisters are my hopes“. 

Kalimat penyemangat ini masih tersimpan 

dengan jelas dalam memori saya dan 

selalu memberikan motivasi tersendiri. Ya, 

memang benar bahwa kita harus berusaha 

mencapai impian kita. Kadang kita jatuh-

bagun, tetapi jangan sampai kita kehilangan 

semangat dan harapan. “If it’s not hard, then 

we tend to be the followers instead of 

trendsetters“. 

*** 

KENAPA TAIWAN?? 

Taiwan adalah sebuah negara dalam tahap ―emerging technologies‖. Banyak industri elektronik, 

energi terbarukan, IT, biokimia, bioproses, medis yang sangat berkembang dan sedang maju pesat. 

Oleh karena itu, universitas-universitas di Taiwan sangat ‗marak‘ untuk meng‘internasional‘kan diri 

masing-masing melalui kegiatan penerimaan mahasiswa/i asing sehingga menjadi alat promosi baik 

bagi kampus terkait secara khusus maupun bagi negara Taiwan secara umum. INI ADALAH SEBUAH 

PELUANG!!. Bagi adik-adik dan teman-teman generasi muda Sumatera Utara khususnya, kuliah dan 

mendapatkan beasiswa pada universitas maju di Taiwan adalah hal yang sangat menguntungkan 

dan menyenangkan. Kita mendapat banyak ilmu, banyak pengalaman untuk bertemu mahasiswa-

mahasiswa asing yang kemungkinan kulturnya berbeda (dan dapat kita pelajari hal positifnya), kita 
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menjadi pribadi yang mandiri dan terlebih lagi, lewat ilmu yang tadinya kita pelajari dapat menjadi 

modal kita untuk menggapai masa depan. Jangan takut, jangan menjadi tidak percaya diri, 

kemampuan itu ada dalam setiap diri kita, jika hanya kita bekerjakeras untuk memaksimalkannya. 

Pintu negara Taiwan sangat terbuka khusunya untuk mahasiswa Indonesia, karena pada umumnya, 

mahasiswa Indonesia selalu menyelesaikan perkuliahannya di Taiwan dengan baik. Ini saatnya, jika 

adik-adik ingin melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi di Taiwan!. 

Menurut saya langkah praktis mendapatkan beasiswa di Taiwan ada beberapa hal, seperti: 

 Mempersipakan kemampuan akademis (IPK > 3.00) dan kemampuan bahasa inggris (batas 

persyaratan umumnya tergantung universitas yang hendak dituju). 

 Memperbanyak informasi  terkait „strategi perburuan beasiswa― melalui internet. 

 Mempersiapkan proposal penelitian (untuk strata 2 dan 3). Sedikitnya, kita mengetahui topik 

apa yang hendak kita teliti & pelajari. 

 Persiapkanmotivation letter dancover letteruntuk persyaratan aplikasi. 

 Dengan berbahan 4 hal diatas, cobalah untuk mengontak professor di Taiwan (≥ 10 profesor). 

Utarakan maksud dan tujuan kita, tanyakan apakah ada peluang untuk belajar dibawah 

bimbingannya, serta peluang mendapatkan beasiswa untuk mendukung proses belajar kita. 

 Jangan lupa berdoa. 

*** 

Gerakan Mewujudkan 15000 PhD Tahun 2040 di Sumatera Utara 

Adik-adikku yang ada di Sumatera Utara, Indonesia; saya mungkin tidak mengenal kalian secara 

pribadi dan sebaliknya. Disini, saya mencoba menuliskan sekilas cerita hidup saya terkait pengalaman 

belajar di Taiwansebagai bahan pendukung motivasi kalian mengejar beasiswa ke Taiwan.Pesan saya 

adalah mari kita belajar setinggi-tingginya. Taiwan adalah negara yang baik untuk menuntut ilmu. 

Dengan adanya kesempatan internasionalisasi di Taiwan, begitu banyak beasiswa yang ditawarkan ke 

negara-negara di Asia oleh pemerintah dan universitas-universitas di Taiwan. Melalui Gerakan 

Mewujudkan 15000 PhD Tahun 2040 di Sumatera Utara (yang di motori oleh Dr. Mula 

Sigiro), adik-adik akan akan difasilitasi, dibantu mendapatkan informasi yang benar, diberikan 

penjelasan terkait tahapan persiapan aplikasi beasiswa strata 2 dan 3 atau bahkan strata 1 ke 

universitas-universitas di Taiwan.  

Jika kita berbicara dalam tatanan makro, ini adalah saat yang tepat bagi kita sebagai generasi 

penerus Sumatera Utara, generasi penerus bangsa Indonesia untuk menggali ilmu pengetahuan, 

menjadikan kita manusia yang terdidik. Daerah kita akan maju, bangsa kita akan maju yang 

diindikasikan oleh tingkat Human Development Index (HDI) yang baik. Salah satu parameter HDI ini 

adalah tingkat pendidikan.“Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh moral dan keterdidikan 

generasi mudanya“. Jangan sampai kita hanya menggantungkan cita-cita kita tetapi tidak pernah 
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berusaha menggapainya. John Maxwell berkata”Your I CAN is more important than your 

IQ“.Katakan BISA 

terlebihdahulusehinggasemangatitumuncul.Milikisemangatmudauntukbelajarketingkat yang 

lebihtinggi. Jika kalian akan selesai kuliah strata S1, siapkan diri untuk melanjutkan kuliah di luar 

negeri. Banyak hal yang dapat kita peroleh, disamping ilmu yang akan dipelajari. Berbagai kebiasaan 

positif, disiplin diri dapat kita pelajari dari bangsa luar. Jangan menutup diri untuk perubahan, karena 

bila kita nyaman hanya dengan apa yang kita miliki saat ini, maka kita sedang dalam masa 

kemunduran karena semua orang (bangsa) di dunia sedang bergerak maju. 

Saya percaya, Tuhan telah menentukan, menyediakan masa depan yang terbaik untuk umat 

manusia, jika kita mengambil bagian dengan tetap berusaha, belajar yang tekun dan gigih. 

Kemanapun kita melangkah, keputusan apapun yang akan kita ambil, mungkin selalu ada orang yang 

berkata bahwa keputusan itu SALAH. Namun, jika kita melangkah, mengambil keputusan untuk 

mengikuti Panggilan Tuhan, maka damai sejahtera melampaui akal akan selalu menyertai kita. Hal ini 

akan memberikan semangat; semangat ketika kita akan terhenti dan terjatuh atau bahkan mundur 

untuk menggapai impian. Mantapkan keputusan kalian, persiapkan diri kalian untuk berani mengejar 

ilmu setinggi mungkin. Mari dengan berbekal ilmu dan moral yang baik kita bagun daerah kelahiran 

kita, Sumatera Utara untuk kemajuan bangsa kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

*** 

Sampai bertemu pada kesempatan dimana kita dapat berbagi cerita yang khas dan menarik tentang 

pengalaman belajar kita di Taiwan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azis Boing Sitanggang, S.TP, MSc 

Pekerjaan: Dosen Dept. Ilmu dan Teknologi Pangan,  

InstitutPertanian Bogor (IPB) 

Email: boing.lipan@ipb.ac.id 
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Mau Studi Lanjut? 
Ayo ke Taiwan 

Joni Welman Simatupang 
 

RANGKULLAH MASA LALU, PAHAMILAH MASA SEKARANG,  

DAN RAIHLAH MIMPI-MIMPI UNTUK MASA YANG AKAN DATANG 

 

engalaman saya menikmati studi lanjut di Taipei, Taiwan untuk jenjang S2 dan S3 saat ini 

tidak terlepas dari kebaikan dan kasih karunia Allah yang begitu melimpah dalam hidup saya. 

Anda mungkin merasa bahwa saya orangnya ‗terlalu relijius‘ karena ‗belum apa-apa‘ sudah 

melibatkan Tuhan dalam perkara yang kelihatannya biasa atau lumrah, karena sepertinya sudah 

bukan hal yang spesial lagi di zaman sekarang ini, jika seseorang mendapatkan pengalaman belajar 

atau mendapatkan beasiswa studi lanjut ke luar negeri. Sepertinya sudah banyak orang Indonesia 

yang mengalami hal seperti itu, bahkan sejak beberapa puluh tahun silam. Lalu mungkin Anda 

bertanya dalam hati, ―Apa spesialnya pengalaman 

orang ini? Apa yang dapat saya pelajari dari orang ini 

dan sekaligus bisa menjadi pedoman atau cermin buat 

saya bila ingin melanjutkan studi ke luar negeri?‖  

Saya ingin membagi pengalaman studi lanjut ini dalam 

dua fase, fase pertama: sebelum saya datang ke 

Taiwan, fase kedua: selama saya menjalani studi S2 

dan S3 di NTUST (National Taiwan University of 

Science and Technology) - Taiwan Tech. Alasan 

mengapa saya membagi ke dalam dua fase adalah 

karena masing-masing fase memiliki pengalaman yang 

unik yang tidak bisa digabungkan atau dicampurkan. 

Memang, fase kedua yang bersifat lebih menantang 

dan ‗terasa riil‘, tetapi fase pertama juga penting sebagai persiapan untuk memasuki fase kedua. 

Namun, di akhir dari sharing pengalaman ini saya akan berusaha memberikan kata penutup yang 

menjadi benang merah pengalaman saya selama ini dan kiranya boleh menjadi bagian penutup yang 

menyimpulkan dan menghubungkan kedua fase tersebut sehingga menjadi satu jalinan cerita yang 

utuh dan bermakna. Oleh sebab itu, ijinkan saya menceritakan pengalaman pribadi saya dan semoga 

bisa menjadi motivasi untuk Anda juga untuk bisa menuliskan pengalaman pribadi Anda sendiri sesuai 

dengan passion dan karunia dari Tuhan dalam hidup yang sedang Anda jalani sekarang ini.  

P 

BAB 

3 

Saya percaya dan yakin bahwa 

tidak ada hal yang kebetulan 

terjadi dalam hidup saya. Dan 

kalau pun saya menerima semua 

itu sebagai ‘kebetulan’, maka saya 

percaya bahwa ‘kebetulan-

kebetulan’ itu adalah sebagai cara 

Allah yang begitu ajaib untuk 

membawa saya masuk ke dalam 

rencanaNya yang agung bagi 

hidup saya dan untuk menjadikan 

saya berkat bagi sesama. 
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Indeks Prestasi Kumulatif 

atau IPK saya setelah lulus 

dari Fakultas Teknik 

Elektro UI hanyalah 2.89, 

sedangkan salah satu syarat 

memperoleh beasiswa S2 di 

berbagai universitas di luar 

negeri adalah IPK 3.0. 

Fase pertama: Sebelum saya datang ke Taiwan 

Sebagai seorang Kristen, saya percaya dan yakin bahwa tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam 

hidup saya. Dan kalau pun saya menerima semua itu sebagai ‗kebetulan‘, maka saya percaya bahwa 

‗kebetulan-kebetulan‘ itu adalah sebagai cara Allah yang begitu ajaib untuk membawa saya masuk ke 

dalam rencanaNya yang agung bagi hidup saya dan untuk menjadikan saya berkat bagi sesama. 

Itulah keyakinan iman saya sebagai seorang Kristen, yang mungkin berbeda dengan keyakinan Anda. 

Tapi tidak mengapa karena iman adalah relasi personal seorang pribadi dengan Tuhan. 

Sebelum datang ke Taiwan untuk studi Master (S2) di bidang Teknik Elektronika (Electronic 

Engineering), sesungguhnya saya yang sedang bekerja sebagai staf full-timer bidang pelayanan siswa 

selama empat tahun di Yayasan Perkantas (sebuah lembaga pelayanan Kristen yang memiliki fokus 

untuk menjangkau kaum muda melalui Kelompok Pemuridan dan 

Pendalaman Alkitab) sudah mempunyai visi untuk studi 

lanjut dan telah memikirkan sekaligus mencari beberapa 

informasi berkaitan dengan studi lanjut, baik di dalam 

maupun di luar negeri. Meskipun demikian, saya 

‗tidak begitu berharap banyak‘ karena saya 

menyadari bahwa kemampuan saya tidak cukup 

baik untuk mendapatkan beasiswa, apalagi 

beasiswa studi lanjut keluar negeri (FYI: Indeks 

Prestasi Kumulatif atau IPK saya setelah lulus dari 

Fakultas Teknik Elektro UI hanyalah 2.89, sedangkan 

salah satu syarat memperoleh beasiswa S2 di berbagai 

universitas di luar negeri adalah IPK 3.0. Syarat ini berlaku di 

tahun 2006, untuk saat ini mungkin telah ada perubahan). 

‗Kebetulan‘ pertama datang dalam kehidupan saya kala itu adalah informasi beasiswa S2 bidang 

Teknik Elektronika di NTUST - Taiwan Tech yang saya peroleh dari Bang Polo Situmorang, di bulan 

Desember 2006. Beliau yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekjen Perkantas (Persekutuan Kristen 

Antar Universitas) sedang mengadakan kunjungan ke CEF (Campus Evangelical Fellowship) Taiwan di 

bulan November 2006. CEF Taiwan adalah semacam gerakan yang mirip dan juga berafiliasi dengan 

Perkantas Indonesia. Karena mempunyai seorang teman baik, yakni Pak Ika Bali, yang pada waktu 

itu sedang menjalani tahun terakhir studi S3 bidang Teknik Sipil di NTUST, kemudian Bang Polo 

bertemu Pak Ika Bali di persekutuan mahasiswa Kristen di kampus ini. Pak Ika Bali adalah alumnus 

Teknik Sipil UKI (Universitas Kristen Indonesia)-Jakarta (S1), S2 di AIT (Asian Institute of 

Technology)-Thailand dan S3 di NTUST-Taiwan dan pernah menjabat sebagai First President of 

NTUST-ISA (Indonesian Student Association) dan juga Ketua Himpunan Mahasiswa Internasional 

Program Teknik Sipil. Beliau telah lulus program Doktor dari NTUST sekitar bulan April 2007. 

Sekarang beliau sudah berkarya kembali di Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan 
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Teknik Sipil UKI dan sudah diangkat menjadi Guru Besar Teknik Sipil UKI Jakarta sejak 15 Desember 

2012. Nah, dari pertemuan tersebut, Bang Polo mendapatkan informasi bahwa beasiswa S2 untuk 

bidang saya juga telah dibuka, dan ada kesempatan yang cukup besar (big chance) bagi saya untuk 

mendaftar dan bahkan diterima di NTUST karena persaingannya belum begitu ketat dan juga karena 

Pak Ika Bali bersedia memberikan rekomendasi buat saya. Demikianlah saya akhirnya menetapkan 

hati untuk mendaftar ke NTUST di bulan Januari 2007, 

setelah online application mulai dibuka oleh kampus. 

‗Kebetulan‘ kedua adalah adanya seorang teman SMA, 

yakni Jenny Sihombing, yang kemudian mengontak saya 

dan menanyakan perihal beasiswa tersebut, di mana dia 

juga sedang berencana mengajukan lamaran beasiswa ke 

NTUST di periode Januari-Maret 2007 untuk periode kuliah 

di Fall Semester Sept 2007. Memang dia tidak mendaftar 

ke jurusan yang sama dengan saya (Jenny apply ke 

jurusan Teknik Sipil), namun karena semua 

berkas/dokumen yang saya butuhkan untuk mendaftar 

adalah sama, sehingga berkat bantuan Jenny juga maka 

saya mengalami kelancaran/kemudahan untuk menyiapkan 

dokumen-dokumen yang belum saya lengkapi. Singkat 

cerita, setelah saya selesai mengurus semua dokumen 

yang diperlukan, lalu saya apply ke Electronic and Computer Engineering Department di akhir bulan 

Maret 2007. Kemudian, saya terus bekerja (melayani) di Yayasan Perkantas sembari menunggu 

hasilnya dengan harapan dan doa kepada Tuhan agar kiranya saya lulus seleksi dan berhak 

mendapatkan beasiswa penuh.  

Tidak lama berselang, kira-kira sebulan kemudian…tepatnya 24 April 2007, saya mendapat email 

pribadi dari Pak Ika Bali. Beliau mengatakan bahwa dari hasil rapat tertutup Universitas, saya 

dinyatakan lulus untuk mendapatkan beasiswa penuh (full scholarship): bebas biaya kuliah (tuition 

fee waiver) dan mendapatkan uang saku (monthly stipend) untuk biaya hidup sehari-hari sebanyak 

10000 NTD (sekitar 3 juta-an Rupiah) per bulan selama 2 tahun untuk Master program  (15000 NTD 

untuk PhD program) dan diberikan prioritas untuk tinggal di asrama kampus selama kuliah. Dan pihak 

kampus akan tetap mengadakan evaluasi tahunan terhadap kemajuan (progress) studi saya di 

NTUST. Puji Tuhan! Haleluya! Demikianlah sorak-sorai saya dalam hati setelah menerima email 

tersebut dan langsung membalasnya dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ika Bali. 

Setelah membereskan legalisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan (ijazah, transkrip nilai, English 

certificate seperti TOEFL dengan minimal score 500, dan surat polis asuransi) ke Akte Notaris, 

Dephumham, dan Deplu, kemudian saya bawa ke TETO (Taiwan Economic Trade Office) yang 

berkantor di gedung Artha Graha lt.12, Jakarta Pusat, untuk diproses supaya saya bisa mendapatkan 

Saya dinyatakan lulus untuk 

mendapatkan beasiswa penuh 

(full scholarship): bebas biaya 

kuliah (tuition fee waiver) dan 

mendapatkan uang saku 

(monthly stipend) untuk biaya 

hidup sehari-hari sebanyak 10000 

NTD (sekitar 3 juta-an Rupiah) 

per bulan selama 2 tahun untuk 

Master program  (15000 NTD 

untuk PhD program) dan 

diberikan prioritas untuk tinggal 

di asrama kampus selama kuliah. 
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student visa sebelum berangkat ke Taiwan. Pada akhirnya, saya berhasil mendapatkan student visa 

tersebut dan berangkat ke Taiwan pada tanggal 12 September 2007. Demikianlah sharing 

pengalaman persiapan saya kala itu untuk berangkat studi lanjut ke Taiwan (penjajah Portugis 

menyebut pulau ini sebagai Ilha Formosa yang artinya adalah beautiful island).  

Fase kedua: Selama menjalani S2 dan S3 di NTUST-Taiwan Tech 

Tiga bulan pertama setelah menginjakkan kaki di bumi Formosa ini, saya sudah merasa ‗jatuh cinta‘ 

kepada NTUST dan Taiwan. Sepertinya ada dua hal yang menyebabkan hal ini terjadi: rasa nyaman 

dengan kehidupan di sini, baik di dalam maupun di luar kampus dengan transportasi yang sangat 

baik dan penataan kota yang cukup teratur dan bersih, serta fasilitas riset di laboratorium yang cukup 

bagus dan tergolong jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan situasi riset dan laboratorium di 

Indonesia. Oleh sebab itu, saya telah memutuskan akan melanjutkan studi ke jenjang S3. Dan 

memang komitmen ini yang saya lakukan setelah lulus program Master di bulan Juli 2009.   

Pola dan kurikulum pendidikan di NTUST, rasanya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan negara-

negara di Asia pada umumnya, dengan sistem kredit semester (SKS) dan masing-masing mahasiswa 

memiliki pembimbing (adviser) yang adalah seorang Professor, entah beliau adalah seorang Assistant, 

Associate, atau bahkan Full Professor. Untuk semua program Master (S2) di bidang Engineering, 

setiap mahasiswa harus 

menyelesaikan 24 SKS dengan nilai 

minimal C sebagai syarat kelulusan, 

sedangkan untuk program Doktor 

(S3) hanya membutuhkan 18 SKS. 

Namun, syarat utama kelulusan 

adalah menyelesaikan tesis untuk 

program S2 dan publikasi jurnal 

internasional plus disertasi untuk 

program S3. Sedangkan untuk bisa 

tetap mempertahankan beasiswa 

yang diperoleh di tahun kedua dan 

selanjutnya, setiap mahasiswa 

internasional harus mendapatkan nilai rata-rata A minus (80) untuk setiap mata kuliah yang diambil. 

Beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa program S2 adalah selama 2 tahun, sedangkan untuk 

program S3 adalah selama 3 tahun. Namun, jika mahasiswa yang bersangkutan karena satu dan lain 

hal tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu kurun waktu yang ditetapkan, pihak kampus masih 

menyediakan bantuan finansial  selama satu semester untuk program S2 dan dua semester untuk 

program S3, khususnya untuk penyelesaian tesis dan disertasi mereka.  



26 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

NTUST adalah sebuah kampus yang bagus, meskipun ukurannya tidak seberapa besar, namun 

fasilitasnya terbilang cukup lengkap dan mahasiswanya cukup banyak. Kampus ini adalah the first 

technical university in Taiwan (berdiri sejak 1974) yang sudah memiliki berbagai macam penghargaan 

bergengsi di berbagai bidang, baik tingkat nasional maupun internasional, diantaranya adalah juara 

pertama lomba design tingkat dunia (Red Dot Design Awards) dan the Most Outstanding of National 

Golden Award for Public Works Construction (Taiwan Building Technology Center). Dua penghargaan 

tersebut khususnya diperuntukkan bagi para mahasiswa dan staff fakultas di College of Design. 

Berbagai informasi terkini tentang NTUST dan prestasi yang dimilikinya dapat diakses melalui dua link 

berikut: http://www.ntust.edu.tw/home.php  dan http://en.wikipedia.org/wiki/National_Taiwan_Uni 

versity_of_Science_and_Technology. Sungguh, NTUST adalah sebuah kampus yang menurut saya 

cukup baik sebagai tempat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan belajar banyak dari rekan-

rekan atau senior-senior satu lab, adviser, dan  Professor-Professor yang mengajar dan melakukan 

riset di kampus ini. 

 Selama menjalani studi dan riset di NTUST, saya bergabung di Optoelectronics and Optical 

Networks Lab, dibimbing oleh Distinguished Professor San-Liang Lee (李三良). Sejak Agustus 2008-

Januari 2011, riset saya masih di bidang Laser Semiconductor Optoelectronic Devices. Selama tahun-

tahun tersebut, saya mengadakan percobaan-percobaan untuk membuat laser chip yang memiliki 

kualitas arus dan daya yang cukup baik 

untuk bisa diaplikasikan pada teknologi 

jaringan optik pasif berbasis modulasi 

pemandu gelombang (WDM-PON 

technology). Judul tesis saya adalah 

―Vertical Taper FP-LD for Injection-

Locking Applications.‖Pada saat itu lab 

kami masih berada di kota Hsinchu ( 新

竹市 ), sekitar dua jam perjalanan dari 

Taipei ke arah selatan Taiwan. 

Namun, sejak bulan Februari 2011 

sampai sekarang, riset saya sudah bergeser ke bidang Optical Fiber Communication Systems and 

Optical Networks. Penelitian saya tentang bagaimana menentukan baik atau buruknya performa dari 

sebuah sistem fiber optik dengan memperhitungkan rugi-rugi yang terjadi di sepanjang transmisi 

sinyal dari central office (kantor pusat pengiriman sinyal) ke subscribers (para pelanggan jaringan, 

misalnya perumahan atau perkantoran). Beberapa publikasi dan presentasi sudah saya terbikan dan 

lakukan, baik di jurnal-jurnal nasional (mis. Jurnal EMAS FT-UKI, Buletin Teknik Elektro dan 

Informatika (TEI) UAD-Yogyakarta, Jurnal Teknologi Indonesia, JTI-LIPI, dan International Journal of 

Technology, IJTech UI) maupun konfer ensi-konferensi internasional (Optics and Photonics, 

International Conference, OPTIC in Taiwan 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 serta 3rd 

http://www.ntust.edu.tw/home.php
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Taiwan_Uni%20versity_of_Science_and_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Taiwan_Uni%20versity_of_Science_and_Technology
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International Conference on Photonics (ICP) 2012 di Penang, Malaysia) yang selaras dengan topik 

riset saya. Dan di bulan November 2013, akhirnya saya bisa menerbitkan publikasi jurnal 

internasional (Optics Express Journal) dalam memenuhi salah satu persyaratan utama untuk bisa 

mengajukan sidang (oral defense) program doktor. Kiranya di  pertengahan Januari 2014, saya sudah 

menyelesaikan studi dan bisa kembali ke Indonesia untuk mengabdi dan berkarya bagi nusa dan 

bangsa melalui disiplin ilmu yang saya tekuni selama ini.   

Epilog 

Demikianlah sharing pengalaman saya dalam mempersiapkan dan menjalani studi lanjut ke Taiwan. 

Ada beberapa hal yang saya renungkan dari pengalaman ini: Pertama, Allah itu sangat baik dalam 

hidup saya. Semua pengurusan dokumen yang dibutuhkan saya lakukan secara langsung tanpa agen, 

namun bimbingan dan pertolongan Tuhan sangat nyata saya alami. Hal itu meyakinkan saya bahwa 

langkah yang saya tempuh untuk studi lanjut adalah juga bagian dari rencana Tuhan yang indah 

dalam hidup saya. Kedua, menjalani studi lanjut bukanlah perkara yang mudah karena dibutuhkan 

komitmen, disiplin, dan kerja keras. Apalagi karena di negeri orang, saya membawa nama Indonesia 

di mata mereka. Oleh sebab itu, sebagai seorang mahasiswa yang diberikan kepercayaan untuk 

mendapatkan beasiswa penuh maka selayaknya juga prestasi studi dan riset saya haruslah yang 

terbaik. Bukan demi popularitas, melainkan untuk menjaga nama baik dan juga membawa sukacita 

bagi Professor yang membimbing saya. Akhir kata, studi lanjut ini adalah anugrah Allah yang patut 

saya kabarkan kepada siapapun anak bangsa yang rindu untuk mengikuti jejak saya demi Indonesia 

yang lebih baik di masa mendatang. Nah, jika Anda berminat silahkan kontak saya. Bukan tidak 

mungkin Anda diterima di NTUST dan karya-karya Anda mengharumkan nama Indonesia. Jiayou! 

 

Joni Welman Simatupang, Ph.D  

Mobile: +6281219410771; Email & Facebook: joniwsntust@yahoo.co.id  
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Beasiswa ini terbuka 

untuk umum, siapa 

saja boleh ikut tanpa 

memandang suku, 

agama, dan 

golongannya. 

Cerita, Perjalanan & Harapan 
Seorang Mahasiswa  
Internasional di Taiwan 

Susi Susanti Tindaon 

AKU TIDAK PERNAH MEMBIARKAN PEKERJAAN MENGGANGGU PENDIDIKANKU 

(MARK TWAIN) 

 

erita ini dimulai sekitar pertengahan bulan Juni 2013. Alunan musik hiphop favoritku 

berjudul ―Payphone‖ oleh Maroon Five tiba-tiba diusik oleh penglihatanku terhadap sebuah 

kertas HVS yang persis tidur di tengah jalan gang menuju kos ku, sepertinya baru saja di 

print dan mungkin terjatuh/terbuang ditengah jalan. Aku yang sore itu sehabis pulang mengajar 

privat langsung saja  mengambilnya dan penasaran mengenai isi kertas itu karena dipenuhi warna-

warni disetiap katanya layaknya promosi konser atau barang dagangan, namun ternyata isinya 

kurang lebih mengajak untuk mengikuti seminar beasiswa Taiwan bagi anak-anak UKMKP atau anak-

anak pelayanan Kristen atau mantan anak pelayan oleh Dr. Mula Sigiro, M.Si di USU. Aku membaca 

kata demi kata di kertas itu dan cukup tertarik dengan seminarnya. Malamnya aku mencoba untuk 

mencari tahu lebih lanjut mengenai info beasiswa ini. Ketika itu tiba-tiba di home facebookku 

terlihatku promosi beasiswa persis seperti yang ada dikertas yang kudapat beberapa saat 

sebelumnya, di tag oleh temannya temanku, kubaca komentar demi komentar yang berbaris rapi di 

bawahnya, ada puluhan komentar dan kuambil kesimpulan bahwa memang acara seminar beasiswa 

itu murni untuk anak pelayanan dan tidak diperbolehkan orang-orang selain itu untuk menghadirinya. 

Pada saat itu aku sudah tidak aktif lagi dipelayanan dan akhirnya kuputuskan untuk melupakan 

beasiswa ke Taiwan itu dan lagi saat itu aku berpikir bahwa beasiswa itu adalah beasiswa yang 

dikhususkan untuk anak-anak yang aktif di pelayanan jadi yang bukan anak pelayanan dilarang apply. 

Harapanku kandas untuk kuliah di luar negeri. 

Kuliah diluar negeri adalah impian terbesarku. Sejak aku duduk 

dibangku sekolah aku sudah sangat konsern dengan 

pendidikan, aku ingin mendapatkan pendidikan hingga 

kejenjang yang paling tinggi, apalagi kalau bisa menempuhnya 

di luar negeri, dengan beasiswa pula, maka mungkin aku 

adalah orang yang paling beruntung dan bahagia di 

dunia,begitulah yang selalu terngiang di benakku saat itu. 

22 Juli 2013 aku dinyatakan lulus dari bangku S1 di Universitas 

C 

BAB 

4 
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Negeri Medan (Unimed) melalui sidang meja hijau (ujian mempertahankan skripsi) dengan nilai A. 

Beberapa minggu sebelum sidang meja hijau salah satu teman dekatku dikampus mengajakku untuk 

berbincang-bincang di lantai 4 kosku, ―San, kau mau gak kuliah S2 di Taiwan, beasiswa lo bukan 

pakai uang sendiri, banyak pilihan universitasnya, mau ga?‖  Tanya temanku. ―kuliah di Taiwan? Ya 

mau lah apalagi beasiswa‖ Jawabku cepat. ―emang kenapa? Adakah info tentang beasiswa di Taiwan 

yang kau tahu?‖ lanjutku ingin tau tanpa mecurigai bahwa sebenarnya beasiswa yang dimaksud 

temanku ini adalah jenis beasiswa yang sama dengan yang kubaca di kertas yang kutemui dijalan 

dan di facebook. Temanku melanjutkan perkataannya yang benar-benar sama persis dengan 

informasi yang kudapat tentang beasiswa Taiwan ini, kecuali 1 hal, ia menambahkan bahwa yang 

bisa apply beasiswa ini adalah semua orang tak terkecuali siapapun hanya saja kalau bisa anak 

pelayanan. Kami berdebat sebentar mengenai kejelasan beasiswa ini hingga pada akhirnya ia 

menyarankanku untuk menginbox Bang Mula langsung, orang yang menginisiasi seminar beasiswa ini 

untuk informasi lebih lanjut. Aku pun mengirim pesan ke Bang Mula menanyakan kejelasan informasi 

beasiswa ini. Yang ia jelaskan sama dengan yang dijelaskan temanku, ia juga memberikan softcopy 

informasi beasiswa itu padaku, ternyata aku salah mengartikan informasi atau komentar dari 

facebook itu, ternyata beasiswa ini 

terbuka untuk umum, siapa saja 

boleh ikut tanpa memandang 

suku, agama, dan golongannya. 

Aku langsung sangat bersemangat 

untuk segera mengurus berkas 

untuk kukirimkan ke Taiwan. Tapi 

semangatku rasanya memudar 

seketika saat kuceritakan tentang 

ini pada orangtuaku, ya walau 

sudah kuduga tak mudah 

meyakinkan mereka untuk mengizinkanku kuliah di luar negeri, aku maklum karena tingkat kesadaran 

mereka akan pentingnya studi lanjut itu (apalagi di luar negeri) sangatlah rendah. 

Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Orangtuaku bekerja sebagai agen sekaligus pedagang ikan 

(ikan mas, lele, dan mujahir atau nila) di pasar tradisional, 2 kali seminggu dengan untung yang pas-

pas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum lagi kelakuan Bapakku yang sering buang-buang 

uang dengan berjudi atau togel semakin memperburuk ekonomi keluargaku. 

Sejak masuk kuliah aku sudah hidup mandiri tanpa mengharapkan uang dari orangtuaku untuk 

memenuhi kebutuhanku di Medan (aku asli penduduk Siantar, Simalungun). Uangku bisa berasal dari 

nenekku yang kadang diberikan kalau sawitnya lagi berbuah banyak, bisa juga berasal dari pamanku, 

yang pasti sangat jarang dari orangtuaku, selain tentunya untuk membayar kos-kosanku. Malah 

setelah aku semester 6 aku mulai bekerja online (menulis) dan mengajar les sehingga bisa sedikit 
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membantu orangtuaku (mengirim uang ke mereka) walau tidak banyak. Waktuku banyak berkutat di 

depan laptop, hampir tak ada waktuku untuk bersantai ria apalagi harus jalan-jalan. Orangtuaku 

khususnya bapakku bersikeras untuk tidak mengizinkanku studi lanjut apalagi jauh ke Taiwan, beliau 

ingin aku langsung bekerja apalagi setelah wisuda sudah ada tawaran kerja datang padaku dengan 

gaji yang cukup. Mamaku tidak seperti bapakku yang sungguh sulit hatinya diluluhkan, beliau 

berbeda, beliau semakin mengerti arti pentingnya pendidikan lanjut itu bagiku setelah kucoba 

menjelaskan panjang lebar untuk meyakinkannya bahwa pilihan dan keputusanku sudah bulat untuk 

studi lanjut ke Taiwan. Mama dan keluargaku yang lain terutama paman-pamanku yang tahu betul 

esensi pendidikan sangat mendukung rencanaku. Tinggallah bapakku yang masih berat hatinya walau 

mengatakan ikut merestui rencanaku. Ya itu yang paling 

utama menurutku, ―restu‖. Setelah restu kudapat dari 

keluarga inti, maka aku semakin bersemangat untuk 

menghunting beasiswa Taiwan itu. Satu catatan dari orang 

tuaku bahwa segala biaya yang akan keluar diluar 

tanggungjawab mereka dan akan betul-betul merestuiku 

berangkat ke Taiwan jika hanya aku bisa mendapatkan 

beasiswa penuh. Tentu saja aku sangat setuju karena aku 

yakin jika kulakukan dengan sepenuh hati dan tekun berdoa maka Tuhan pun tidak akan tinggal 

diam, Ia pasti membantuku dan memperhitungkan setiap jerih payahku. 

Waktu itu aku belum selesai kuliah, masih dalam tahap akan sidang meja hijau, jadi sembari 

menunggu sidang dan mendapatkan SKTL (Surat Keterangan Telah Lulus) akupun mempersiapkan 

berkas-berkas lainnya seperti TOEFL dan surat rekomendasi dari 3 dosenku. Aku sama sekali belum 

pernah belajar TOEFL jadi kumanfaatkan waktu yang tinggal 3 minggu habis-habisan untuk belajar 

TOEFL. Tanda tangan dari 3 dosenpun membutuhkan waktu 2 minggu untuk mendapatkannya.  

Minggu terakhir Agustus 2013, akupun melengkapi semua berkas-berkasku walau sebenarnya aku 

tahu seharusnya berkas-berkas beasiswaku sudah harus kukirim jauh-jauh hari namun karena telat 

mendapatkan informasi plus harus belajar TOEFL yang belum pernah kupelajari jadi terpaksa berkas-

berkasku kukirim 3 hari sebelum deadline ke 5 kampus. Sangkin begitu kuatnya keinginanku untuk 

studi lanjut, aku pun apply ke 5 universitas sekaligus walau awalnya aku tidak tahu harus mencari 

uang dari mana untuk biaya pengiriman berkas itu ke Taiwan dimana 1 tujuan harganya 400 ribuan. 

Aku tidak peduli, prinsipku adalah "where there is a will, there is a way", sembari menyusun berkas 

aku memikirkan cara untuk mendapatkan uang tambahan, gajiku mengajar di salah satu bimbingan 

belajar serta mengajar privat di Medan sangat tidak cukup apalagi aku sendiri yang membiayai hidup 

selama tinggal di Medan, jadi setelah kupikir-pikir karena akupun mau wisuda dan pulang kampung 

maka aku menjual beberapa barang di kos, jadi cukuplah uangku untuk mengirim berkas-berkas ke 

Taiwan.  

Aku sama sekali belum pernah 

belajar TOEFL jadi kumanfaatkan 

waktu yang tinggal 3 minggu 

habis-habisan untuk belajar 

TOEFL 
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Berkaspun terkirim, aku menunggu pengumumannya sekitar 2 bulan (akhir Desember). Sembari 

menunggu pengumuman, setiap hari aku berusaha meyakinkan Bapakku yang sepertinya masih 

berlawanan dengan keinginanku untuk studi lanjut. Kami terus berdebat, lagi-lagi aku tetap berusaha 

untuk memahami bahwa memang pemahaman Bapakku mengenai pendidikan hanya sejauh itu. 

Karena selama ini (sejak 2012) aku selalu rutin mengirim uang untuk orangtuaku, maka rasanya bagi 

Bapakku akan merasa kehilangan uang yang biasa kuberi jika aku kuliah di Taiwan (walau beliau 

tidak mengatakannya secara eksplisit), malahan aku yang akan meminta uang kalau di Taiwan untuk 

biaya hidup yang kurang mencukupi, begitulah pemikiran beliau . Beliau terus meyakinkanku untuk 

menerima kontrak kerja di salah satu Bank dan melupakan beasiswa Taiwan karena sepertinya beliau 

kurang yakin kalau aku akan menang dengan beasiswa full, paling hebat kalau aku dapat parsial, 

begitu katanya karena banyak sekali sainganku. Begitulah terus setiap topik pembicaraan kami pasti 

membahas studi lanjut ke Taiwan sampai pada akhirnya karena kutahu yang diinginkan orangtuaku 

adalah setelah wisuda aku bisa bekerja dan menghasilkan uang, maka kuyakinkan mereka bahwa jika 

suatu saat aku diterima di 

Taiwan, maka aku akan tetap 

bisa mengirim mereka uang 

karena aku akan berusaha 

untuk bekerja part time dan 

akan mengajukan diri menjadi 

TA (Teaching Assistant). Lama 

kelamaan akhirnya hati 

Bapakku luluh juga apalagi 

ketika hari-hari mendekati 

pengumuman beasiswa itu.  

Satu per satu universitas yang kulamar memberikan pengumuman, pengumuman pertama datang 

dari YZU, aku dinyatakan tidak lulus, mahasiswa internasional yang diterima hanya 7 orang itupun 

tidak ada yang dari Indonesia, hatiku sedikit down karena sesungguhnya YZU ini cukup memberikan 

banyak beasiswa, beberapa hari kemudian ada pemberitahuan dari Tunghai University bahwa aku 

juga tidak ada dalam list penerima beasiswa karena ternyata jurusan yang kulamar tidak buka pada 

semester itu. Hatiku semakin down, tapi aku berusaha untuk tetap tegar, masih ada 3 universitas 

lagi. Selanjutnya pengumuman dari NTUST menyatakan aku diterima tapi tanpa beasiswa, aduh 

hatiku rasanya seperti disiram air panas, meleleh karena NTUST ini sebenarnya prioritasku juga 

apalagi akreditas jurusan yang kulamar sangat bagus disitu, aku sudah berjanji pada orangtuaku 

bahwa jika aku tidak mendapatkan beasiswa penuh maka aku tidak akan studi lanjut. Ingin menangis 

rasanya, tapi selalu kupercaya bahwa semua indah pada waktunya, masih ada CYCU yang merupakan 

destinasi utamaku dan CCU tapi entah kenapa setelah 3 kali kegagalan yang kuterima rasanya 
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harapanku sudah pupus, akupun sudah mempersiapkan hatiku untuk ditolak juga dari CYCU dan CCU 

walau pemikiran optimis tidak hilang dari diriku.  

30 Desember pengumuman dari CYCU akhirnya keluar juga, aku dinyatakan mendapatkan beasiswa 

full (gratis uang kuliah, asrama dan diberikan uang saku 6000 NTD atau Rp. 2.400.000), itu rasanya 

mungkin sesenang jika aku bertemu langsung dengan penggemar beratku Cristiano Ronaldo. Tentu 

aku langsung memberitahu orangtuaku yang ketika itu baru pulang dari rumah nenekku. Mereka pun 

sangat senang pastinya apalagi Bapakku yang selama ini menentangku untuk studi lanjut ke luar 

negeri, malah beliau yang kelihatan paling bersemangat dan bahagia mendengar kabar kelulusanku di 

CYCU terbukti beliau langsung mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga sekitar untuk 

makan bersama. Rasanya agak janggal dan terharu juga, beliau sampai sebegitunya untuk 

mengekspresikan kebahagiaannya.  

Yang jadi masalah selanjutnya adalah biaya untuk mengurus dokumen ke TETO, Medical Check Up, 

dan ongkos ke Taiwan padahal saat itu uang tabunganku hanya tinggal 3 juta (aku sempat bekerja 

selama 2 bulan setelah wisuda). Tapi entah kenapa aku tidak begitu khawatir karena lagi-lagi seperti 

yang kukatakan bahwa "Jika ada kemauan maka akan ada jalan" dan akupun berusaha untuk 

mencari suntikan dana ataupun pinjaman yang penting ada dulu uangnya, masalah kapan 

mengembalikan itu urusan belakangan karena aku yakin jika aku sudah sukses maka semua 

pinjamanku itu akan bisa kulunasi. Beruntung aku bisa meyakinkan kedua pamanku yang memang 

konsern di dunia pendidikan sehingga mereka berdua bisa sedikit membantuku masing-masing 2 juta, 

selanjutnya aku meminta bantuan pada bibiku namun mereka tidak punya uang, tapi karena mereka 

melihatku sangat serius dan ngotot 

untuk studi lanjut, maka mereka 

berbaik hati mau meminjam uang 

tetangga demi aku, jumlahnya 6 juta 

dimana aku berjanji kelak akan 

kuganti jika aku telah bekerja.  

Setelah semua dokumen ke TETO 

dibereskan oleh Agen yang di 

Jakarta maka pada tanggal 15 

Februari 2014 akupun berangkat ke 

Taiwan bersama dengan seseorang 

yang juga mendapatkan beasiswa 

CYCU asal Lubuk Pakam. Aku 

diantar oleh kedua orangtuaku, sepupu, tante dan pamanku ke Bandara. Saat-saat akan 

keberangkatanku rasanya benar-benar tak bisa menahan air mataku yang sudah ingin mengalir, aku 

sangat sedih karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kucintai untuk waktu yang cukup 
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Disini sistem terencana dan 

tereksekusi dengan baik. Para 

profesor sangat perhatian terhadap 

anak didiknya, sangat rendah hati 

dan tidak sok. 

lama, namun tetap mengingat bahwa ini untuk kebaikan bersama dan aku harus terbiasa hidup 

mandiri di luar negeri dengan lingkungan yang benar-benar berbeda tentunya. 

Pesawat yang kutumpangipun berangkat pukul 06.20 Wib dari bandara Kuala Namu menuju Taiwan, 

namun transit dulu di Malaysia. Sesampainya di Taiwan kami dijemput dengan menggunakan bus 

kampus oleh 2 mahasiswa asing utusan CYCU. Sesampainya di kampus tercinta yang memakan 

waktu 1 jam dari bandara Taipei, aku dan temanku yang satu lagi dipisah, aku ditempatkan di asrama 

khusus wanita dan dia di asrama khusus pria. Keesokan harinya aku langsung diserahkan ke partner 

ku yang akan membantuku mengurus keperluan asrama dan registrasi ulang di kampus. 

Kesan pertama menjalani hari-hari di Taiwan aku benar-benar speechless, orang-orang disini benar-

benar profesional menangani segala sesuatu, tidak ada yang lamban, sistem berjalan dengan sangat 

baik, mereka bekerja benar-benar tulus dan jujur, segala sesuatu dipermudah baik itu dalam 

universitas, rumah sakit (waktu kami medical check up) maupun pemerintah setempat (waktu 

mengurus ARC). Aku sama sekali tidak mengalami kendala apapun selama berurusan dengan 

birokrasi disini. Aku sangat bahagia berada disini, teman-teman sekelasku pun sangat baik dan 

perhatian padaku, mereka banyak membantuku baik 

dalam hal informasi tentang mata kuliah maupun dikala 

aku berusaha untuk mempelajari bahasa Mandarin 

yang benar-benar sulit dan baru kupelajari itu, karena 

hampir tidak ada tulisan di Taiwan yang dituliskan 

dengan huruf alpabet, semua dituliskan dengan 

menggunakan karakter Mandarin termasuk menu 

makanannya. Baik professor, staf, senior di fakultasku, 

teman-teman sekelasku maupun senior dan teman-teman dari Indonesia tidak bosan-bosannya 

menanyaiku kalau-kalau ada kendala mengenai apapun selama di Taiwan agar tidak segan-segan 

untuk menanyakannya. 

Sistem belajar di Taiwan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem yang diterapkan di 

universitasku terdahulu, yaitu kita diajak untuk aktif belajar sendiri dan profesor adalah fasilitator 

walau ada beberapa profesor yang juga lebih banyak menerangkan dari pada menyuruh kami untuk 

presentasi. Bedanya adalah bahwa tingkat keinginan untuk belajar mahasiswa disini amatlah tinggi, 

aku sangat takjub melihatnya. Mereka semua sangat bersemangat belajar terutama profesornya 

benar-benar patut diacungkan jempol bila dibandingkan dengan yang umum di Indonesia. Disini 

sistem terencana dan tereksekusi dengan baik. Para profesor sangat perhatian terhadap anak 

didiknya, sangat rendah hati dan tidak sok. Mahasiswa disini pun kulihat sangat berbeda dengan 

mahasiswa di Indonesia yang umunya sangat berorientasi nilai (walau dosen yang memicunya), disini 

mahasiswa berlomba untuk mendapatkan ilmu dan perbaikan personality, bukan sekadar nilai walau 

itu perlu. Mahasiswa disini bersaing sehat, tidak ada satupun yang berniat untuk mencontek, 
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semuanya berusaha semampu mereka. Benar-benar berbeda dengan apa yang kulihat di Indonesia. 

Kalau saja dosen-dosen di Indonesia khususnya di Sumatera Utara bisa peduli dan merasa 

bertanggung jawab atas semua anak didiknya, kalau saja mahasiswa di Indonesia punya kesadaran 

tinggi untuk lebih giat belajar dan tidak berorientasi nilai namun lebih kepada pembenahan karakter 

atau softskill dan kalau saja sistem birokrasi kampus yang profesional dan tidak berbelit-belit 

(cenderung dipersulit) atau tidak mau tahu, maka kupikir sistem pendidikan di Indonesia khususnya 

di Sumatera utara akan sangat berkembang dengan pesat. 

Beberapa minggu setelah belajar di International Business Department, College of Business, CYCU, 

akupun diangkat profesorku menjadi TA nya, selain karena aku menceritakan tentang keluargaku 

yang keuangannya sedikit banyak bergantung padaku sejak beberapa tahun terakhir ini sehingga aku 

membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang tambahan, juga karena beliau membutuhkan 

seorang TA untuk mata kuliah Trade Negotiation. Prefoserku sangat baik, humble dan pengertian 

sekali sehingga akupun bisa mendapatkan uang rutin setiap bulan yang jumlahnya cukup membantu 

untuk kukirimkan ke kampung. Terhitung sejak Maret 2014 lalu aku sudah rutin mengirimkan uang 

pada orangtuaku. Aku sangat bahagia dan bangga bisa melakukan semua ini, begitu juga mereka. 

Jujur mereka sama sekali tidak pernah memaksaku atau mendesakku untuk mengirimkan uang pada 

mereka malah mereka menyuruhku untuk fokus belajar dan jangan terbeban oleh kondisi keluarga, 

namun apalah daya hatiku yang terus resah tak bisa membiarkan orangtuaku yang kutahu sangat 

membutuhkan uang, apalagi selama ini aku selalu memberi uang pada mereka, jadi ada yang kurang 

kalau aku tidak bisa melakukannya apalagi aku juga mampu untuk menghasilkan uang jadi mengapa 

tidak jika aku mengirim mereka uang. Aku juga bekerja part-time sekali seminggu di restoran, gajinya 

kugunakan untuk membeil keperluan 

sehari-hari. Sejujurnya uang saku 

yang jumlahnya 6.000 NTD/bulan itu 

bagiku lebih dari cukup.  

Kehidupan asrama juga sangat 

menyenangkan disini, begitu tertib, 

sampai-sampai mungkin kalau ada 

jarum yang jatuh akan terdengar 

karena semua mahasiswa tidak ada 

yang memasang musik atau 

bernyanyi atau bercakap-cakap 

dengan keras, kebanyakan mahasiswa disini juga lebih sering di lab mereka untuk mengerjakan 

proyek atau tugas mereka sampai larut malam. Lab adalah rumah kedua bagi hampir semua 

mahasiswa di universitas di Taiwan. Orang-orang Taiwan juga terkenal suka makan, hampir disetiap 

sudut jalan kita bisa menemukan penjual berbagai jenis makanan. Makanan disini cukup mahal 
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dibanding di Indonesia namun menurutku cukup seimbang juga mengingat gaji minimun disini tinggi 

untuk semua kalangan. 

Di Taiwan aku juga lebih aktif dalam berorganisasi atau bersosialisasi, aku mengikuti organisasi PPI 

CYCU (Perhimpunan Pelajar Indonesia di CYCU) dimana aku menjadi sekretarisnya, PPSU Taiwan 

(Persatuan Pelajar Sumatera Utara di Taiwan) dimana aku menjadi Ketua mewakili kampusku CYCU, 

IMIC (Ikatan Mahasiswa Indonesia CYCU) dimana aku menjadi sekretaris dan juga PPI Taiwan 

(Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan). Selama aku disini aku lebih banyak belajar bagaimana 

menempah karakterku untuk menjadi lebih baik sehingga menjadi manusia yang berintegritas, belajar 

menghargai perbedaan, belajar untuk bersikap lebih fair dan belajar untuk lebih disiplin lagi, bukan 

hanya sekadar mengerjakan tugas kampus yang memang cukup banyak. Disini lah aku semakin 

belajar bagaimana mengatur waktu dengan sangat baik sehingga semua bisa terlaksana dengan baik 

tanpa merasa terbebani, dan sejauh ini puji Tuhan semua berjalan dengan baik. 

Dalam salah satu organisasi yang kuikuti yaitu PPSU Taiwan yang baru saja di deklarasikan 27 April 

2014 lalu, salah satu yang menjadi tujuannya yaitu ikut serta terlibat dalam "Gerakan Mewujudkan 

15.000 Doktor (S3) di Sumatera Utara", walau sebenarnya bukan hanya doktor saja namun lebih ke 

"studi lanjut" ke jenjang yang lebih tinggi. Aku sangat mengapresiasi gerakan ini, menurutku ini 

adalah salah satu cara paling dasyat untuk mewujudkan Sumatera Utara yang lebih baik, karena 

pendidikan itu adalah ujung tombak kemajuan suatu bangsa, jadi melalui gerakan ini diharapkan 

Indonesia pada umumnya dan Sumut pada khususnya akan semakin kebanjiran lulusan doktor yang 

profesional dan berintegritas. Aku beserta 23 anak Sumut lainnya (data Januari 2014, jumlah ini 

bertambah setiap semesternya) 

yang tersebar di berbagai 

universitas di Taiwan adalah 

"korban" yang difasilitasi oleh 

gerakan yang digagas oleh Dr. 

Mula Sigiro, M.Si itu. Peran 

salah satu organisasi PPSU 

bersama dengan Gerakan 

Mewujudkan 15.000 Doktor 

adalah menjadi fasilitator 

beasiswa untuk berbagai 

kampus di Taiwan. Terbukti dengan menjadi fasilitator maka saat ini untuk pendaftaran periode 

setelah kami (fall semester 2014) semakin banyak anak-anak Sumut yang melamar kesini dan puji 

Tuhan banyak yang diterima. Selanjutnya untuk gebrakan baru PPSU memfasilitasi anak-anak 

Summatera Utara yang ingin studi lanjut, maka kami merencanakan untuk membuat seminar kecil-

kecilan untuk mempromisikan beasiswa Taiwan ini keberbagai daerah di Sumatera Utara, aku sendiri 

dipilih untuk ambil bagian di pulau Nias 1 minggu sebagai presenter pertengahan Juli 2014. 
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Selama 4 bulan hidup di Taiwan, kusadari sedikit banyak ada perubahan dalam diriku, aku merasa 

lebih percaya diri sekarang, lebih peduli terhadap sesama, lebih bisa menerima perbedaan yang ada, 

lebih bijak mengatur waktu, lebih aktif, lebih menghargai orang lain, dan yang paling utama sekarang 

aku merasa bisa lebih mau mengalah walaupun bukan aku yang bersalah. Aku juga semakin peduli 

dengan kondisi bangsaku Indonesia khususnya tanah kelahiranku Sumatera Utara. Dan saat tulisan 

ini kutuliskan, aku telah menyelesaikan semester pertamaku yang semoga bisa kucapai dengan nilai 

bagus sehingga beasiswaku bisa terus berlanjut.  

Banyak bidang-bidang yang harus dibenahi di Sumatera Utara, mulai dari bidang pendidikan, politik, 

sumber daya alam, stabilitas ekonomi dan lingkungan strategisnya seperti objek-objek pariwisata dan 

lain-lain yang hingga saat ini masih belum bisa dikatakan baik padahal sangat berpotensi untuk bisa 

mengubahnya menjadi baik. Apalagi sistem birokrasi yang sangat berbelit-belit dimana itu terjadi 

mulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah seperti kelurahan, misalnya dalam hal mengurus 

KTP dan surat menyurat lainnya. Belum lagi sistem pendidikan di Sumatera Utara dimana banyak 

guru-guru yang kurang berkualitas. Bagaimana siswa akan pintar dan berintegritas jika gurunya saja 

kurang berkualitas. Begitu juga dengan pegawai-pegawai yang bekerja di kantor-kantor 

pemerintahan yang merasa bahwa mereka adalah orang super penting yang gila hormat yang kalau 

ada keperluan kita harus memohon seperti pengemis jalanan untuk hak yang seharusnya kita 

dapatkan dan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan, dengan teganya mereka "memeras" 

orang-orang kecil dengan iming-iming uang ini itu yang secara eksplisit mereka sampaikan. 

Terkadang aku berpikir sampai kapan ini akan berakhir. Kusadari bahwa untuk mengubah semua 

sistem yang salah ini maka "manusianya" lah yang pertama harus di rombak, diganti dengan orang-

orang yang benar-benar bekerja dan mau melayani dengan tulus untuk rakyat. Nah, dengan 

banyaknya lulusan doktor yang berintegritas yang akan lebih baik jika ditempatkan di kantor-kantor 

pemerintahan/kedinasan dan disekolah, maka niscahya akan 

terwujud lah Sumut yang lebih baik dengan sistem yang 

lebih baik. Apalagi jika di Sumatera Utara didirikan berbagai 

universitas berbasis research di setiap Kabupaten/Kota, 

maka kelak Sumatera Utara akan menjadi tolok ukur dan 

contoh bagi pulau-pulau lain di Indonesia dan menjadikan 

Indonesia Jaya lewat Sumatera Utara tanah kelahiranku 

yang kucintai. 

 
Susi Susanti Tindaon 

Master Student, International Business , CYCU - Taiwan 
Facebook: Shanty Tindaon 
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Anak Tobasa, Mantan  
Tukang Cuci SepedaMotor,  
Sekarang Studi di Luar Negeri 

Flemming Panggabean 

PENDIDIKAN ADALAH SENJATA PALING MEMATIKAN,  

KARENA DENGAN ITU ANDA DAPAT MENGUBAH DUNIA. (NELSON MANDELA) 

 

ebagai anak ke-3 dari 5 bersaudara yang berada pada level menengah ke bawah, tentu nya 

sangat sulit bagi orang tua untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya untuk bisa studi sampai 

ke jenjang perguruan tinggi.  Namun meski orang tua bekerja sebagai buruh di pabrik yang 

berada di kawasan industri medan, kami dididik untuk selalu hemat oleh orang tua khususnya ibu 

kami. Di samping itu didikan yang diberikan adalah untuk belajar tekun dan berusaha menjadi yang 

terbaik. Tentu saja, bimbingan orang tua sangat mengambil peran dalam hal mengajari anak-anak 

nya setelah pulang sekolah. Di waktu luang, yang saya lakukan adalah bekerja di bengkel keluarga 

sendiri sebagai tukang cuci kereta (sepeda motor). Hal ini  dilakukan tak lain adalah untuk bisa 

menambah pundi-pundi untuk membantu orang tua 

untuk keperluan biaya sekolah dan tentu nya tersisa 

sedikit untuk uang jajan. Kegiatan ini saya lakukan 

selama saya berada di bangku sekolah tinggi 

menengah (kebetulan saya waktu itu sekolah di 

SMU Negeri 7 Medan). Sebenarnya itu merupakan 

suatu bentuk kenyataan yang tidak bisa dihindari 

dikarenakan saya adalah seorang anak yang 

pemalu, sehingga setelah pulang sekolah, saya 

langsung menuju rumah dan tidak bergaul dengan 

teman-teman lainnya yang pada waktu itu suka 

nongkrong alias anak nongkrong (istilah yang 

sedang trend pada waktu itu). 

Tamat SMA, sebenarnya saya diterima di sebuah 

Perguruan Tinggi Negeri PTN jurusan 

Pertambangan. Namun TUHAN berkata lain, sebab orang tua te  rnyata tidak mengijinkan untuk 

merantau ke luar Sumatera Utara. Akhirnya, saya mencoba tes di Kampus baru yang berlokasi di 

Toba Samosir bernama Politeknik Informatika Del (PI Del), yang sekarang sudah menjadi Institut 

Teknologi Del. Kampus ini pada awalnya masih belum seindah yang seperti sekarang.  Bangunannya 
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masih kebanyakan dalam tahap konstruksi. Singkat kata, akhirnya saya mend  apatkan informasi 

bahwa diterima di kampus tersebut. Dari sini lah pertama kali nya saya terpaksa harus keluar dari 

rumah, karena lokasi kampus yang berada 5 jam dari kota Medan dan mahasiswa nya harus tinggal 

menetap di asrama. Tamat dari Kampus PI Del, saya meniatkan untuk pergi merantau ke Jakarta 

untuk mencari pekerjaan. Sempat luntang lantung sebagai pengagguran sekitar 3 bulan di Kota besar 

seperti Jakarta merupakan tantangan yang cukup berat dalam hidup saya. Sempat terpikirkan bahwa 

ada rasa penyesalan kenapa tidak studi di bidang pertambangan, sebab para lulusan pertambangan 

kebanyakan banyak diterima di perusahaan tambang asing dengan gaji besar dan lulusannya juga 

banyak yang langsung diserap. Awal tahun 2005 saya akhirnya diterima bekerja di Jakarta sebagai 

seorang konsultan IT dibidang Corporate Performance Management. Bekerja di Jakarta kembali 

menjadi tantangan terbesar saya karena harus bangun pagi-pagi subuh, untuk menghindari macet di 

jalanan ibukota. Namun, sesampainya di bis, sudah disambut dengan penumpang yang penuh sesak 

dan berjubel seperti kacang goring. Tidak ada tempat untuk duduk, yang ada hanya space kecil untuk 

berdiri berdempet-dempetan dengan penumpang lain.  

Di Akhir tahun 2006 saya memutuskan untuk kuliah di program sarjana ekstensi FISIP UI di kampus 

Depok. Duit hasil bekerja selama 

2005—2006 diinvestasikan untuk 

melanjutkan studi di Kampus UI. 

Meski katanya negeri, namun biaya 

kuliah di Program Sarjana Ekstensi 

jurusan Administrasi Niaga. setara 

dengan kampus Swasta.  Dengan 

bekal nilai Indeks Prestasi Semester 

1 yang cukup bagus (> 3.50), saya 

iseng-iseng membuat proposal 

beasiswa kepada sebuah Yayasan 

Pendidikan yaitu Medco Foundation. 

Puji TUHAN ternyata proposal saya mendapat disposisi dan Yayasan Medco bersedia membayar 

semua biaya kuliah dan biaya lain terkait akademik sampai mendapat gelar Sarjana. Di tengah tahun 

2009, saya menamatkan studi saya dari Kampus UI dan kembali memasuki dunia pekerjaan. Lagi-lagi 

saya menghadapi dunia pengangguran dikarenakan semakin kompetitifnya dunia kerja di bidang 

saya.  Namun Puji TUHAN, saya bisa bekerja part time di Kampus dengan membantu dosen lewat 

riset yang sedang dikerjakan. Tahun 2010, saya kembali mulai bekerja secara full time di sebuah 

kampus bernama Prasetiya Mulya Business School. Di sini saya bekerja kurang dari setahun di bidang 

Marketing Department untuk program S2 Magister Manajemen. 

Di triwulan pertama tahun 2010, saya  sebenarnya iseng-iseng  melamar sebuah universitas di 

Taiwan. Tekad ini memang sebenarnya sudah ada semenjak Sekolah SMA bahwasannya suatu ketika 
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saya harus bisa berangkat keluar negeri untuk studi. Namun TUHAN ternyata memperhatikan segala 

usaha saya (termasuk salah satu yang paling penting adalah DOA). Akhirnya saya mendapatkan 

Letter of Acceptance di sebuah kampus di Taiwan dengan 

kontrak full beasiswa mencakup biaya kuliah, asrama dan 

uang saku per bulan selama 2 tahun. Akhirnya saya bisa 

studi di Program IMBA di Kampus Asia University, Taichung 

City Taiwan dan belajar banyak baik itu bidang studi yang 

sedang saya geluti maupun juga budaya baru yaitu budaya 

oriental Asia Timur. Semuanya berkat kerja keras, tekun 

dan yang paling penting adalah berserah pada TUHAN 

yang selalu punya rencana indah buat kita anak anak Nya. 

Nah, mudah-mudahan buat kamu yang punya mimpi, 

harus berani bayar dengan belajar keras, tekun dan tetap 

berdoa sama TUHAN.  Siapa sangka, seorang tukang doorsmeer (cuci sepeda motor) sekarang bisa 

mengeyam pendidikan tinggi di Kampus Terbaik di Indonesia dan melanjut ke jenjang S2 di luar 

negeri. 謝謝 , Thank You, Mauliate 

Setelah menyelesaikan studi S2 (di 

tahun 2012) dengan predikat terbaik 

ke-2 di Departemen Administrasi 

Bisnis, saya memutuskan untuk 

kembali ke Indonesia untuk mencari 

pekerjaan. Saya memilih kembali Kota 

Medan (kota asal saya) dan 

mengirimkan lamaran elektronik yang 

sangat banyak kepada perusahaan-

perusahaan yang berada di Medan 

dan sekitarnya. Namun, sangat 

disayangkan, beberapa bulan di 

Medan, ternyata panggilan kerja tidak 

ada yang saya terima. Saya merasa 

sedikit frustasi karena meski sudah 

menyandang gelar S2 dari luar negeri, 

namun di daerah asal sendiri 

sepertinya tidak laku. Akhirnya awal tahun 2013 saya memutuskan untuk berangkat ke Ibukota 

Jakarta untuk mencari pekerjaan. Di Jakarta saya tinggal menumpang di kost seorang teman. Hal 

yang sama, saya lakukan yaitu mengirimkan lamaran elektronik ke berbagai HRD perusahaan yang 

ada di Jakarta. Memang ada beberapa panggilan dan psikotes dari perusahaan dan tertarik dengan 

Tekad ini memang sebenarnya 

sudah ada semenjak Sekolah SMA 

bahwasannya suatu ketika saya 

harus bisa berangkat keluar 

negeri untuk studi. Namun 

TUHAN ternyata memperhatikan 

segala usaha saya (termasuk 

salah satu yang paling penting 

adalah DOA). 
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kualifikasi saya, namun dari segi yang ditawarkan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi saya 

sehingga peluang tersebut tidak saya ambil. Hal ini dikarenakan kebutuhan hidup di Jakarta sudah 

semakin mahal sehingga harus selektif dalam memilih pekerjaan yang paling sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan finansial pribadi kita. 

Suatu ketika ada panggilan dari sebuah perusahaan rekrutmen yang berbasis di Penang, Malaysia. 

Mereka tertarik dengan kualifikasi saya dan  saya pun disuruh untuk menyelesaikan beberapa studi 

kasus lalu dikirim balik ke mereka. Saya pun mengerjakan nya dengan penuh hati-hati dan semampu 

saya serta memperhatikan betul jawaban saya agar tidak terjadi kesalahan yang sifatnya teknis 

seperti bentuk penulisan, gramatika, dsb. Beberapa hari kemudian saya dihubungi kembali dan 

diberitahukan diterima bekerja di sebuah perusahaan klien mereka yaitu Thomson Reuters, sebuah 

perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang media dan informasi. Saya ditempatkan di 

divisi financial & risk dengan posisi sebagai riset analis.  Bekerja di Penang, Malaysia merupakan 

suatu tantangan baru bagi saya karena pertama sekali bekerja di luar negeri setelah menamatkan 

studi S2 dari luar negeri pula. Saya menyadari, bahwa kesempatan kuliah di luar negeri menjadi nilai 

plus dan memberikan peluang untuk dapat bekerja di luar negeri pula. Namun, tidak sampai setahun 

bekerja di Penang, saya mendapat dua kabar baik yaitu pengumuman hasil aplikasi beasiswa yang 

saya ajukan tahun 2012 lalu. Kabar baik itu saya terima adalah diterimanya beasiswa saya dari 

instansi Eiffel Scholarship dan TETO (perwakilan pemerintah 

Taiwan di Indonesia). Tawaran beasiswa dari Eiffel 

Scholarship merupakan beasiswa untuk studi jenjang Master 

di sebuah universitas negeri di negara Perancis, namun untuk 

program di bidang ekonomi, sedangkan dari TETO yaitu 

beasiswa untuk jenjang doctor (PhD). Setelah saya 

pertimbangkan dengan matang, saya kemudian memutuskan 

untuk memilih melanjutkan studi ke jenjang doktor. Saat ini, 

saya sedang studi di institute teknologi manajemen di sebuah 

kampus negeri bernama National Chung Hsing University 

yang berlokasi di Taichung, Taiwan. Harapan saya, bisa dapat segera lulus dan mengabdikan ilmu 

yang sudah saya peroleh di tanah air. Demikian pula kepada anak-anak muda, putera puteri daerah 

Sumatera Utara dapat memiliki kesempatan yang sama dan keinginan untuk melanjutkan studi di luar 

negeri, baik di Asia atau di Eropa, Amerika, Australia, dll. Peluang untuk mendapatkan beasiswa studi 

itu selalu ada dan tentu sangat kompetitif. Asalkan memiliki ambisi yang kuat serta persiapan yang 

baik dalam mempersiapkan berkas-berkas dokumen yang disyaratkan oleh instansi pemberi beasiswa. 

Sebagai penutup, hal yang paling utama menurut saya adalah harus tetap terus tekun berdoa kepada 

TUHAN, agar setiap usaha yang kita lakukan dapat menjadi kenyataan.  

5 Tips Melamar Beasiswa Studi: 

Peluang untuk mendapatkan 

beasiswa studi itu selalu ada dan 

tentu sangat kompetitif.  Asalkan 

memiliki ambisi yang kuat serta 

persiapan yang baik dalam 

mempersiapkan berkas-berkas 

dokumen yang disyaratkan oleh 

instansi pemberi beasiswa. 



41 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

 Persiapkan berkas-berkas dokumen yang diminta sebelum pendaftaran dibuka. 

 Kirimkan aplikasi dan berkas-berkas dokumen pendukung dengan lengkap, segera setelah 

pendaftaran beasiswa dibuka. 

 Tulis rencana studi (Study Plan) yang menggambarkan: prestasi akademik/pekerjaan, alasan 

memilih bidang studi yang hendak diambil, dampak dari ilmu yang dipelajari selama studi 

bagi peluang karir nantinya setelah menyelesaikan studi, alasan keamanan negara yang 

dituju, keinginan untuk belajar kebudayaan negara yang hendak dituju, dll. 

 Surat rekomendasi kombinasi dari dosen pembimbing skripsi dan dari atasan di tempat kerja. 

 Berdoa dan berserah kepada TUHAN. 

 

 

 

 

Flemming Panggabean 

Ph.D candidate, Management of Technology, NCHU Taiwan 
Facebook: Flemming Panggabean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://projectheartindonesia01.files.wordpress.com/2012/05/flemming.jpg
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Beranilah Untuk Bermimpi 
 

YenniGustianiTarigan 

SEMUA TERLIHAT BEGITU BESAR SAAT KITA BERADA DI BAWAH LEMBAH, DAN SEMUA AKAN 

TERLIHAT MUNGIL BILA KITA BERADA DI PUNCAK. (GILBERT K. CHESTERTON) 

 

aya Yenni Gustiani Tarigan, anak sulung dari 3 orang bersaudara yang dilahirkan dan 

dibesarkan oleh keluarga yang sangat sederhana yang tidak mempunyai harta mewah. Saya 

dilahirkan di desa yang sangat terpencil, lupa tepatnya di desa apa di Tanjung Morawa pada 

tanggal 15 Agustus 1988 karena orang tua saya pernah bercerita pada saat saya duduk di perguruan 

tinggi S1 dan desa tersebut sudah berganti nama sekarang. Karena terpencil dan sangat miskinnya 

orang tua kemarin dalam awal-awal membina rumah tangga, teringat cerita sang mama dan bapak 

yang sangat berjuang meraih pelayanan kesehatan ke kota Tanjung Morawa untuk melahirkanku, 

melawan hujan rintik ditengah gelapnya malam, akhirnya sayapun lahir di klinik kecil yang didiami 

seorang bidan dengan berat badan lahir <2,3 kg yang artinya berat badan lahir rendah dimana 

dibidang kesehatan mengatakan untuk berat badan lahir anak normal adalah 2.5-3.5 kg karena 

memang pada saat itu kebutuhan giziku tidak terpenuhi. Bapak hanyalah seorang pedagang 

kelontong dirumah kecil itu yang hanya menjual rokok dan jajanan kecil untuk menghidupi keluarga 

dan ibu hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja hanya sebagai pencuci pakaian ke rumah-

rumah tangga yang membutuhkan bantuannya. Kurang dari 

setahun setelah kelahiranku, kami pun pindah di desa 

Firdaus Kecamatan Sei Rampah, bapak mengontrak rumah 

kecil dan tetap berjualan kecil-kecilan di rumah dan ibu 

berjualan pakaian yang didapatnya dari seseorang yang 

berjualan pakaian wanita dan anak-anak di kota Rampah. 

Mama memohon kepada sang pemilik toko untuk bisa  

mengkreditkan baju-baju mereka dimana orang tua saya 

tinggal dan akhirnya mereka pun mengizinkan mama untuk 

menjual baju tersebut dan dia menjualnya berkeliling 

seluruh desa Firdaus dengan mengunakan sepeda ontel 

yang mereka punya. Dari hasil mengkreditkan pakaian-

pakaian tersebutlah awal mula mereka mulai bisa hidup dan 

dapat mengumpulkan/menabung uang dan dapat membeli sepetak sawah untuk digarap dan 

dikembangkan. Pekerjaan itulah yang hanya bisa ditekuni ibuku dari saya berusia kurang dari setahun 

sampai saya dan adik laki-lakiku yang berada satu tahun dibawahku dapat sekolah dan tamat di 
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tingkat Sekolah Menengah Atas. Dan dari hasil jualan sang ibu juga Bapak bisa menggarap sawah 

sedikit demi sedikit dan akhirnya bisa berkembang menjadi lebih luas sampai aku dan adikku tamat 

SMA dan saya melanjutkan kuliah ketingkat perguruan tinggi di USU. Orang tua saya sangat berjuang 

untuk bisa menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi sampai-sampai kami harus ikut intensive 

untuk bisa nantinya berhasil lulus di perguruan tinggi negeri. Mengapa orang tua saya bersikeras 

untuk menyekolahkan kami tinggi-tinggi? Karena mereka tidak mau kami mengalami hal yangsama 

seperti yang mereka alami.Mereka tahu dan sudah mengalaminya sendiri bahwa begitu sangat 

sulitnya bisa hidup bertahan hanya dengan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas. Orang tua 

saya hanya bisa menamatkan sekolahnya sampai tingkat SMA saja dan dengan sangat bersusah 

payah untuk bisa membiayainya karena memang latar belakang keluarga mereka juga rendah dimana 

baik dipihak mama dan bapak tidak ada yang mengecap perguruan tinggi. Semua paman dan bibi-

bibiku hanyalah tamat SMP dan SMA. Setelah tamat SMA pun sangat sulit sekali mendapatkan 

pekerjaan. Oleh karena itu, seluruh keluarga kami hanya bisa hidup dari berjualan kelontong di 

rumah dan menggarap ladang yang ada. Dari situlah perjuangan awal sang ibu dan bapak untuk 

menghidupkan dan menyekolahkan kami anak-anaknya dan harus bisa tamat sampai perguruan 

tinggi untuk hidup yang lebih baik dan mudah. Akhirnya saya dan adik-adik saya pun bisa bersekolah, 

walaupun kami sekolah di sekolah negeri yang memang adalah sekolah yang relative murah jika 

dibandingkan swasta dimana kemampuan orang tua kami dan kami sendiri yang sangat minim. 

Dimana memang kemampuan IQ saya rendah dan saya tidak pernah mendapatkan juara selama 

sekolah. Di perguruan tinggi juga saya tidak mendapatkan nilai IPK terbaik dan nilai IPK akhir saya 

hanyalah 3.15 dimana teman-teman yang lain di fakultas yang sama dengan saya di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat USU rata-rata mereka mendapatka nilai IPK > 3.5. Kilas balik tentang riwayat 

sekolah saya yaitu tingkat dasar saya sekolah di SD Negeri 102019 Firdaus, tingkat menengah SMP 

Negeri 1 Sei Rampah, dan tingkat atas SMA Negeri 1 Sei Rampah. Dan sekarang, adik terakhir saya 

yang dibiayai oleh kedua orang tua saya. Demikianlah sedikit cerita latar belakang keluarga saya dan 

pedidikan saya. Tuhan sangat luar biasa bekerja di dalam kehidupan keluarga kami dari hari demi 

hari sehingga sampai pada saat ini kami 

masih bisa tercukupi. Tidak terhitung 

sudah berkat dan kebaikan yang Dia 

berikan bagi kedua orang tua saya dan 

juga keluarga kami.  

Tentang pendaftaran beasiswa luar 

negeri, tidaklah mudah dalam 

mempersiapkan segala sesuatu dan 

persyaratan untuk studi lanjut, apalagi jika ingin mendapatkan beasiswa. Sangat dibutuhkan tenaga 

ekstra dan financial yang yang cukup di awal. Terkadang memang faktor ekonomilah yang membuat 

kita sangat sulit sekali untuk memulai pendaftaran. Tetapi jika memang ada kemauan dan tekad yang 
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Saya hanya ingin bisa menjadi 

seseorang berguna bagi orang 

lain dan bagi Negara ini. 

Dengan studi lanjut diluar 

negeri kita bisa mendapatkan 

pengetahuan dan pandangan 

yang begitu luas tentang 

seluruh dunia.  

kuat untuk studi lanjut, pasti Tuhan akan sediakan dan cukupi bagi kita. Terlebih dalam mencari 

beasiswa, harus sangat teliti dan banyak membaca untuk bisa memahami yang ditulis dalam aplikasi 

yang diminta. Jika kita ingin studi lanjut di luar negeri, syarat yang paling dibutuhkan adalah 

kemampuan dalam berbahasa inggris yang baik. Oleh karena itu dalam tahap awal, kita butuh belajar 

Bahasa Inggris yang dalam dan juga melakukan test TOEFL atau IELTS. Begitu juga saya dalam 

mempersiapkan berkas aplikasi untuk studi lanjut di Taiwan dan luar negeri lainnya, sangat banyak 

sekali tantangan yang harus dihadapi dan ditempuh karena memang dalam mempersiapkan semua 

berkas tersebut  saya masih bekerja di perusahaan swasta yang sangat menyita waktu saya di 

kantor. Akhirnya sayapun meluangkan waktu pada malam hari untuk mempersiapkan semua 

dokumen. Dan hal yang paling sulit dilakukan dalam aplikasi studi lanjut adalah untuk pendaftaran 

online, itu adalah hal yang  tersulit yang saya hadapi dan saya selalu 

bertanya via email kepada pihak kampus yang saya tuju tetapi 

mereka dengan sabar selalu menyempatkan untuk membalas 

segala yang saya tanyakan sampai akhirnya saya mengerti 

dan mencobanya. Saya ingin studi lanjut karena memang 

dari awal adalah saya ingin menjadi tenaga pendidik. Saya 

tidak terlalu muluk-muluk ingin menjadi orang sukses dan 

bisa memiliki segalanya. Saya hanya ingin bisa menjadi 

seseorang berguna bagi orang lain dan bagi Negara ini. Dengan studi 

lanjut diluar negeri kita bisa mendapatkan pengetahuan dan pandangan yang begitu luas tentang 

seluruh dunia. Hal yang terpenting adalah sistem pendidikan yang baik serta kelengkapan fasilitas-

fasilitas dalam pembelajaran yang sangat canggih yang terkadang tidak kita temukan di Negara kita. 

Disamping itu, pastinya kita bisa mengenal begitu beranekaragam kebudayaan yang datang dari 

setiap negara yang berbeda-beda untuk studi lanjut. Dari situ kita bisa banyak mengenal lebih jauh 

tentang kebudayaan luar dan bisa mendapatkan begitu banyak teman-teman baru dari bangsa lain. 

Ini adalah hal yang paling keren bukan, karena kita tidak akan bisa menemukan hal ini dibandingkan 

jika kita studi lanjut di Negara kita sendiri. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk tampil beda 

dan berani keluar dari zona aman yang hanya akan membuat kita tidak berkembang dan maju. 

Dimana ada kemauan pasti disitu Tuhan siapkan jalan dan tetap dibutuhkan kerja keras yang akan 

membuat kita menjadi seseorang yang kuat.  

Dengan perjuangan yang tidak gampang ini, akhirnya saya lulus pada pengumuman Fall 2013 di 

Taipei Medical University yang adalah salah satu kampus dari Top 100 Asian Universities. Pada saat 

itu saya mendaftar 3 universitas di Taiwan yaitu Taipei Medical University, Kaohsiung Medical 

University dan National Taiwan University. Tak pernah saya sangka bahwa saya akan mendapatkan 

beasiswa dari Taipei Medical University karena memang sangat sulit untuk mendapatkan beasiswa 

kampus. Karena kuota di setiap departemen hanya menerima 2 beasiswa dari TMU. Walaupun 

demikian jangan pernah menyerah untuk terus mencoba mendaftar beasiswa karena begitu banyak 
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jenis beasiswa yang ditawarkan baik di dalam maupun di luar negeri. Selain dari beasiswa kampus 

yang tersedia, kita juga memiliki beasiswa unggulan yang disediakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi 

(Dikti), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan juga Taiwan‘s Government Scholarship.  

Setibanya di Taiwan menjadi hal yang sangat tidak bisa dilupakan untuk pertama kalinya karena kita 

akan melihat begitu berbedanya sistem transportasi yang ada di Taiwan dengan di Indonesia. Hari 

demi hari kita akan melihat hal-hal yang baru dan kita harus mulai beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru juga karena tidak gampang untuk bisa hidup 

dan bertahan dinegeri orang lain yang memiliki budaya 

dan bahasa yang berbeda dengan kita.Taiwan adalah 

sebuah pulau kecil yang terletak bersebelahan dengan 

China, pulau yang sangat indah juga asri dan begitu 

sangat nyaman ditempati, karena memang orang-

orangnya sangat ramah, suka membantu, dan baik. Saya 

sangat menyukai sistem transportasi yang ada di Taipei 

tempat dimana saya melanjutkan studi. Sistem 

transportasinya sangat nyaman sekali, karena memang 

tidak akan diperbolehkan untuk merokok di tempat-tempat 

umum dan di dalam ruangan, apabila dilanggar maka akan 

didenda yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya serta khusus untuk MRT tidak juga diperbolehkan 

makan dan minum di wilayah stasiun tersebut.  

Selanjutnya saya sangat menyukai pasar malam atau yang dikenal dengan night market di Taiwan. 

Tempat ini sangat umum dikunjungi oleh orang-orang lokal jika hanya ingin sekedar jalan dan 

mencicipi banyaknya jenis makanan khas Taiwan. Night market adalah tempat yang sangat sering 

saya kunjungi, jika hanya sekedar berkeliling menghilangkan kepenatan di kampus dan memang 

sangat mudah untuk dijangkau khususnya di wilayah kota Taipei. Banyak tempat yang sudah saya 

kunjungi di Taipei khususnya dan ini merupakan kota yang sangat indah bagi saya. Kota yang sangat 

nyaman ini benar-benar sangat mendukung proses pembelajaran saya.  

Hal yang paling menantang untuk tinggal di negara kecil ini adalah bahasa yang digunakan karena 

Taiwan menggunakan Bahasa Mandarin sebagai bahasa nasionalnya bukan Bahasa Inggris tetapi ini 

bukanlah menjadi penghalang untuk bisa belajar dan hidup di negeri orang karena bahasa bisa 

dipelajari. Sebagai mahasiswa internasional kita diwajibkan untuk belajar Bahasa mandarin selama 6 

bulan untuk membantu kita jika berada diluar kampus. Jangan pernah takut mengambil studi lanjut di 

sini karena setiap kampus menggunakan bahasa inggris dalam pembelajarannya dan professor – 

professornya juga rata-rata lulusan dari USA. Tantangan kedua yang sangat berat bagi saya adalah 

dalam hal makanan. Makanan di Taiwan sangat berbeda dengan makanan kita yang di Indonesia. 

Cita rasa dan aromanya sangat berbeda sekali di lidah kita orang Indonesia. Orang-orang Taiwan 

Hal yang paling menantang 

untuk tinggal di negara kecil ini 

adalah bahasa yang digunakan 

karena Taiwan menggunakan 

Bahasa Mandarin sebagai bahasa 

nasionalnya bukan Bahasa 

Inggris tetapi ini bukanlah 

menjadi penghalang untuk bisa 

belajar dan hidup di negeri orang 

karena bahasa bisa dipelajari. 
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sangat tidak suka dengan makanan pedas dan asin. Berbeda dengan kita yang memiliki begitu 

banyak rempah-rempah dalam masakan kita sehingga mendapatkan cita rasa yang sangat istimewa. 

Untuk pertama-tama memang sangat sulit tetapi lama kelaman kita akan menikmati dan terbiasa 

dengan makanan disini. Dan tidak perlu takut karena kita juga bisa memasak sendiri jika ingin makan 

sesuai dengan selera kita karena Taiwan juga memiliki seluruh bahan-bahan yang ada di Indonesia 

serta banyak juga restoran Indonesia di Negara ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan. 

Disamping transportasi yang sangat nyaman, lingkungan yang bersih serta asri dimana kita menetap. 

Tentu hal yang menjadi keinginan kita adalah dimana kita bisa belajar yang benar-benar nyaman 

serasa di rumah sendiri. Taiwan adalah pulau kecil yang asri dan tersistem dengan baik, negara kecil 

tetapi sudah sangat bisa untuk berdiri sendiri secara international saya pikir begitu karena negara ini 

sudah mengenal dan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Begitu juga setibanya saya di 

kampus Taipei Medical University, kampus dimana saya meneruskan studi Master saya, saya sangat 

kagum karena kemewahannya, bukan hanya itu tetapi dengan sistemnya yang sangat teratur 

(terutama bagian International Officenya) dan kebersihannya yang sungguh luar biasa jika saya 

bandingkan dengan beberapa kampus lain yang sudah saya kunjungi. Begitu juga dengan fasilitas 

laboratorium yang sudah saya liat di beberapa lab selain lab saya sendiri pastinya. Saya tercengang 

dengan kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh 

kampus saya karena lengkapnya fasilitas lab 

yang ada, besar dan pastinya tidak dengan 

biaya sedikit untuk dapat membeli biaya 

laboratorium yang ada. Luar biasa canggih… 

Saya yakin semua kampus di Taiwan pasti 

seperti itu sesuai dengan bidang masing-

masing.  

Dengan fasilitas laboratorium yang sangat canggih tersebut didukung juga dengan tenaga pendidik 

yang benar-benar professional, menambah kepercayaan diri saya dalam belajar di negeri ini. 

Setibanya saya di kampus, sungguh sangat hangat sambutan antar sesama mahasiswa-mahasiswa 

internasionalnya dan tidak kalah lagi dengan sambutan yang sangat ramah serta suka membantu 

mahasiswa lokal jika kita membutuhkan pertolongan. Mereka tidak segan-segan menghampiri dan 

menolong kita serta meluangkan banyak waktu mereka agar bisa membantu kita padahal mereka 

juga sangat sibuk loh. Itu yang tidak bisa saya lupakan dari orang – orang Taiwan ini. Seperti contoh 

yang juga pernah saya alami yaitu ketika saya mencari tahu alamat yang terkadang memang sangat 

sulit bagi kita, dan mereka tidak keberatan untuk menghantarkan kita ke alamat yang ingin kita tuju 

tersebut. Taiwan adalah Negara yang sangat aman untuk ditempati. Menurut artikel yang pernah 

saya baca Taiwan adalah Negara kedua yang teraman dimana tingkat kekerasannya terendah setelah 

Jepang. That’s awesome right...!!! 
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Dengan ilmu yang kita dapatkan dengan studi di luar negeri diharapkan dapat merubah Indonesia 

menjadi Negara yang lebih baik dan maju kedepannya. Sistem yang kita pelajari dinegara maju ini 

mungkin saja bisa kita terapkan di Negara kita tercinta seperti sistem kesehatan di Taiwan yang 

sudah sangat tidak sulit dan tidak mahal untuk 

berobat karena mereka sudah memakai National 

Health Insurance (Asuransi Kesehatan National) 

yang di biayai oleh pemerintahnya sehingga 

setiap masyarakat dapat menerima akses yang 

sama dalam mendapatkan layanan kesehatan. 

Dan saat ini mulai pada awal tahun 2014 

Pemerintah Indonesia juga sudah mulai 

menerapkan dan mewajibkan masyarakat untuk 

mendaftarkan asuransi kesehatan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan 

setara dengan bergabung di BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). 

Dengan begitu setiap masyarakat bisa menerima layanan kesehatan yang baik dan wajib 

mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Dan 

kita sebagai penerus bangsa yang berkompetensi dibidang masing-masing dapat meningkatkan 

sistem kesehatan dan lain sebagainya di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya.  

Bermula dari mimpi seorang anak yang tidak mampu tetapi mempunyai visi yang sangat luar biasa 

juga seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa studi lanjut di Taiwan yaitu abang kita Mula 

Sigiromencanangkan Gerakan Mewujudkan 15000 DOKTOR (S3/Ph.D) Tahun 2040 di Sumatera Utara 

yang bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Sumatera Utara (PPSU) Taiwan diharapkan dapat 

meningkatkan minat serta motivasi anak-anak di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia secara 

umum untuk bersama-sama meraih mimpi bersama memajukan dan bergandengan tangan untuk 

membangun bangsa dan negeri ibu pertiwi. Harapannya dengan semakin banyaknya anak-anak dari 

Sumatera Utara yang mau studi lanjut ke luar negeri dapat mendorong terciptanya sumber daya 

manusia yang berkompeten dan maju secara intelektual untuk 

memakmurkan dan mengubah Sumatera Utara. Maka dari itu marilah 

kita tidak hanya berdiam dan tidak melakukan sesuatu. Hanya dengan 

berani bermimpi saja, hal ini sudah akan membuatmu untuk bisa 

berusaha meraihnya dengan tindakan yang nyata, yang tidak akan kita 

duga hasilnya jika mau berjuang menjadi lebih baik. Kalau bukan dari 

kita yang memulainya siapa lagi. Ayo beranilah untuk bermimpi!!! 

Dare to dream higher      

Yenni Gustiani Tarigan, Master Student of Public Health – TMU Taiwan 
Facebook: Sibero Abigail Yenni 
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You Will When You Believe 
 

Lusi Victoria Lumban Gaol  

UJIAN-UJIAN YANG KULALUI TELAH MENANAMKAN ALUR YANG PANJANG DALAM 

PUNGGUNGKU, NAMUN TANPA ALUR ITU TIDAK AKAN ADA TEMPAT BAGI PEMBIBITAN. 

TANPA PENUMBUHAN BIBIT-BIBIT ITU,  

TIDAK AKAN ADA YANG JATUH KE TANAH DAN BERBUAH. (CORINTHIA BOONE) 
 

 

etika mendapat sebuah kesempatan untuk menulis tentang beberapa hal akan diriku dan 

hal yang telah dilalui yang mungkin bisa memotivasi orang lain, aku tertawa, mengapa? 

Karena aku tidak mahir dalam menulis dan aku merasa kurang percaya diri untuk menulis 

tentang diri sendiri yang menurut saya biasa-biasa saja. Namun, harus berpikir positif karena bisa 

saja hal kecil dapat memotivasi orang lain, akhirnya tangan ini bergerak untuk menulisnya. 

Tanggal 1 juni 1988, saya lahir dengan kondisi tubuh yang normal. Lahir dalam keluarga yang sangat 

sangat sederhana, karena saat itu orang tua telah memiliki 4 orang puteri termasuk saya. Dalam 

tradisi orang batak anak laki-laki itu dianggap lebih berharga dari anak perempuan, seperti lagu batak 

―Anakkon hu do hamoraon di au‖ jadi orang tua saya mengusahakannya sekalipun hasilnya tetap 

anak perempuan yaitu saya ―Lusi Victoria Lumban Gaol‖. Namun Tuhan menjawab doa orang tua 

saya dengan memberikan anak Laki-laki dalam keluarga kami sekaligus sebagai anak terakhir.. 

Dengan bekerja sebagai pegawai PTP Nusantara IV Tonduhan di Tanah Jawa, Bapak berjuang 

menghidupi kami dan Mamak juga bekerja di ladang milik orang lain untuk membantu keuangan 

keluarga. Kami tinggal di perumahan 

PTPN sampai aku SMA kelas 2. Aku 

bersyukur tinggal di PTPN karena 

bisa menikmati beberapa hal dengan 

gratis yaitu air, listrik (sebelum 

akhirnya menggunakan PLN), beras, 

minyak, bahkan pengobatan gratis 

bagi 3 anak dalam 1 keluarga. Kalau 

tidak bagaimana kami bisa hidup. 

Namun ada hal yang tidak saya sukai 

tinggal di perumahan, sebab orang-

orang yang tinggal disana akan berlomba untuk memiliki barang-barang/alat-alat yang sedang 

ngetrend, canggih, dan gengsi yang cukup besar. Tapi saya sangat bersyukur punya orang tua yang 

K 

BAB 

7 
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hidupnya sangat sederhana. Alhasil kami hanya punya TV hitam putih dan antenna UHF. Kakak saya 

pernah protes kenapa tidak membeli Parabola dan digital, dan saya masih ingat jawaban orang tua 

saya ―klalau kalian tidak mau sekolah lagi biar kami beli‖, jawaban yang jelas dan tegas. 

Orang tua saya mengharapkan anak-anak mereka tidak hanya sekolah sampai Sekolah Menengah 

Atas, namun mereka mempersiapkan kami untuk menikmati bangku kuliah sekalipun mereka harus 

bekerja keras, tidak membeli barang yang hanya memuaskan keinginan, makan makanan sederhana 

supaya bisa menabung. Hal yang sangat saya ingat saat kecil sampai SMA adalah setiap libur kami 

pergi ke ladang. Tidak ada anak perempuan di semua perumahan PTPN IV yang pernah mengangkat 

kelapa sawit sampai 20 kg, tapi saya dan kakak sering melakukan itu ketika pergi ke ladang 

membantu orang tua, menjual pisang ke para tetangga bahkan mengangkat beras ke rumah-rumah 

siapa saja yang membeli beras dari mamak. Awalnya merasa malu ketika teman-teman seusia saya 

sedang bermain melihat saya, tapi orang tua saya selalu bilang kalau tidak begini kalian akan mudah 

putus asa, tidak bisa maju, dan tidak menghargai jerih payah.  

Ketika SMA, saya rindu bisa sekolah tinggi. Dengan kerinduan itulah saya mengikuti ujian seleksi 

masuk perguruan tinggi. Disaat saya menunggu hasil ujian SPMB 2006, Adik saya Simon harus 

dirawat di Rumah Sakit swasta di Balimbingan sekitar 30 menit dari rumah karena mengalami Demam 

Berdarah. Saat itu Bapak sudah pensiun dari PTPN dan kami anak-anaknya tidak mendapat 

tanggungan PTPN lagi seperti dulunya. Karena terlalu lelah dan depresi (mungkin takut adik gimana-

gimana karena DBD penyakit cukup menyeramkan) ketika menjaga adik, Mamak batuk darah dan 

harus diopname di Rumah Sakit di Pematang Siantar sekitar 1 jam dari rumah. Saat itu saya sangat 

sedih. Akhirnya, kami berbagi 

tugas, Bapak menjaga Mamak dan 

saya serta Kakak Nelly menjaga 

adik. Dalam situasi itu saya hanya 

bisa berdoa, menangis kepada 

Tuhan. Disaat saya kawatir 

menunggu pengumuman SPMB 

keluarga harus menanggung 

kekwatiran lain. Namun Puji 

Tuhan, tiga hari kemudian adik 

boleh pulang kerumah karena 

trombositnya mulai naik, tapi 

masih harus dirawat dirumah. Dan dalam minggu itu Tuhan memberikan sukacita dengan berita 

kelulusanku di Universitas Sumatera Utara. Keluarga sangat senang karena saya bisa kuliah di 

Universitas Negeri sebab dua kakak harus kuliah di Universitas Swasta. Tapi ada kekuatiran di dalam 

hati karena biaya kuliah tidak murah berhubung Mamak masih diopname. Namun Tuhan baik, 

administrasi yang diurus Bapak supaya Mamak mendapat biaya tanggungan dari PTPN IV tempat 
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Bapak dulu bekerja berhasil karena Bapak dan Mamak masih mendapatkan tanggungan PTPN. 

Akhirnya saya berangkat kulia h sekalipun dengan dana yang secukupnya. 

Selama kuliah saya memiliki kerinduan untuk studi S2. Setelah menyelesaikan studi S1 kerinduan itu 

semakin besar namun kedua orang tua menginginkan saya bekerja saja, saya bisa memakluminya 

dan akhirnya memilih bekerja dibidang yang saya rindukan yaitu di pendidikan. Tahun 2010 lalu saya 

bersama dengan beberapa teman dari Medan mengikuti Kamp Nasional Mahasiswa, saat itu saya, kak 

Irawati dan bang Mula bertemu dengan bang Joni yang sedang kuliah di Taiwan dan diskusi tentang 

studi di Taiwan tapi saat itu saya tidak terlalu tertarik. Lalu tahun 2011, saya sempat diskusi dengan 

bang Mula bagaimana mempersiapkan diri unutk mendaftar beasiswa dan akhirnya bang Mula 

memberikan berkas-berkas yang mau disiapkan tapi lagi-lagi saya kurang serius karena masih ragu 

dengan izin dari keluarga. Namun kerinduan untuk studi lanjut tetap terpelihara dan tahun 2012 saya 

dimotivasi lagi oleh bang Mula yang pada saat itu telah diterima di salah satu Universitas di Taiwan 

untuk mempersiapkan diri studi lanjut kesana. Saya bilang ke orang tua bahwa saya mau S2, namun 

mereka tidak setuju karena saya perempuan tidak diizinkan terlalu jauh dari keluarga dan mereka 

ingin aku bekerja saja. Akhirnya lagi-lagi saya urungkan niat untuk studi lanjut dan bekerja namun 

aku terus mendoakan kerinduan ini. Tahun 2013, saya dimotivasi kembali untuk studi lanjut dan 

semakin mantap untuk melangkah. Akhirnya saya mempersiapkan berkas dan belajar TOEFL. Sembari 

saya mempersiapkan semuanya aku menceritakan kembali kerinduan S2 ke Taiwan kepada orang 

tua. Mereka akhirnya tidak marah dan mengatakan jika itu kerinduanmu ya kami dukung 

sepenuhnya. 

Dengan dukungan dari keluarga, saya mengirimkan berkas pendaftaran ke dua Universitas di Taiwan. 

Beberapa bulan kemudian saya menerima pengumuman dari Tunghai University yang menyatakan 

bahwa saya lulus beasiswa dengan tipe-3 yaitu hanya free tuition waver atau bebas uang kuliah saja 

dimana saya harus menanggung biaya hidup sehari-hari. Saya sedikit kecewa, namun tetap 

memberitahukan orang tua. Mereka bertanya berapa biaya hidup disana, lalu saya mulai mencari 

informasi dan menghubungi 

calon advisor di Tunghai 

University dimana ketika 

saya mengurus berkas telah 

menghubunginya beberapa 

kali bahkan sempat diskusi 

tentang jurusan yang akan 

saya tekuni, lalu saya 

meceritakan hasil beasiswa  

dan professor tersebut 

mengatakan akan mencoba 

mencari solusi. Namun hasilnya nihil. Akhirnya saya diskusi dengan Bang Mula. Kami mulai mencari 
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solusi, melist sumber dana yang memungkinkan didapatkan. Pada saat itu saya mulai menyerah dan 

tidak bersemangat namun dia selalu bilang, harus bisa hidup menderita dan berjuang karena ke 

depan tantangan akan semakin besar. Lalu Bang Mula mengusulkan untuk mensharingkan dana ke 

beberapa alumni yang kami kenal dekat dan mengenal kami. Pada saat sharing ke beberapa alumni, 

ada perasaan malu dan tidak berani, bagaimana mungkin untuk studi lanjut saya mensharingkan 

dana kepada mereka. Saya terus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan selalu 

mengiangatkan saya kenapa harus studi lanjut dan kerinduan kedepan yang ingin dikerjakan. Tanpa 

diduga, beberapa alumni bersedia membantu dana, kakak-kakak saya bersedia membantu, orang tua 

juga bersedia membantu walau cukup berat karena adik saya masih kuliah dan sekalipun dalam hati 

masih ada kekuatiran kedepan bagaimana nantinya belajar di Taiwan. Setiap hari saya terus berdoa 

untuk mempersiapkan registrasi ke Tunghai University.  

 Saya mulai pasrah untuk universitas yang satu lagi yang juga saya daftar yaitu National 

Taiwan Ocean University (NTOU) karena saat itu sudah bulan Juli namun belum ada email dan 

pengumuman beasiswa dari universitas tersebut. Namun ketika saya sudah registrasi ulang dan 

mendaftar dormitory di Tunghai University, Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan berkat lain. 

Saya mendapat email teman dari Surabaya yang juga mendaftar ke NTOU, dia mengatakan saya lulus 

beasiswa dan pihak NTOU membuat email saya salah. Itulah sebabnya mengapa saya tidak 

mendapat kabar apa-apa dari mereka. Lalu saya menghubungi kembali pihak Office International 

Affairs NTOU untuk memperbaiki email tersebut lalu mereka memberikan pengumuman dan benar 

saya lulus beasiswa di Institute of Education dengan mendapatkan bebas uang kuliah dan biaya hidup 

sebesar NTD 8000/bulan. Dengan hasil ini saya sempat bingung memutuskan universitas mana yang 

akan diambil. 

Akhirnya saya diskusi dengan Bang Mula, keluarga, Pemimpin Kelompok Kecil (PKK), teman-teman 

Kelompok Tumbuh Bersama (KTB), Adik KTB, dan saya 

memutuskan kuliah di NTOU dan mengundurkan diri 

dari Tunghai University. Saya mengurus semua berkas 

yang dibutuhkan, registrasi ulang dan mulai 

menghubungi beberapa teman Indonesia yang sudah 

studi disana untuk mengetahui lebih jelas informasi 

tentang NTOU. Tanggal 31 Agustus 2013 tepat di 

tanggal PKK ku menikah, saya berangkat diantar kedua 

orang tua, ka Nelly dan teman-teman kost yang sangat 

baik. Sangat berat meninggalkan mereka semua tapi 

semuanya harus dilalui. Saya berangkat bersama Yenni 

Tarigan yang juga lulus beasiswa di Taipei Medical 

University (TMU). Sesampai di Taiwan, kami dijemput Bang Mula, Albert dan Mas Asep dari pihak 

NTOU dibandara Taoyuan, Taiwan. Sampai di kampus ternyata ada badai yang mengakibatkan 

Yang menjadi masalah cukup 

berat adalah keterbatasan 

bahasa. Umumnya mereka 

menggunakan bahasa Mandarin. 

Namun syukur mereka mau 

membantu kami, dengan 

membuat slide bahasa Inggris, 

kadang-kadang mereka 

berbicara dalam bahasa Inggris. 
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jalanan di kampus banjir jadi saya harus tinggal di luar kampus. Malamnya saya menelepon kedua 

orang tua di kampung memberitahukan bahwa saya sudah sampai dan setelah saya menelepon saya 

menangis karena sekarang jarak kami sangat jauh, yah maklum boru siapudan. 

Besoknya saya baru boleh masuk asrama. Saya kagum dengan kampus ini karena cukup luas, 

sistemnya cukup bagus, dan yang lebih membuat saya kagum ternyata melalui kamar, saya bisa 

langsung melihat laut yang luas dan indah. (impian kesekian di waktu remaja jika bangun pagi yang 

dilihat laut yang indah). Setelah beberapa hari, saya disibukkan registrasi ulang, mengurus Student 

ID, Agency Recident Certificate atau ARC, National Health Insurance (NHI) dan lain sebagainya. 

Kembali saya merasa kagum dengan sistem di Taiwan, pegawai mereka bekerja sangat detail, cepat 

kenapa bayangkan saja mengurus ARC atau KTP kita di Taiwan bisa selesai 1 minggu, coba 

mengurus KTP di Indonesia bisa berbulan-bulan. 

Akhirnya hari yang ditunggu datang juga, yaitu kuliah hari pertama. Menyenangkan karena disambut 

sangat baik oleh dosen dan juga teman-teman sekelas. Yang menjadi masalah cukup berat adalah 

keterbatasan bahasa. Umumnya mereka menggunakan bahasa Mandarin. Namun syukur mereka mau 

membantu kami, dengan membuat slide bahasa Inggris, kadang-kadang mereka berbicara dalam 

bahasa Inggris. Tapi dengan keterbatan itu, tidak membatasiku berdiskusi dengan semua Dosen 

pengajar, karena aku bisa berdiskusi kapan saja, dimana saja melalui email. Salah satu Profesor 

memiliki cara yang unik dalam metode dia mengajar. Setelah kuliah berakhir di hari itu lalu kami 

harus mengirimkan apa yang kami dapatkan di kelas dan memberikan pemikiran kami tentang topic 

yang dibahas dikelas dan ini 

menolong dosen tersebut 

mengenali dan tahu kemampuan 

setiap mahasiswanya. Kondisi ini 

membantu saya berdiskusi 

dengannya ketika saya punya 

pertanyaan dikelas, maklum dia 

bicara bahasa mandarin. Dengan 

kondisi ini menuntut saya harus 

lebih giat belajar Mandarin dan 

ditambah seluruh mahasiswa 

internasional diwajibkan 

mengambil Chinese Class walaupun tidak dihitung SKS dan tida mempengaruhi keberlanjutan 

beasiswa. Lalu beberapa bulan berjalan, saya cukup terbiasa dengan bahasa mandarin, bahkan beli 

makan harus menggunakan bahasa itu. Kadang-kadang mencoba berbicara dengan kalimat 

sederhana dengan teman menggunakan bahasa mandarin untuk semakin meningkatkan bahasa 

mandarin saya namun masih belum bagus juga. 
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Kuliah di Luar negeri tidak lengkap jika tidak menikmati tempat-tempat wisata dari Negara tersebut. 

Saat Chinese New Year dalam program Host Family yang diadakan dari Office International Office 

dimana satu mahasiswa internasional akan bersama dengan satu keluarga dari mahasiswa lokal 

merayakannya, lalu kami pergi naik Gondola Maokong. Aku juga menikmati indahnya Yang Ming San, 

sebuah Gunung yang cukup tinggi dan disana ada bunga sakura yang indah. Dan ada beberapa 

tempat wisata yang sudah aku jalani tapi tidak banyak seperti Chang Kai Sek, Beitou Museum, Beitou 

Hotspring, dll. 

Salah satu yang saya kagumi dari Taiwan yaitu Taiwan memiliki sistem transportasi yang sangat 

bagus, teratur dan canggih. Transportasi umum menggunakan Bus, Kereta Api dan Mass Rapid 

Transit (MRT) yang sangat teratur dan supir yang cukup disiplin. Saya cukup tertegun ketika 

mengingat Negara saya Indonesia khususnya Sumatera Utara. Angkutan umum yang sangat 

beragam, supir yang sering kebut-kebutan, tidak tertib lalu lintas bahkan bisa menaikkan dan 

menurunkan penumpang sesuka hati. Dengan melihat kondisi di 

Taiwan, saya sangat rindu di SUMUT bahkan di Indonesia 

memiliki sistem transportasi yang baik kedepan, jika perlu kita 

memakai Bus dalam transportasi umum, kita bisa belajar dari 

Negara maju. Membuat CCTV di setiap lampu merah sehingga 

setiap pelanggaran lalu lintas dapat dipertanggung jawabkan 

dengan adanya bukti dan yang pastinya pihak kepolisian tidak 

lengah, dan yang paling penting tidak mudah disogok. Membuat 

halte per 500 meter sehingga tertib dalam menaikkan dan 

menurunkan penumpang. Memang mengubah hal ini tidak mudah 

karena akan mengganti angkutan umum dengan Bus, supir yang 

memiliki karater baik sehingga supir memiliki kedisiplinan dan 

tertib dalam lalu lintas, dan yang pastinya Rakyat Sumut juga harus 

memiliki karate baik dan  mengalami Revolusi Mental. Satu yang aku 

lihat kenapa Taiwan bisa tertib yaitu hampir semua penduduk 

menikmati pendidikan tinggi, karena kita setuju bahwa pendidikan 

harusnya mengubah karakter menjadi lebih baik. 

Taiwan merupakan negara yang sangat kecil,  tapi jangan lihat 

kecilnya, kecil-kecil si cabe rawit. Taiwan mampu bersanding dengan 

Negara maju lainnya, mereka telah menciptakan beberapa alat-alat 

elektronik ataupun alat berteknologi canggih dan telah tersebar di 

seluruh dunia. Taiwan sangat kuat dalam hal penelitian /research, 

Hampir semua Profesor di Taiwan haus akan penelitian yang 

pastinya itu menolong Negara tersebut berkembang. Taiwan memiliki 

sangat banyak lulusan Doktor S3 yang siap menerapkan ilmu mereka dalam pembangunan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, science, dll. Saya juga 

rindu Indonesia memiliki banyak lulusan Doktor S3 yang siap membangun Indonesia menjadi Negara 

yang diakui di internasional bahkan rindu Sumatera Utara juga memiliki banyak lulusan Doktor S3 

yang berpacu dalam penerapan hasil riset mereka di bidang pertanian, perkebunan, perairan, 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi yang mampu mengolah sendiri hasil dari bumi Sumatera 

Utara, yang bisa membawa ke arah yang lebih baik. Salah satu contoh yaitu Bagaimana para Doktor 

perairan atau perikanan meneliti apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil ikan di daerah 

Danau Toba, Doktor perkebunan meneliti gimana caranya meningkatkan hasil kopi di Sidikalang, dll. 

Beberapa orang akan merespon gak mungkin, mimpi kali, paling-paling dananya akan dikorupsi, kan 

korupsi sudah merebak kayak penyakit. Penyakit ini harus diberantas habis. Selain kita harus memiliki 

pemimpin di Sumut yang berintegritas, memiliki cukup 1 kepentingan yaitu kepentingan untuk 

kesejahteraan rakyat, kita juga harus mengamini setiap orang yang telah menikmati pendidikan tinggi 

bahkan sampai Doktor harus menghidupi arti dari pendidikan yaitu perubahan karakter. 

Ada satu hal yang harus di apresiasi dari negara Taiwan untuk masalah pendidikan karena negara 

yang kecil itu memiliki begitu banyak universitas negeri. Bahkan di kota kecil memiliki universitas 

negeri yang berkualitas, sehingga memungkinkan penduduk di daerah kecil menikmati pendidikan 

tinggi. Bahkan Taiwan memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa internasional untuk studi di 

Taiwan, lalu mahasiswa tersebut dibimbing melakukan banyak riset dan menghasilkan paper yang 

nantinya digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu Taiwan 

berkembang lebih maju. Sampai hari ini aku punya keyakinan bahwa Indonesia mampu bersaing 

dengan Negara maju, Indonesia kaya akan alamnya yang masih bisa diolah untuk kesejahteraan 

rakyatnya, bahkan Sumatera Utara memiliki potensi alam yang sangat besar untuk kesejahteraan 

rakyat Sumut. Taiwan BISA, pasti Indonesia BISA dan Sumatera Utara BISA. Beranilah berMIMPI dan 

percayai MIMPI mu akan jadi kenyataan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lusi Victoria Lumban Gaol, Master Student of Institute of Education – NTOU Taiwan 
Facebook: Lusi Victoria Lumban Gaol 



55 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

Tidak Ada Mimpi  
Yang Terlalu Tinggi 

 

Robetmi Jumpakita Pinem 
 

WHATEVER YOU DO, WORK AT IT WITH ALL YOUR HEART, AS WORKING FOR THE LORD 

(COLOSSIANS 3:23) 
 
 

udahkah kamu bermimpi? Apa 

mimpi mu? 

Jangan pernah takut untuk 

bermimpi besar karena kamu tercipta 

bukan hanya untuk sekedar hidup atau 

sekedar pelengkap di lingkunganmu 

berada sekarang, kamu berhak bermimpi 

besar, menjadi orang besar, menjadi 

orang pengambil kebijakan, menjadi 

orang-orang yang akan membawa 

perubahan. 

Perkenalkan nama saya Robetmi 

Jumpakita Pinem anak ke-3 dari 4 

bersaudara, anak dari Bapak Benarta Pinem dan Rasita Br Sembiring keluarga ada di Benjire, 

Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya lulusan dari S1 Program Studi Ilmu 

Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan dan 

sekarang Studi S2 di Master of Business Administration, 

National Taiwan University of Science and Technology, 

Taiwan.  

Semua berawal dari mimpi karena mimpi adalah tujuan 

yang harus kita capai, semangat atau daya juang kita akan 

jauh lebih tinggi ketika kita punya mimpi, tapi kita juga 

harus punya usaha untuk mencapai mimpi itu. ―Mimpi-

mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, biarkan ia menggantung, 

mengambang 5 cm di depan kening kamu. Jadi dia tidak akan pernah lepas dari mata kamu dan 

kamu akan bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari, kamu lihat setiap hari dan percaya 

S 

BAB 

8 

Jangan biarkan mimpimu usang 

karena tidak ada usaha atau 

kamu mengerjakannya dengan 

setengah hati. 
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bahwa kamu bisa‖ kutipan pesan 

dari Novel 5 cm yang begitu 

membakar semangat untuk terus 

bermimpi dan berusaha untuk 

mewujudkan itu. 

Jangan biarkan mimpimu usang 

karena tidak ada usaha atau kamu 

mengerjakannya dengan setengah 

hati.  Whatever You Do, Work At It 

With All Your Heart, As Working For 

The Lord (Colossians 3:23) ayat ini 

selalu menjadi alarm bagiku ketika 

semangat untuk mengerjakan sesuatu sudah mulai menurun. Ketika kita mengerjakan apapun itu 

dengan sepenuh hati dan diiringi dengan doa pasti akan berbuah manis, yakinlah tidak ada usaha 

yang sia-sia yang tidak menghasilkan apa-apa, percayalah bahwa kamu bisa. 

Berbicara tentang beasiswa sejak SMA selalu berusaha untuk mendapatkannya dan Puji Tuhan saya 

bisa mendapatkan itu, semua itu tidak mudah untuk di lalui butuh usaha, begitu juga ketika 

menlanjutkan Studi S1 saya berhasil mendapatkan beasiswa Tanoto Foundation yang memberi uang 

kuliah dan uang saku. Banyak hal yang belum pernah saya lakukan selama ini tapi bisa saya dapatkan 

melalui Beasiswa Tanoto Foundation, bagi kita yang tinggal di Sumatera Utara dan kuliah di Sumatera 

Utara mungkin bisa jadi belum pernah merasakan naik pesawat, nampaknya memang sederhana 

hanya naik pesawat tapi itu saya rasakan berkat Tanoto Foundation hingga tiga kali melalui acara 

Gathering National di daerah Puncak, Bogor dan Pusat Pendidikan Infantri, Cipatat Bandung. 

Banyak hal yang saya dapatkan 

melalui beasiswa Tanoto Foundation 

bukan hanya mendapat kesempatan 

untuk Gathering National di Pulau 

Jawa setiap tahun dengan fasilitas 

yang luar biasa ditambah naik 

pesawat gratis setiap tahun dan 

souvenir yang luar biasa setiap 

tahunnya untuk dibawa pulang. 

Berbagi pengalaman dengan 

sahabat-sahabat Tanoto Scholars 

dari UI, ITB, UGM, IPB, UR, UNJAM dan ATPK. Beasiswa bukan sekedar mendapat bantuan 

pendidikan tapi membuat orang sekeliling kita tersenyum dan bangga akan kita.  
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Setelah menyelesaikan Pendidikan S1 pada pertengahan 2013 saya menjadi Asisten dosen selama 

satu semester dan akhirnya melanjutkan pendidikan master ke Taiwan tepatnya di National Taiwan 

University of Science and Technology (NTUST) Master of Business Administration. Suatu kebanggaan 

bagi saya selama kuliah di S1 semua kawan saya hanya orang Indonesia, tapi setelah lanjut S2 saya 

sekelas dengan banyak Negara setidaknya sudah merasakan sekelas lebih dari 30 negara dari 

berbagai belahan dunia. Kalau dulu mungkin hanya berbicara tentang Indonesia dan khususnya 

Sumatera Utara yang menjadi topik pembicaraan setiap hari tapi sejak S2 banyak hal yang bisa kita 

pelajari, kita ketahui dan kita gali dari teman kuliah dari banyak Negara, bukan hanya Negara dari 

Asia tapi juga Eropa, Amerika, Australia dan Afrika. 

Bukan sekedar kuliah dan menyelesaikan studi di Taiwan tapi pertemanan dengan orang-orang dari 

dunia luar itu sangat penting, kita bisa menjalin 

persahabatan dengan mahasiswa dari banyak 

Negara. Saya sangat berterima kasih kepada 

Tuhan Yesus yang telah memberi saya 

kesempatan untuk menimba ilmu di negeri 

Formosa ini karena banyak hal baru yang saya 

dapati disini, selain sistem pendidikan yang 

menurut saya lebih baik dari pendidikan 

Indonesia, kita juga bisa belajar bagaiamana 

bagus dan tertatanya system transportasi 

Taiwan, kesadaran akan kebersihan dan kepedulian terhadap sesama. Mungkin Negara lain lebih baik 

tapi setidaknya pendidikan di Taiwan dan kehidupan disini sangat baik, merindukan perubahan 

Indonesia. 

Di National Taiwan University of Science and Technologi mahasiswa Indonesia cukup banyak dan 

berasal dari beragam daerah, bisa disebut 

Indonesia Mini, Kita bisa bertukar informasi 

tentang daerah masing-masing, bukan berarti kita 

orang Indonesia kita sudah pasti tahu semua 

tentang hal-hal unik setiap daerah dan kita juga 

bisa ikut aktif berpartisipasi dalam pagelaran 

budaya Indonesia dan kita juga bisa menikmati 

pagelaran kebudayaan negara lain seperti Vietnam 

misalnya, kita bisa mendapat banyak hal. 

 Cuaca di Taiwan beda dengan Indonesia, di Indonesia mungkin hanya dua musim tapi disini 

empat musim, masih teringat ketika sampai pertama kali di Taiwan tepat musim dingin tiada hari 

tanpa hujan, kemana-mana harus pakai jaket tebal dan mencari cara menghangatkan badan mungkin 
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dengan cara minum kopi, nahhhh…..!!! ini momen yang kadang saya tidak suka kalau udah depan 

labtop sambil ngopi pasti kangen rumah, home sick memang jarang saya alami tapi kalau sudah 

depan labtop dan ngopi itu 

membuat kangen rumah. 

Sebagai mahasiswa yang hidup 

di luar negeri harus bisa nahan 

rasa kangen. 

 Tapi jangan lupa untuk 

mencari hiburan karena begitu 

banyak tempat liburan di 

Taiwan baik yang gratis 

ataupun berbayar, disamping 

kesibukan jadwal kuliah yang 

padat atau jadwal lab yang 

kejar-kejaran kita juga harus bisa mengatur waktu untuk menghibur diri baik itu jalan-jalan ataupun 

sekedar jalan-jalan keluar kampus terutama bagi kita yang tinggal di asrama kampus karena hampir 

24 jam kehidupan sehari-hari hanya di dalam kampus karena perlu diingat bahwa hati yang gembira 

adalah obat.  

Kalau mengingat kembali kenangan perjalanan persiapan hingga sampai ke Taiwan mungkin banyak 

kenangan yang tidak terlupakan yang membuat saya selalu mengucap syukur betapa banyaknya 

orang yang membantu saya mulai dari Bang Mula Sigiro yang membantu mengoreksi berkas saya, 

sahabat saya Franky Febryanto Banfatin yang ikut membantu persiapan berkas saya serta sahabat 

saya Muhammad Ilham Rizky yang membantu saya luar biasa, Ketua Jurusan saya Prof. Dr. Marlon 

Sihombing, MA Dan Dosen sekaligus Bapak saya di Kampus Muhammad Arifin Nasution,S.Sos.MSP 

yang begitu banyak memberikan masukan selama studi di S1 sampai saat ini Studi S2 di Taiwan. Ini 

membuktikan bahwa semua orang adalah teman, sahabat dan keluarga, jangan membeda-bedakan 

karena beda suku, agama dan lainnya. 

 

Salam Perubahan, 
ROBETMI JUMPAKITA PINEM 

Master Student of Business Administration, National Taiwan University Of Science And Technology 
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Mimpi, dan Jalan Berliku 
Membangun Bangsa  

Marojahan Tampubolon 

 

KEJAYAAN TIDAK DATANG KEPADA MANUSIA YANG TIDAK PERDULI.  (CHARLES CAHIER) 

 

 
 

etika duduk di kelas 5 SD, saya masih ingat seorang guru menanyakan cita-para murid. 

Saya menjawabnya ingin menjadi seorang insiniur. Saat itu gelar lulusan sarjana teknik 

adalah insiniur. Cita-cita ini terinspirasi dari kakak paling besar yang sedang kuliah dan 

akan mendapat gelar ―Doktoranda‖ (Dra). Jadi saya ingin, paling tidak menyamai kakak menjadi 

sarjana.  

 

Saya adalah anak keenam dari tujuh orang bersaudara. Ayah kami adalah seorang petani, yang pada 

saat itu kebanyakan mengerjakan lahan pertanian milik orang lain, itu harus memberikan sewa lahan 

kepada pemilik ketika panen. Sementara Ibu kami adalah seorang guru PNS yang ditugaskan 

mengajar di sebuah SMP di desa kami. Kala itu, penghasilan seorang PNS tidaklah sebaik penghasilan 

PNS sekarang setelah adanya sertifikasi. Praktis, kehidupan keluarga kami sangatlah sederhana. 

Apalagi kami semua sedang bersekolah. Orang tua kami sering meminjam uang untuk mencukupi 

biaya kuliah kakak di Medan.  

 

Perjalanan hidup terus berlalu, 

dan saya pun lulus SD, melanjut 

ke SMP di desa yang sama, lalu 

melanjut ke SMA di ibukota 

kecamatan karena mendapatkan 

beasiswa dengan syarat harus 

melanjut di SMA terdekat. 

Sebenarnya saya tidak punya 

niat untuk sekolah di tempat 

tersebut, tetapi karena ada 

sedikit bantuan dana, saya pun rela didaftarkan ke tempat tersebut. Sementara kakak sekolah di 

sebuah SMA yang cukup favorit di kota Balige. Saya sering iri mendengarkan ceritanya, alhasil 

keinginan saya untuk segera pindah ke sekolah tersebut pun semakin membuncah. Pada akhir 

caturwulan pertama, saya mendapat kesempatan untuk pindah ke sekolah impian tersebut.  

K 

BAB 
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Pertama sekali disana, saya sangat terkejut. Saya merasa sebagai anak terbodoh di kelas kami. Dan 

memang hal ini terkonfirmasi pada saat penerimaan raport pertama, yaitu di caturwulan ke dua. Saya 

berada di peringkat 30 dari 40 anak. Inilah peringkat yang paling jeblok yang pernah saya miliki 

sepanjang bersekolah. Tentu saja, kejadian ini membuatku terkejut, tetapi pada akhirnya saya 

bertekad untuk belajar lebih keras, dan hasilnya pun didapatkan pada semester berikutnya, yakni 

masuk 10 besar kelas.  

 

Saya menyadari, bahwa di sekolah inilah awalnya saya 

semakin memiliki keinginan untuk melanjut sekolah ke 

perguruan tinggi negeri (PTN). Pilihan saya pada saat itu 

adalah jurusan teknik. Dan memutuskan untuk melamar di 

jurusan teknik elektro. Saat akan menghadapi SPMB, orang 

tua saya berpesan, bahwa saya hanya bisa kuliah jika lulus 

di PTN, karena memang biaya kuliah di PTN jauh lebih 

murah dibandingkan dengan kuliah di PTS. Saya pun lulus 

di jurusan Teknik Elektro USU.  

 

Sepanjang kuliah di kampus ini saya mengalami banyak 

sekali pengalaman. Dari pernah tidak punya tempat kost karena tidak ada uang untuk membayar 

uang kost, sampai makan hanya nasi dengan sebungkus indomie yang dibagi beberapa orang. Saya 

juga sangat terbantu dengan berbagai jenis beasiswa yang pernah saya terima saat kuliah. Juga 

pengalaman yang mengubahkan pola pikir melalui organisasi kampus yang saya ikuti. Sejak saat itu 

saya mulai berpikir dalam ranah yang lebih luas, melihat sebuah keputusan dan tindakan dalam 

konteks dan manfaat yang lebih besar. 

 

Saya pun melihat betapa vitalnya kontribusi dari setiap warga negara dalam memajukan sebuah 

bangsa. Warga Negara tidak bisa hanya meminta dan menuntut terhadap pemerintah untuk 

melakukan pembangunan tanpa memberikan kontribusi. Persoalan pelik bangsa kita masih berkutat 

pada ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Namun jika dibandingkan 

dari segi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini, dapat dipastikan bahwa sumber daya alam 

yang dimiliki oleh bangsa ini sangatlah melimpah, dan tidak kalah dengan SDA yang dimiliki oleh 

negara lain. Bahkan jika dibandingkan dengan negara yang lebih maju seperti Singapore, dan Jepang, 

dapat dipastikan bahwa kekayaan alam kita jauh melampui apa yang mereka miliki. Inilah ironi 

bangsa kita.  

 

Sementara, menurut konstitusi, Negara menguasai seluruh kekayaan alam yang terkandung di bumi 

maupun di atas bumi negeri ini, dan menggunakannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Warga Negara tidak bisa hanya 

meminta dan menuntut terhadap 

pemerintah untuk melakukan 

pembangunan tanpa memberikan 

kontribusi. Persoalan pelik 

bangsa kita masih berkutat pada 

ketertinggalan jika dibandingkan 

dengan negara-negara maju 

lainnya. 
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Perjuangan kita mengisi kemerdekaan dan memfaatkan kekayaan yang dimiliki bangsa ini belumlah 

mencapai cita-cita para pendiri bangsa. Kebodohan, kemiskinan, dan penjajahan ekonomi masih saja 

ada di negeri ini. Pemerintah kita sudah lama mencoba mengeruk kekayaan alam yang kita miliki, 

tetapi tak kunjung juga membawa kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Atau lebih parah lagi ada kekayaan yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali dengan baik oleh 

bangsa kita. Di Sumatera Utara misalnya, potensi kekayaan Danau Toba, dan kekayaan budaya etnis 

lain di Sumatera Utara tidak bisa dimanfaatkan dengan 

baik. Pamor Danau terbesar di ASEAN ini pun seakan 

lenyap ditelan oleh zaman.  Itu hanyalah satu contoh kecil 

yang terjadi di Negara ini. Mengapa demikian? Negara 

yang sudah merdeka hampir 70 tahun ini masih seperti 

itu?  

 

Lingkaran kemiskinan menghasilkan kebodohan seolah 

menjadi patron yang tidak bisa disentuh. Jika pemerintah 

tidak mengintervensi agar orang miskin memperoleh 

kesempatan untuk bersekolah, dan menjadi pintar, maka 

siklus ini akan terus menerus berlanjut. Oleh karena itu, 

persoalan bangsa ini disebabkan oleh karena manusia 

Indonesia tidak diperlengkapi dengan kemampuan ilmu dan keterampilan yang memadai. Kita seperti 

orang yang tidak mampu membuat cangkul untuk mengolah tanah, lalu meminta orang lain untuk 

membuatkannya. Akibatnya emas di Papua harus dikeruk oleh bangsa lain, Minyak di Riau juga harus 

dialirkan ke negeri lain. Kita punya kekayaan tapi kita tidak punya teknologi. Kita punya lahan, tapi 

kita tidak sanggup untuk mengolah. Selama bangsa ini tidak mengutamakan pembangunan sumber 

daya manusia maka tidak akan mungkin kita mencapai masa kejayaan.  

 

Pentingnya membangun sumber daya manusia yang handal inilah yang membawa saya pada sebuah 

pemahaman, bahwa hanya pendidikan yang berkualitaslah yang dapat menjawab persoalan tersebut. 

Pemikiran ini mendorong saya untuk terlibat langsung dalam pembangunan sumber daya manusia di 

kampus-kampus. Saya memimpikan bahwa kampus-kampus di Indonesia harus menjadi motor 

pembangungan yang inovatif dan berdaya saing. Kampus harus mampu melahirkan sarjana yang siap 

latih dan siap pakai di dunia kerja. Kampus-kampus juga harus menjadi pusat penelitian, inovasi, dan 

pelatihan bagi para calon penerus kepemimpinan bangsa. Untuk masuk terlibat dalam mimpi ini, saya 

pun memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan ke jenjang S-2.  

 

Saat itu, tahun 2011, kesempatan beasiswa untuk orang yang bukan PNS atau bukan dosen tetap di 

sebuah perguruan tinggi amatlah jarang, bahkan dari semua jenis beasiswa yang saya pelajari yang 

disediakan oleh pemerintah Indonesia menyertakan syarat ini. Melihat ke beasiswa yang disediakan 

Melihat ke beasiswa yang 

disediakan oleh lembaga atau 

institusi luar negeri, maka saya 

terkendala dengan Bahasa 

Inggris. Maklum, sejak SMA saya 

tidak pernah menyukai pelajaran 

ini, yang kemudian saya sesali 

sebagai sebuah kesalahan.  Untuk 

melampaui rintangan ini, mau 

tidak mau adalah belajar Bahasa 

Inggris. 
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oleh lembaga atau institusi luar negeri, maka saya terkendala dengan Bahasa Inggris. Maklum, sejak 

SMA saya tidak pernah menyukai pelajaran ini, yang saya sesali sebagai sebuah kesalahan. Untuk 

melampaui rintangan ini, mau tidak mau adalah belajar Bahasa Inggris. Tetapi tanpa partner, belajar 

Bahasa Inggris akan tetap terasa sulit. Saya pun berencana mengambil kursus Bahasa Inggris selama 

tiga bulan di Medan. Masalahnya, biaya kursus ternyata tidak murah. Padahal penghasilan pun sangat 

minim dari gaji mengajar di sebuah sekolah tinggi swasta di kota medan. Untungnya, seorang 

sahabat menawarkan pinjaman kepada saya. Ketika itu, ada informasi beasiswa dari Taiwan, 

sehingga kami dengan penuh semangat mempersiapkan diri, karenanya kami mengambil kursus 

Bahasa Inggris bersama-sama. Saya pun memberanikan diri menerima tawaran pinjaman tersebut.  

 

Setelah kursus selesai, kemampuan berbicara dalam Bahasa Inggris saya memang cukup 

berkembang. Namun dalam urusan grammar tidak terlalu baik. Sehingga saya mencoba melanjutkan 

kursus persiapan TOEFL selama satu bulan. meski tidak terlalu signifikan. Lalu kami pun melamar. 

Hasilnya teman saya lulus mendapatkan beasiswa dan saya tidak mendapatkan beasiswa jenis 

apapun. Semester berikutnya aku coba kembali, dan hasilnya diberi beasiswa hanya untuk uang 

kuliah. Saya tidak tahu mau senang atau sedih pada saat itu. Karena jika harus mengambil 

kesempatan itu, maka saya 

akan membutuhkan biaya 

hidup per bulan, dan itu tidak 

lain harus dari orang tua atau 

pun saudara-saudara. Saat itu 

saya juga sudah mendaftar 

untuk ujian di ITB, dan telah 

membeli tiket kesana pulang 

pergi. Dua pilihan ini pun saya 

pertimbangkan dan berdiskusi 

dengan saudara-saudara. 

Namun ada persyaratan yang 

kurang kuperhatikan pada saat itu, ternyata harus ada jaminan finansial dengan menunjukkan bahwa 

di rekening penjamin ada uang sebesar USD16,000. Persyaratan ini membuatku pusing tujuh keliling. 

Tentu saja mengumpulkan uang sebanyak ini tidaklah mudah. Tapi pada akhirnya semua bisa terlalu, 

dan singkat cerita bisa berangkat ke Taiwan untuk studi.  

 

Saat mendarat di Taiwan, kesan pertama yang muncul di pikiran dalam perjalan dari bandara adalah 

bahwa kota ini modern, rapi, dan tidak macet. Bus yang ditumpangin juga sangat nyaman pada saat 

itu. Perkuliahan pun dimulai. Saya terkejut lagi. Ternyata banyak sekali hal yang sedang diajarkan di 

perkuliahan seperti hal baru bagi saya. Saya pun menyadari bahwa pengetahuanku masih sangat 

minim, dan perlu kerja keras untuk bisa mengikuti. Sementara perkuliahan terus berlanjut dan terasa 
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semakin sulit, rasa khawatir akan kelanjutan beasiswa pun kembali menyelimuti. Mungkin mata kuliah 

ini, dan itu akan gagal. ―Bagaimana ini?‖ Itu pertanyaan yang muncul dalam benak. Masa-masa itu 

pun menjadi masa-masa kritis di awal perkuliahan. Dengan terus berusaha, dan tentunya dengan 

pertolongan Tuhan semua dapat dilalui dengan baik. Lebih lagi, pada tahun kedua perkuliahan, 

beasiswa untuk kebutuhan bulanan pun ditambahkan. Suatu hal yang tidak pernah saya duga 

sebelumnya.  

 

Hal yang membedakan sistem perkuliahan di kampus saya di Taiwan dengan di kampus sebelumnya 

di Indonesia untuk tingkat graduate  adalah ketersediaan laboratorium yang memadai, dan 

bimbingan yang bekelanjutan sepanjang tahun dari professor. Di samping itu, segala administrasi 

dibuat sangat cepat dan jelas. Sehingga, kita dapat melakukan urusan kita dalam jangka waktu yang 

terukur dan biaya yang jelas. Akses terhadap jurnal-jurnal internasional pun sangat banyak dan 

disediakan oleh kampus, seminar dan konferensi tingkat internasional pun tersedia cukup banyak. Hal 

ini menolong para mahasiswa untuk memiliki wawasan keilmuan yang luas dan mendalam.  

 

Dalam lingkungan inilah saya sedang belajar, mencoba meraup sebanyak mungkin pengetahuan, 

pengalaman, dan merajut mimpi di masa mendatang. Mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu 

kelak untuk Indonesia. Mungkin ini hanya sebuah tindakan kecil yang dilakukan oleh orang kecil. 

Tetapi, kontribusi kecil dari sejumlah orang akan menjadi sebuah tindakan besar yang berpengaruh. 

Tentunya saya berharap semakin banyak orang yang mau berkontribusi untuk bangsa ini. Secara 

khusus untuk menciptakan semakin banyak kaum terdidik, dan berpendidikan tinggi yang mampu 

berkarya untuk membangun Indonesia.  

 

Demikianlah mimpi di masa kecil, melewati jalan berliku dan akhirnya menemukan pemaknaan yang 

lebih baik dan terus berproses hingga kini. Pada akhirnya, semoga semua proses kelak bermanfaat 

bagi pembangunan bangsa, dan menginspirasi generasi masa kini, 

maupun yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marojahan Tampubolon, ST, M.Sc (Ph.D Student, Electronic and Computer Engineering, NTUST) 
Facebook : Marojahan Tampubolon 
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Mengejar Ketertinggalan  
Dari Sumatera Utara  
untuk Indonesia 

Karmel Hebron Simatupang 

SEMANGAT MANUSIA TIDAK AKAN PERNAH BERAKHIR KETIKA DIKALAHKAN, SEMANGAT 

TERSEBUT BERAKHIR KETIKA MANUSIA ITU MENYERAH. (BEN STEIN) 

 

ita-cita sejak kecil, ingin keluar negeri kini dicapai. Sabtu, 15 Februari 2014, bersama 7 dari 

total 20 orang penerima beasiswa Taiwan asal Sumatera Utara, semester Spring 2014, 

terbang dari Bandara Internasional Kuala Namu (KNIA), Medan menuju Taoyuan 

International Airport, Taiwan. Kali pertama keluar dari tanah Indonesia.  

Apa yang kemudian dirasakan? Yakni sebuah sistem sosial budaya, bahasa dan iklim yang kontras 

berbeda. Rupanya, iklim di Indonesia, itu sungguh sempurna. Akan tetapi kita kalah jauh dengan 

standart hidup. Jika dibandingkan dengan kekayaan alam Indonesia, orang Taiwan tak memiliki apa-

apa. Namun kehidupan orang Taiwan begitu modern, ‗mirip gaya orang Amerika tetapi memegang 

kuat nilai-nilainya‘. 

Benar lah kata Anies Baswedan, bahwa kekayaan terbesar 

suatu Negara, itu bukan seberapa besar sumber daya 

alamnya; akan tetapi setinggi mana kualitas manusianya. 

Manusia yang berkualitas, itu didapat dari  pendidikan 

yang berkualitas. Kita semua bertanggung jawab untuk 

membuat Indonesia berkualitas sesuai amanat konstitusi; 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga mampu 

mengelola kekayaan alam menjadi kemakmuran bangsa.  

Taiwan pantas menjadi tujuan pavorit pelajar Indonesia 

atau bahkan Asia Tenggara. Selain  karena kesempatan 

besar memperoleh beasiswa, sistem pendidikan Taiwan tak beda jauh dengan Negara maju, seperti 

Eropa atau Amerika Serikat. Fasilitasnya lengkap. Tenaga pengajarnya rata-rata lulusan dari berbagai 

Universitas terkemuka dunia. Kita termotivasi sendiri untuk belajar sebaik-baiknya, seperti dipacu 

untuk menjadi seorang peneliti hebat dan pemikir berkelas internasional. 

C 

BAB 

10 

Rupanya, iklim di Indonesia, itu 

sungguh sempurna. Akan tetapi 

kita kalah jauh dengan standar 

hidup. Jika dibandingkan dengan 

kekayaan alam Indonesia, orang 

Taiwan tak memiliki apa-apa. 

Namun kehidupan orang Taiwan 

begitu modern, ‘mirip gaya orang 

Amerika tetapi memegang kuat 

nilai-nilai budayanya’. 
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Barangkali tepat, ―Taiwan Heart of Asia.‖ Negara unik, dengan kemajuan ekonomi signifikan. Meski 

Taiwan, oleh banyak Negara tak mengakui secara de jure sebagai Negara merdeka, Taiwan 

sesungguhnya lebih merdeka dari berbagai Negara, khususnya di Negara-negara Asia Tenggara.  

Taiwan seperti menjadikan dirinya menjadi pusat peneliti-pemikir handal lintas multidisipliner ilmu. 

Tentu ini kabar baik, menjadi kesempatan besar bagi pelajar Indonesia yang tingkat pendidikan 

warganya, itu tergolong rendah diantara 

Negara-negara Asia.  

 

Episode awal 

Benar kata seorang teman tidak ada yang 

kebetulan dalam hidup, saya juga 

mempercayai itu. Tantangannya, kita mesti 

mencari tahu, bahwa segala sesuatu 

mungkin. Indonesia tidak ditakdirkan 

menjadi Negara lemah seperti sekarang. 

Tugas kita melanjutkan cita-cita pendiri bangsa; Indonesia menjadi Negara kuat, mandiri dan 

berdaulat.  

Singapura setelah melepaskan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965, bekerja keras menjadi Negara 

maju. Sekarang mereka menikmatinya. Demikianlah Jepang tahun 1945, setelah menyerah tanpa 

syarat kepada sekutu dibawah pimpinan Amerika Serikat, sekarang menjadi Negara terkuat di Asia-

Pasifik. 

Republik Tiongkok tahun 1949, dibawah pimpinan Jenderal Chiang Kai Shek, terpaksa mengundurkan 

diri dari China daratan ke Pulau Formosa, nama lain dari Taiwan setelah kalah dari perang saudara 

dengan partai komunis Tiongkok. Lalu membangun Taiwan menjadi Negara hebat seperti sekarang.   

Indonesia sempat tampil beda dibawah Soekarno, 1945-1964, lalu terjajah kembali dibawah 

penguasa orde baru. Alhasil, kita menikmati Negara Indonesia seperti sekarang. Dibalik semua itu, 

pendidikan lah akar dari semua kemajuan dan gerakan. 

Mahasiswa adalah agen perubahan. Ini sudah terbukti dalam setiap gerakan perubahan sejarah 

bangsa. Semakin banyak mahasiswa Indonesia, Sarjana, Master dan Doktor, Indonesia akan jauh 

lebih hebat dari sekarang. 

Bila mengacu kepada kearifan lokal, Orang-orang tua Batak dulu tidak asal-asal memiliki filosofi 

tersendiri tentang pendidikan. Pendidikan ditempatkan dalam paradigma sangat penting. Filosofi 

―Anakkonhi do hamoraon diau: naikkon do sikkola satibbo-tibbona‖, mengharuskan anak untuk 
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sekolah setinggi-tingginya, meski orang tua bersakit-sakit, 

tetapi untuk biaya sekolah anak adalah kewajiban.  

Ini lah yang menjadi dasar kita, secara khusus pelajar dari 

Sumatera Utara dan Indonesia umumnya, bahwa sekolah 

adalah wajib sebagai Ibadah. Persatuan Pelajar Sumatera 

Utara (PPSU) Taiwan didasari atas semangat ini, sebagai 

wadah untuk sama-sama berjuang mengharumkan nama 

bangsa. Kita mahasiswa sekarang, tetapi akan jadi 

pemimpin di masa mendatang.  

Sumatera Utara ke Depan 

 ―Pendidikan meningkatkan kepercayan diri,‖ kata Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan beberapa waktu 

lalu dalam sebuah wawancara TV Swasta. Sekolah itu memberi semangat hidup. Setelah siap sekolah 

kembali sekolah dan sekolah lagi.  

Provinsi Sumatera Utara yang dikenal sebagai salah satu provinsi terkorup di Indonesia tentu sangat 

disayangkan. Karena itu, predikat ini harus segera diganti menjadi episentrum think tank 

pengembangan berbagai riset 

berskala nasional dan 

internasional. Sumut menjadi 

lumbung para akademisi, praktisi 

dan peneliti. Posisi Sumatera 

Utara yang cukup strategis, 

berada pada jantung Asia, yakni 

berhadapan dengan Selat Malaka 

sebagai jalur tersibuk di kawasan, 

Singapura, Malaysia dan 

Samudera India. Selain itu, Sumut 

begitu kaya dengan berbagai 

sumber daya alam; seperti 

perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Ini semua sangat membutuhkan sumber daya manusia 

berkualitas.  Tidak heran, jika beberapa proyek bertaraf Internasional telah dibangun di Sumut, 

diantaranya; KNIA sebagai bandara terbesar ke-2 Indonesia setelah bandara Soekarno-Hatta, 

Pelabuhan Kuala Tanjung Internasional-terbesar di Asia Tenggara yang langsung terkoneksi dengan 

lintasan Selat Malaka, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei-industri hilir Kelapa Sawit 

pertama di Indonesia (ada 200 perusahaan internasional di dalamnya), perwujudan kawasan Geopark 

Kaldera Toba sebagai anggota Jaringan Geopark Global, UNESCO.  

Akhirnya, kekayaan tertinggi itu 

adalah Ilmu Pengetahuan, ayo 

sekolah setinggi-tingginya. Kita 

akan bangun gerakan 

memerdekakan bangsa, menuju 

keadilan dan kemakmuran 

bersama. 
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Lebih spesifik, tantangan era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 

Community) 2015, sebagai pasar tunggal aliran barang dan jasa, mengharuskan daerah seperti 

Sumut mempersiapkan diri memiliki daya saing internasional. Implikasinya ada dua, apakah warga 

Sumut akan jadi hanya penonton dalam pertarungan ini, artinya hanya sebagai objek pasar ASEAN; 

atau bisa memanfaatkan kesempatan menjadi peluang.  

Kita tidak boleh mengganggap sepele tantangan yang semakin dekat ini. Dibawah Pemerintahan 

baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla, 20 

Oktober 2014, Indonesia harus 

bekerja keras. Harapan pada 

pemerintahan baru membuat 

Indonesia segera percaya diri 

begitu tinggi. Jokowi-JK harus 

membuktikan bahwa beliau pilihan 

tepat rakyat Indonesia. 

Gerakan mewujudkan 15.000 Ph.D 

tahun 2040 di Sumut yang 

dipelopori Dr. Mula Sigiro sebagai 

bagian dari perjuangan PPSU 

Taiwan adalah gerakan mulia dan visioner. Akhirnya, kekayaan tertinggi itu adalah Ilmu 

Pengetahuan, ayo sekolah setinggi-tingginya. Kita akan bangun gerakan memerdekakan bangsa, 

menuju keadilan dan kemakmuran bersama.  

 

 

 

 

 

 

 

Karmel Hebron Simatupang 
Master Student, Department of Political Science (International Relation), Tunghai University 

Sekretaris Umum, PPSU Taiwan, 2014 
Lahir di Desa Lobusingkam, Sipoholon, Tapanuli Utara, 12 Juni 1988. 

Facebook : Karmel Sianturi 
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Kisah Singkatku di Taiwan  
Melalui Beasiswa MOE 

Swarna Jayanti Siahaan 

 

PEKERJAAN HEBAT TIDAK DILAKUKAN DENGAN KEKUATAN,  

TAPI DENGAN KETEKUNAN DAN KEGIGIHAN. (SAMUEL JHONSON) 

 

aya lahir di Jakarta, tetapi tinggal di Medan karena kedua orang tua saya bekerja di Medan. 

Mereka bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Medan. Saya sendiri 

dulu sekolah di SD St. Yoseph Medan, SMP St. Maria Medan, dan SMA St. Thomas I Medan. 

Setelah lulus SMA, saya melanjutkan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung jurusan 

Matematika. Saya berhasil lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun. Setelah lulus pada tahun 2010, saya 

berencana untuk langsung melanjutkan kuliah begitu selesai S1, dan tujuan studi lanjut saya awalnya 

bukan Taiwan. Oleh karena itu, beberapa bulan menjelang kelulusan S1, saya langsung mengikuti 

internet-based TOEFL supaya saya bisa melamar ke negara tujuann S2 saya. Akan tetapi, yang terjadi 

tidak selalu semulus rencana. Saya memang mendapatkan beberapa tawaran untuk studi lanjut di 

Australia dan UK, tetapi beasiswa yang ditawarkan tidak full. Bisa saja sebagian dari biaya sendiri, 

tapi kalau mengingat nilai tukar Rupiah dengan mata uang negara-negara itu cukup besar, rasanya 

mengambil tawaran partial scholarship itu menjadi seperti memaksakan. Oleh karena itu, saya 

putuskan bekerja dulu. Saya akhirnya bekerja di suatu perusahaan market research di daerah 

Sudirman di Jakarta selama 1 tahun 4 bulan sebelum 

akhirnya resign untuk melanjutkan kuliah di Taiwan. 

Bagaimana akhirnya saya bisa ke Taiwan??? Awalnya 

dimulai dari kakak saya yang juga mencari peluang untuk 

bisa melanjutkan studi S2.  

Tahun 2011, kakak mengikuti pengenalan suatu 

universtitas Taiwan yang diselenggarakan di kampus 

Ganesha. Menurutnya, Taiwan sepertinya sedang giat 

menarik pelajar asing untuk studi disana dengan 

menyediakan banyak beasiswa. Akhirnya, kakak diterima di 

National Central University di Zhongli, Taiwan. Sebenarnya 

memang kampus menawarkan beberapa macam beasiswa, 

tetapi setelah mencari berbagai informasi pemerintah 

Taiwan juga menyediakan beasiswa. Akhirnya, kakak melamar beasiswa pemerintah tersebut, dan 

mendapatkannya. Beasiswa itu adalah beasiswa MOE (Ministry of Education) yang info lengkapnya 

S 

BAB 
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Kalau menurut saya, ini sebagai 

peringatan kalau kita harus 

memanfaatkan sebaik-baiknya 

kesempatan belajar di negara 

orang. Artinya, jangan hanya 

fokus pada akademik tetapi 

perbanyak juga mengeksplor 

negara tempat kita belajar 

supaya kita bisa belajar hal-hal 

baru. Kalau cuma mau fokus 

akademik, nggak perlu jauh-jauh 

sekolah ke negara lain. 
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bisa dilihat di http://www.studyintaiwan.org/taiwan_scholarships.html. Akan tetapi, sepengetahuan 

kami, beasiswa MOE itu hanya untuk mahasiswa yang masuk fall semester. Oleh karena itu, saya 

melamar untuk tahun ajaran fall 2012, sementara kakak saya masuk terlebih dahulu di tahun ajaran 

fall 2011. Cara untuk akhirnya mendapatkan beasiswa tersebut boleh dikatakan tidak rumit. Pertama-

tama, saya melamar ke universitas tujuan di Taiwan dulu. Waktu itu, saya melamar ke National 

Cheng Kung University (NCKU) di Taiwan untuk program International Business and Management 

(IMBA). Saya memang berencana mengambil MBA untuk 

kepentingan karir ke depannya, dan saya memilih 

universitas NCKU karena termasuk 5 besar universitas 

terbaik di Taiwan menurut beberapa sumber yang saya 

riset.  Lamaran ke kampus ini dilakukan online dan harus 

membayar uang formulir.  

Saya memasukan lamaran sekitar akhir tahun 2011, untuk 

masuk di tahun ajaran fall 2012. Dokumen-dokumen yang 

diperlukan biasanya tergantung persyaratan dari kampus 

dan jurusan tujuan masing-masing yang bisa dicek di 

website kampus tujuan. Untuk kasus saya, syarat utama 

adalah nilai TOEFL. Sambil memasukkan lamaran ke kampus, saya juga memasukkan lamaran untuk 

beasiswa MOE. Untuk beasiswa MOE ini, pendaftaran waktu itu tidak online, tetapi berkas-berkas 

persyaratan dikirimkan via pos. Beberapa berkas yang dibutuhkan waktu ituadalah formulir 

pendaftaran, TOEFL, transkrip S1, surat motivasi, dan rencana studi. Sekitar bulan Maret atau April 

2012, saya mendapatkan telepon dari TETO (Taipei Economic and Trade Office) Jakarta. Waktu itu, 

saya diwawancara singkat melalui telepon. Setelah itu, beberapa minggu kemudian, mereka telepon 

lagi memberitahukan kalau saya berhasil mendapatkan beasiswa tersebut asalkan saya sudah 

diterima di perguruan tinggi di Taiwan. Bulan Mei 2012, saya mendapatkan letter of acceptance dari 

NCKU. Surat itu yang kemudian saya kirimkan ke pihak TETO untuk akhirnya secara resmi 

mendapatkan beasiswa MOE. Proses selanjutnya, hanyalah proses kelengkapan administrasi untuk 

berangkat ke Taiwan, yaitu VISA, persiapan dokumen untuk nantinya daftar ulang kampus, daftar 

asrama kampus secara online, dsb. Tahap ini terdengar ribet dan membingungkan karena banyak 

yang harus diurus, tetapi kuncinya adalah jangan panik dan jangan malu bertanya lewat email kalau 

memang ada yang kurang dimengerti. Kalau bisa, sebelum bertanya, biasakan baca baik-baik dulu di 

website atau kalau perlu browsing di internet. 

Akhir Agustus 2012, saya keluar dari perusahaan tempat saya bekerja dan berangkat ke Taiwan pada 

pertengahan September 2012. Minggu pertama di Taiwan dipergunakan untuk settlement di Taiwan, 

daftar ulang kampus, dan mengikuti orientasi mahasiswa baru di kampus. Segala macam bentuk 

pembayaran (asuransi dan internet kampus), dilakukan langsung melalui convenience store7-Eleven 

yang buka 24 jam. Jadi semua jelas, praktis, dan toko 7-Eleven itu di Taiwan ada dimana-mana 

Tahap ini terdengar ribet dan 

membingungkan karena banyak 

yang harus diurus, tetapi 

kuncinya adalah jangan panik 

dan jangan malu bertanya lewat 

email kalau memang ada yang 

kurang dimengerti. Kalau bisa, 

sebelum bertanya, biasakan baca 

baik-baik dulu di website atau 

kalau perlu browsing di internet. 



70 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

sehingga memudahkan kita. Untuk orientasi disana, khusus untuk mahasiswa international, pihak 

international office akan mengatur jalan-jalan ke salah satu objek wisata di Taiwan. Jadi orientasinya 

ada yang dilakukan di kampus dimana pihak kampus memperkenalkan seputar kampus. Orientasi 

lainnya dilakukan di luar kampus, dimana pihak kampus memperkenalkan bagian kecil dari Taiwan 

kepada mahasiswanya lewat jalan-jalan GRATIS. Kalau menurut saya, ini sebagai peringatan kalau 

kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan belajar di negara orang. Artinya, jangan hanya 

fokus pada akademik tetapi perbanyak juga mengeksplor negara tempat kita belajar supaya kita bisa 

belajar hal-hal baru. Kalau cuma mau fokus akademik, nggak perlu jauh-jauh sekolah ke negara lain. 

Untuk pengurusan Alliance Residence Card(ARC) atau kartu tanda penduduk selama kita studi di 

Taiwan, pihak imigrasi datang ke kampus. Jadi, kita nggak perlu repot-repot pergi ke kantor imigrasi. 

Saya nggak tahu apakah semua kampus di Taiwan seperti ini. Tapi, kalau di NKCU, memang pihak 

imigrasi kerjasama dengan kampus karena banyak mahasiswa internationalnya. Biaya yang 

diperlukan untuk membuat ARC ini sudah jelas berapa, jadi kita bisa persiapkan.  Jadi, kalau kampus 

tujuan di Taiwan sudah pernah menerima mahasiswa international, seharusnya semua proses untuk 

settlement jelas dan nggak membingungkan. Untuk masalah beasiswa sendiri, saya hanya bisa 

berbicara untuk beasiswa MOE 

Taiwan karena itu jenis 

beasiswa yang saya terima 

selama dua tahun di Taiwan.  

Sebelumnya saya ingin 

berterima kasih kepada MOE 

Taiwan karena beasiswa yang 

mereka berikan sangat 

memudahkan proses studi 

saya di Taiwan. Untuk 

beasiswa MOE Taiwan batch 

saya, biaya pengurusan VISA ditanggung oleh pihak MOE sendiri. Jadi, saya tidak perlu keluar biaya 

untuk pembuatan VISA. Namun, biaya untuk kelengkapan syarat VISA memang harus ditanggung 

sendiri, seperti biaya untuk medical check-up dan legalisir ijazah S1 yang seingat saya merupakan 

dokumen syarat untuk pengajuan VISA studi. Biaya tiket pesawat ke Taiwan juga kita tanggung 

sendiri, tetapi ke depannya kalau kita pintar mengatur uang beasiswa yang diberikan MOE, biaya 

awal tadi pasti tertutupi, malah kita bisa menabung. Uang kuliah dan SKS tiap semester langsung 

dibayarkan MOE ke pihak kampus sehingga saya tidak perlu ambil pusing soal ini.  Di samping itu, 

setiap bulannya saya menerima uang sebesar 20.000 NTD. Uang bulanan ini, saya gunakan untuk 

biaya dormitory kampus dan asuransi yang harus saya bayar tiap awal semester. Sisanya murni untuk 

biaya hidup selama di Taiwan. Karena saya tinggal di Tainan, living costnya jauh lebih murah 

daripada Taipei. Living cost yang saya keluarkan di Tainan rata-rata per bulannya sekitar 6.000 NTD. 
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Jadi, untuk masalah keberangkatan ke Taiwan, settlement dan biaya hidup selama di Taiwan sudah 

beres.  

Bagaimana dengan kampusnya? NCKU termasuk salah satu 

kampus di Taiwan yang menerima banyak pelajar 

international. Pelajar Indonesia sendiri di kampus ini ada 

lebih dari 50 orang. Karena pelajar internationalnya sudah 

cukup banyak, menurut saya kampus ini cukup nyaman 

untuk tujuan belajar mahasiswa international. Misalnya, 

urusan pembuatan ARC ketika kita tiba di Taiwan seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, tidak perlu repot-repot ke 

imigrasi lagi karena pihak kampus mendatangkan pihak 

imigrasi ke kampus untuk membantu kita dalam pembuatan 

ARC tersebut.  Pihak kampus juga menyediakan kelas 

bahasa Mandarin GRATIS selama satu tahun. Memang pada 

akhirnya tergantung tiap orang mau mengambil tawaran itu 

atau tidak, tetapi yang pasti semua mahasiswa international 

mendapatkan peluang ini. Selain itu, Office of International Affair (OIA) NCKU juga sangat membantu 

dan sering mengatur jalan-jalan GRATIS atau paling tidak dengan biaya terjangkau sehingga kita 

sebagai mahasiswa asing bisa lebih mengenal Taiwan. 

Untuk infrastruktur sendiri, saya terutama sangat kagum dengan perpustakaan kampus saya. 

Perpustakaannya sangat nyaman sehingga kita betah mengerjakan tugas disana, buku-buku lengkap, 

akses jurnal ada banyak, tersedia juga ruang belajar kalau kita ingin belajar secara private di 

perpustakaan itu, bahkan tersedia ruang multimedia untuk nonton  berbagai pilihan film yang 

disediakan oleh perpustakaan. Dormitory yang disediakan juga ada bermacam-macam tipenya. Mulai 

dari yang cukup mahal dan bayarnya per bulan, atau yang standard tapi bayarnya per semester. 

Mengenai tenaga pengajar di departement saya, rata-rata 

lulusan USA atau Jepang. Professor-professor di kampus 

sangat membantu dan mendorong kita untuk mempunyai 

pengalaman riset.  

Pengalaman kuliah di Taiwan sangat berkesan buat saya. 

Pertama kali, saya sempat merasa homesick karena 

lingkungan yang baru, kendala bahasa, dan lainnya. Akan 

tetapi, banyak hal di Taiwan yang membuat hal-hal 

tersebut lama-lama hilang. Lengkapnya fasilitas dan 

kedisiplinan orang Taiwan membuat kita nyaman tinggal disana. Disiplin misalnya dalam hal buang 

sampah pada tempatnya, budaya antri, dll. Keamanan di Taiwan juga merupakan salah satu faktor 

Mengenai tenaga pengajar di 

departement saya, rata-rata 

lulusan USA atau Jepang. 

Professor-professor di kampus 

sangat membantu dan 

mendorong kita untuk 

mempunyai pengalaman riset. 
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pendukung membuat nyaman tinggal disana. Sebagai contoh, teman saya tidak sengaja 

meninggalkan tasnya di dalam keranjang sepedanya dan ketika kembali semua masih dalam keadaan 

aman. Akan tetapi, 

bagaimanapun kita tetap 

harus waspada.Hal terakhir 

yang saya mau tekankan 

adalah ramahnya orang 

Taiwan. Ini benar-benar 

membuat saya betah tinggal 

disana. Kalau pengalaman 

saya, di Medan kalau kita 

bilang terima kasih, 

beberapa orang yang 

menerima ucapan itu malah 

bingung. Kalau di Taiwan,  mengucapkan terima kasih, pasti dibalas dengan ucapan sama-sama. 

Orang-orang Taiwan yang saya kenal sangat santai dan helpful. Really! Oiya, mereka juga jarang 

punya pikiran macam-macam ke orang sehingga sangat terbuka dan friendly. Contohnya, waktu saya 

di pesawat dari Taiwan ke Indonesia, ibu yang duduk di sebelah saya tiba-tiba tanya saya orang 

mana. Begitu saya cerita saya orang Indonesia dan student di Taiwan, si ibu yang ternyata orang 

Taiwan sangat antusias. Dia bahkan mengundang saya untuk kapan-kapan ke kota tempat tinggalnya 

untuk mengajak saya jalan-jalan. 

Karena begitu banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan saat berkuliah di Taiwan, saya 

sangat mendukung kalau ada yang tertarik untuk kuliah disana. Saya berterima kasih kepada teman-

teman yang menggalakkan Gerakan Mewujudkan 15000 DOKTOR Tahun 2040 di Sumatera Utara. 

Gerakan ini bisa membuka pikiran anak-anak Sumut yang berpotensi untuk bisa maju dan 

bersentuhan dengan dunia internasional. Diharapkan, kemampuan akademik melalui pengalaman 

studi di luar negri dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Sumut di masa yang akan 

datang. Selain itu, saya juga berharap kedisiplinan, keteraturan, keterbukaan, dan keramahan orang 

Taiwan dapat ditularkan di Sumut.   

 

 

 

Swarna Jayanti Siahaan, Almuni MBA NCKU 
Facebook: Swarna Jayanti Siahaan 
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Mari Menjadi Lebih Baik 
 

Albert Daniel Saragih 

TUJUH DOSA MEMATIKAN: KEKAYAAN TANPA KERJA, KESENANGAN TANPA NURANI,  ILMU 

TANPA KEMANUSIAAN, PENGETAHUAN TANPA KARAKTER, POLITIK TANPA PRINSIP,  

COMMERCE TANPA MORALITAS, IBADAH TANPA PENGORBANAN. ( MAHATMA GANDHI) 

 

 

alo… perkenalkan nama saya Albert Daniel Saragih lahir di Pematang Siantar 6 Januari 

1991 (numpang lahir), saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya, S. Saragih dan R. br. 

Nainggolan di PTPN IV BP. Mandoge, Asahan. Saya memiliki seorang saudara perempuan 

K. br. Saragih, SE. Saya tinggal dikampung dari kecil hingga SMP, semenjak SMA saya sekolah di 

kota, tepatnya di Kota Kisaran, SMA Methodist-2 Kisaran, Asahan. Entah apa sebenarnya yang ada d 

ibenak saya kenapa saya berani memutuskan untuk bersekolah di luar, memang anak di kampung 

saya memiliki tren selalu bersekolah di luar (di kota) tapi yang manjadi dasar saya memutuskan 

sekolah di kota adalah saya ingin lebih maju dan lebih baik lagi karena yang saya ketahui kehidupan 

di kota itu lebih maju dari pada di desa.  

 

Semasa saya SD, saya terbilang bukan murid yang pintar tapi 

bisa dibilang mau berusaha. Dan bisa dibilang saya anak yang 

baik, karena seperti yang kita tahu bahwa kehidupan anak-

anak di kampung itu aneh-aneh, ada yang sudah pintar 

merokok padahal masih SMP atau SMA, belum lagi ugal-

ugalan dan kelayapan kemana saja, tapi kalau saya hanya 

selalu di rumah dan memang tidak suka yang seperti itu 

sampai-sampai orang tua saya dan tetangga juga bingung 

dengan bertolak-belakangnya prilaku saya dengan anak-anak 

seusia saya. Pengalaman semangat belajar saya sebenarnya berawal dari salah satu teman yang 

merupakan tetangga kami di kampung. Saya iri karena dia selalu dapat piagam dan dipajang di 

rumahnya karena dia selalu dapat juara kelas. Semenjak itu saya bertekad untuk seperti dia. Dibantu 

oleh seorang mama yang terkenal judes dan suka merepet, saya berhasil memperolehnya. Saya ingat 

sekali, saya mendapat juara kelas untuk pertama kali itu kelas 3 caturwulan pertama (dulu masih 

pakai caturwulam bukan semester) Dan pada akhirnya semasa saya SMP saya selalu mendapat 

rangking/juara kelas dan mengalahkan tetangga saya itu, dan itu juga berlanjut ketika saya SMA. Puji 

Tuhan saya pernah mendapat juara II umum disekolah saya. 

 

H 
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Terlihat agak garing memang cerita saya ini, namun inilah kisah hidup saya. Saya bukan seorang 

anak yang dibesarkan oleh keluarga yang kurang mampu, yang harus bersusah payah dulu agar bisa 

bersekolah yang sangat menginspirasi. Tapi saya adalah anak seorang pegawai BUMN PTP N IV BP. 

Mandoge-Asahan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. 

Dari semua tulisan inspiratif yang ada dibuku ini mungkin bisa dibilang saya tidak layak menjadi salah 

satu bagian dari buku ini tapi disini saya akan mencoba berbagi tentang kisah hidup saya dan mudah-

mudah dapat berguna bagi kita semua, bagi setiap orang yang membaca buku ini.  

 

Okee, sekarang kita bicara ke hal yang agak serius ya…….Tidak seperti orang-orang pada umumnya 

yang mereka memang sudah memiliki cita-cita sejak kecil atau setidaknya punya gambaran akan 

masa depannya, saya hanyalah orang biasa yang hanya melakukan semuanya karena beranggapan 

sudah harus seperti itu. Kenapa harus SD, SMP dan SMA, ya memang itulah yang harus saya jalani, 

dalam benak saya, paling saya akan menggantikan bapak saya jadi karyawan di PTP N IV. Tetapi 

didalam hati dan pikiran, saya harus memiliki kehidupan yang lebih baik dari kehidupan orang tua 

saya. Maklum karena memang kedua orang tua saya tidak memiliki pendidikan yang baik, mereka 

hanyalah tamatan SMP. Mereka hanya berpesan untuk terus rajin belajar agar bisa jadi orang, aneh 

juga, berarti sebelumnya saya bukan orang, hehehehe. 

 

Begitu sajalah yang selalu saya lalui sampai pada akhirnya tamat SMA, yang walaupun hidup di kota 

saya masih tidak mengerti untuk apa semua saya lalui, tidak tahu harus memilih jurusan untuk 

melanjut kuliah tapi keinginan untuk lanjut belajar ke jenjang yang lebih tinggi itu ada. Singkat cerita, 

saya lulus di Jurusan Fisika USU (Universitas Sumatera Utara) yang pada dasarnya pilihan ini hanya 

pilihan coba-coba dengan kakak saya karena kebetulan 

saya mengikuti ujian perdana UMB (Ujian Masuk Bersama) 

perguruan tinggi negeri tanpa tahu mau jadi apa setelah 

itu. Dengan hanya berpengharapan bahwa ini jalan Tuhan, 

maka saya pun mengambilnya dan melaluinya. Dan itu 

memang benar terjadi , perjalanan kehidupan itu baru 

saya benar rasakan semenjak saya menjalani masa-masa 

diperkuliahan.  

  

Kehidupan perkuliahan pun dimulai, dan semua yang saya 

lalui di semester awal kuliah sangat diluar ekspektasi saya, hal ini disebabkan karena jurusan Fisika 

USU sangat terkenal kebrutalan akan mahasiswanya. Perjumpaan perdana datang kekampus diawali 

dengan pertunjukkan kekerasan yang hampir mengurungkan niat saya untuk berhenti kuliah di 

jurusan Fisika. Kehidupan di Fisika USU pun saya jalani, tapi saya masih memiliki rencana untuk 

mencoba Ujian Masuk (SPMB) di tahun berikutnya bahkan saya sempat mengikuti ujian STAN hal ini 

saya lakukan karena masih merasa kurang nyaman dengan keadaan perkuliahan di Fisika USU. Tapi 

Memang benar, saya mengalami 

banyak perubahan setelah saya 

kuliah di Fisika USU, terlebih saya 

ikut dalam organisasi mahasiswa 

Kristen USU yaitu UKM KMK (Unit 

Kegiatan Mahasiswa Kebaktian 

Mahasiswa Kristen) USU. 
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Tuhan berkehendak lain, niat saya untuk mengikuti ujian SPMB saya urungkan dan ujian STAN saya 

gagal. Mungkin Tuhan sudah memanggil saya untuk belajar di Fisika USU. Memang benar, saya 

mengalami banyak perubahan setelah saya kuliah di Fisika USU, terlebih saya ikut dalam organisasi 

mahasiswa Kristen USU yaitu UKM KMK (Unit Kegiatan Mahasiswa Kebaktian Mahasiswa Kristen) USU. 

 

Terlibatnya saya dalam kegiatan 

UKM KMK USU berawal dari 

perjumpaan dengan senior saya, 

angkatan 2004 yang tak lain adalah 

penggagas penerbitan buku ini yaitu 

Bang Mula Sigiro. Saya dan teman-

teman kemudian sepakat 

membentuk kelompok PA 

(Pemahaman Alkitab) bersama bang 

Mula. Karena memang sudah sedikit 

terkontaminasi dengan kehidupan 

anak Fisika saya dan teman-teman terbilang kelompok yang sedikit bandal. Tetapi dengan kegigihan 

bang Mula yang terus membimbing kami pada akhirnya kami bisa berubah dan setidaknya lebih baik 

yang walaupun jumlah kami harus berkurang yang semula kami ada 10 orang pada akhirnya kami 

hanya tinggal 4 orang yang dikelompokkan. Ya, kemudian terbentuklah ―The Young Leaders‖, itulah 

nama kelompok kecil kami, yang memiliki mimpi bersama untuk bisa memimpin bangsa. Dan harus 

saya akui kelompok inilah salah satu alasan saya mengurungkan niat saya untuk mengikuti SPMB  

seperti yang saya katakan sebelumnya karena saya beranggapan dan optimis bahwa memang 

disinilah masa depan saya. 

 

Kelompok kecil yang saya jalani selama masa kuliah, memang sangat 

membantu saya, membantu untuk membangun karakter saya melalui 

pengalaman yang dibagikan oleh pemimpin kelompok saya dan juga 

oleh teman-teman kelompok yang lain. Sungguh sangat bersyukur 

karena bisa dipertemukan dengan bang Mula karena beliau sangat 

banyak membantu pembentukan karakter saya bukan hanya dalam 

bidang kerohanian tetapi juga dalam bidang kehidupan sehari-hari 

terutama dalam pencarian visi kedepan yang harus saya jalani. Pada 

satu ketika, kami kelompok kita saya bertanya kepada pemimpin kelompok kami, sebenarnya untuk 

apa sih kita hidup didunia bang? begitu kataku dengan polos. Dengan berbagai penjelasan dan pada 

akhirnya bang Mula meminjamkan saya sebuah buku ―The Purpose Driven Live‖. Dari penjelasan 

bang Mula dan buku tersebut setidaknya mengubah cara pandang saya akan hidup ini dan 

memandang visi yang benar bersama Tuhan. Bahkan lebih dari itu ada banyak lagi hal yang bang 
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Mula bagikan kepada kami di kelompok yang mungkin itu juga yang mengubahkan cara berpikir saya 

yang masih pendek untuk boleh berpikir lebih jauh menjadi orang yang berdampak dan boleh ikut 

terjun melibatkan diri menjadi agen pengubah 

bangsa ini. Sulit memang dijelaskan lewat 

tulisan ini tapi pada intinya saya bergumul 

dengan itu semua dan pada akhirnya saya 

mau menjadi bagian itu semua dimana pun 

pada akhirnya Tuhan pakai saya, itulah 

komitmen yang saya ambil waktu itu dan saya 

putuskan saya untuk terjun didunia 

pendidikan.  

 

Selain dampak positif yang saya dapatkan 

tetapi ada juga dampak negatif yang saya 

peroleh dari kehidupan saya yang menurut 

teman-teman saya terlihat sok rohani, 

misalnya dibilang sok munafik dan pelit ketika 

tidak memberi jawaban pada teman-teman 

ketika ujian dan sebagianya. Dan ada satu hal 

yang tak pernah saya lupa masa kuliah ketika 

saya harus berintegritas tidak membayar seorang dosen untuk dapat lulus mata kuliah beliau. Seperti 

yang saya katakan sebelumnya, saya orangnya biasa-biasa saja tidak terlalu pintar dan terlalu bodoh 

karena itu saya hanya memperoleh nilai E dari beliau (6 sks dengan 2 mata kuliah yang berbeda). Ya 

sudah pasti teman-teman saya pada mengejek, dibilang sok munafik. Tetapi bersyukur saya dapat 

menjaga integritas saya, sehingga pada saat mengulang mata kuliah tersebut saya dapat lulus 

walaupun dengan nilai C+. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus saya lalui di kampus dengan 

kehidupan yang bertolak belakang dengan kehidupan di kampus saya, tetapi bersyukur saya dapat 

melaluinya dan berhasil lulus dari Fisika USU selama 4 (empat) tahun dan merupakan salah satu dari 

10 (sepuluh) orang mahasiswa diangkatan kami Fisika 2008 yang lulus perdana. 

 

Setelah saya lulus dan memperoleh gelar sarjana, kehidupan di depan pun semakin rumit. Apakah 

langsung mencari kerja atau lanjut studi, belum lagi tuntutan dari orang tua yang menginginkan saya 

langsung cari kerja dan cari duit katanya. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut studi tapi lanjut studi 

program Akta-4 yaitu program studi untuk mendapatkan sertifikat mengajar. Hal ini saya putuskan 

karena memang saya mulai tertarik dengan dunia pendidikan dan orang tua pun menyetujuinya 

karena memang mereka senang kalau saya menjadi guru karena lebih terjamin masa depannya, 

begitu kata mereka. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya dalam hati tidak nyaman dengan keputusan 

yang saya ambil ini, yang merupakan cari aman dengan masa depan saya karena didalam hati saya 
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ingin melanjut studi kejenjang yang lebih tinggi yaitu S-2. Saya pun kuliah akta-4 selama kurang lebih 

6 bulan. 

 

Mungkin Tuhan sudah memanggil saya, itulah yang sampai sekarang saya amini. Tepat sebelum saya 

menyelesaikan kuliah akta-4 saya diterima lulus kuliah master di NTUST (National Taiwan University 

of Science and Technology) jurusan Material Sains. Begini kira-kira ceritanya, sebenarnya untuk 

kuliah master sudah ada jalannya, ya lagi-lagi lewat pemimpin kelompok saya, bang Mula karena 

beliau sudah duluan lulus di sana setahun setelah saya dinyatakan lulus. Tapi ya seperti itu karena 

masih kurang percaya diri dengan kemampuan dan untuk kuliah diluar negeri itu sangat dan sangat 

jauh diluar pemikiran saya, saya masih agak ragu mempersiapkannya. Tapi akhirnya saya 

mempersiapkan diri saya, berawal dari les TOEFL hampir 6 bulan tepat semester terakhir saya waktu 

kuliah S-1. Itupun masih ada keengganan saya untuk mendaftarkan studi lanjut kesana, tapi berkat 

desakan bang Mula saya memberanikan diri untuk mendaftar. Saya pun mendaftarkan lewat daftar 

online dan mengirimkan berkas ke Taiwan. Sebenarnya banyak juga perjuangan yang harus dilalui 

untuk mempersiapkan berkas-berkas ini, tetapi saya skip saja karena akan membuat banyak kata-

kata untuk menjelaskannya..hehehe. Tetapi pada intinya 

Tuhan sangat memimpin saya untuk dapat menyelesaikan 

semua keperluan untuk mendaftarkan diri ke universitas 

tersebut. Dan memang, puji Tuhan, tepatnya awal 

Desember 2014, tiba-tiba ada nomor asing yang 

menelpon saya, yaitu bang Mula, dengan terharu dan 

sedikit menangis bang Mula mengucapakan selamat 

kepada saya karena saya dinyatakan lulus di NTUST 

dengan FULL SCHOLARSHIP pula. Kabar ini pun langsung 

saya kabarkan kekampung, karena tahu bakalan tidak 

diizinkan oleh orang tua, saya pun berinisiatif menelpon 

kakak terlebih dahulu dan menjelaskan panjang lebar dan 

akhirnya dia setuju untuk saya berangkat ke Taiwan. Dan 

kakak pun menjadi modal saya untuk berbicara ke 

orangtua dan pada akhirnya orang tua saya pun 

mengizinkan. Saya benar-benar merasakan semua ini 

hanya bisa terjadi hanya karena tuntunan Tuhan, 

bagaimana semua bisa terlaksana dengan baik dan lancar 

sampai pada keberangkatan saya ke Taiwan. Saya pun 

berangkat ke Taiwan tanggal 12 Febuari 2014 pukul 06.00 pagi dari Bandara Polonia dengan 

diberangkatkan oleh keluarga yang kebetulan ikut mengantar saya dengan menginap dirumah tulang 

yang tinggal di Helvetia, Medan. Ini sungguh luar biasa, pengalaman penerbangan perdana ke luar 

Tak berpikir panjang, saya pun 

berencana  melanjutkan studi 

saya ke S-3, hal ini langsung saya 

diskusikan dengan professor saya 

dan beliau pun sangat setuju dan 

merekomendasikan saya lanjut 

studi. Adapun alasan saya kenapa 

harus S-3 adalah selain saya 

masih muda, saya juga berpikir 

masih dan masih perlu terus 

belajar dari Negara Taiwan ini, 

bukan hanya dalam hal 

pendidikan risetnya, tetapi juga 

kehidupan di Taiwan yang begitu 

nyaman dan tentram dan 

memiliki masyarakat bermental 

positif yang luar biasa untuk 

menjadi modal saya untuk 

membangun bangsa nantinya. 
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negeri dan ini merupakan pengalaman naik pesawat yang ketiga saya alami, karena sebelumnya 

hanya pernah naik pesawat perdana pulang-pergi Medan-Jakarta.  

 

Perjuangan untuk belajar di Taiwan pun dimulai. Tepat sekitar pukul 15.00 waktu Taiwan, untuk 

pertama sekali saya menginjakkan kaki di Taiwan. Adalah bang Marojahan dan bang Dikky yang 

menjemput saya di bandara Taoyuan. Kami pun langsung berangkat menuju asrama kampus NTUST, 

sekitar 1 jam perjalanan lamanya dari bandara. Ya benar sekali, masih dan mungkin sangat canggung 

dengan kehidupan baru yang akan saya jalani ini, tetapi bersyukur ada bang Marojahan dkk termasuk 

bang Mula yang membantu saya beradaptasi di Taiwan termasuk dikampus NTUST. Saya harus akui, 

perjuangan kedepan yang harus saya hadapi memang tidak mudah, ibarat dunia baru yang  akan 

saya kunjungi dan lalui. Belum lagi masalah bahasa, karena memang bahasa Inggris saya masih pas-

pasan begitu juga sistem pelajarannya. Semester 

pertama yang saya lalui sungguh amat dan terasa berat 

menurut saya, bagaimana harus menyesuaikan pelajaran 

dan juga harus mencari professor untuk pembimbing, 

karena di Taiwan sistemnya adalah kita harus menjadi 

salah satu anggota laboratorium atau asisten 

laboratorium di suatu laboratorium yang dimiliki oleh 

seorang professor di setiap departemen masing-masing. 

Karena juga sistem di Taiwan khususnya master dengan 

kata kasarnya yang berhak melulus-tidakkan mahasiswa 

adalah tergantung dengan professor pembimbingnya 

tidak seperti di Indonesia. Dan pada akhirnya saya pun 

memberanikan diri meng-email seorang professor 

bernama Prof. Dong-Hau Kuo karena kebetulan beliau 

memiliki riset dibidang thin film/lapisan tipis, topik ini 

setidaknya pernah saya pelajari di kampus USU jadi saya 

pun memilihnya. Dan sungguh terkejut, tidak sampai 

menunggu berjam-jam atau bahkan berhari-hari seperti 

dosen-dosen kita di Indonesia yang sangat susah 

dihubungi, beliau pun membalas email saya dan menyuruh saya untuk datang ke kantornya 

keesokkan harinya. 

 

Singkat cerita, saya pun di terima dilaboratorium Prof. Dong-Hau Kuo yaitu Lab. Fundamental 

Ceramic (E1-139). Kembali, masalah pun tak kunjung habis-habisnya, bagaimana tidak, selain tidak 

ada satu pun alat didalam laboratorium yang pernah saya lihat dan pakai belum lagi anggota 

laboratoriumnya tidak ada satu pun yang berasal dari Indonesia yang ada mahasiswa lokal dan 

beberapa mahasiswa internasional dari berbagai negara, saya adalah mahasiswa master Indonesia 

Semester pertama yang saya lalui 

sungguh amat dan terasa berat 

menurut saya, bagaimana harus 

menyesuaikan pelajaran dan juga 

harus mencari professor untuk 

pembimbing, karena di Taiwan 

sistemnya adalah kita harus 

menjadi salah satu anggota 

laboratorium atau asisten 

laboratorium di suatu 

laboratorium yang dimiliki oleh 

seorang professor di setiap 

departemen masing-masing. 

Karena juga sistem di Taiwan 

khususnya master dengan kata 

kasarnya yang berhak melulus-

tidakkan mahasiswa adalah 

tergantung dengan professor 

pembimbingnya tidak seperti di 

Indonesia. 
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pertama yang bergabung di laboratorium tersebut. Satu-satunya jalan adalah saya harus berani 

memulai dan belajar keras. Dan puji Tuhan, saya dapat beradaptasi dan dapat mengikuti pelajaran di 

kelas dengan baik walaupun harus berkorban lembur dan bekerja dengan keras di laboratorium. Satu 

pengalaman yang sangat saya kagumi adalah sangat begitu dekatnya kami mahasiswa dengan 

professor disini, bahkan khususnya professor saya, beliau sangatlah peduli dengan semua 

mahasiswanya. Hal inilah yang membuat saya bersemangat untuk mengerjakan riset walaupun tiap 

minggunya harus meeting progress artinya adanya perkembangan data dan dipresentasikan di 

meeting setiap minggunya. Dan puji Tuhan juga, di semester tiga (3) saya di Taiwan, saya dengan 

professor berhasil menghasilkan 1(satu) buah paper internasional.  

 

Semester Fall 2014 ini adalah semester terakhir saya kuliah master. Sungguh luar biasa memang 

karya Tuhan menyertai saya, tak terasa Dia telah menuntun sampai sejauh ini. Saya yakin dan 

percaya, Tuhan menempa saya melalui negara Taiwan ini untuk boleh menjadi modal saya 

membangun bangsa kelak setelah lulus dari sini. Tak berpikir panjang, saya pun berencana  

melanjutkan studi saya ke S-3, hal ini langsung saya diskusikan dengan professor saya dan beliau 

pun sangat setuju dan merekomendasikan saya lanjut studi. Adapun alasan saya kenapa harus S-3 

adalah selain saya masih muda, saya juga berpikir masih dan masih perlu terus belajar dari Negara 

Taiwan ini, bukan hanya dalam hal pendidikan risetnya, tetapi juga kehidupan di Taiwan yang begitu 

nyaman dan tentram dan memiliki masyarakat bermental positif yang luar biasa untuk menjadi modal 

saya untuk membangun bangsa nantinya. Di kesempatan lain saya akan cerita lebih jauh tentang 

kehidupan Taiwan yang sangat begitu baik dibandingkan dengan Negara kita Indonesia.  

 

Sehingga pada akhirnya saya mau menyampaikan bahwa selain ilmu pendidikan yang kita dapatkan 

dari belajar di luar negeri,  tetapi juga kita dapat belajar dari pengalaman kehidupan mereka yang 

lebih baik dari kita. Karena itu buat teman-teman semua, mari jangan takut untuk belajar diluar 

negeri karena orang biasa seperti saya saja bisa apalagi teman-

teman semua yang saya yakin lebih luar biasa dari saya. Saya bukan 

katakan studi didalam negeri itu tidak baik tetapi untuk menjadi lebih 

baik untuk kita perlu belajar dari orang yang lebih baik dari kita, buat 

siapa, yang pasti buat bangsa kita Indonesia sehingga kalau nanti 

sudah belajar diluar negeri jangan lupa pulang ke Indonesia ya, mari 

kita sama-sama membangun bangsa kita menjadi lebih baik, seperti 

kata bapak Anis Baswedan : ―Mari kita turun tangan‖ karena kalau 

tidak kita siapa lagi. SEMANGAT dan SYALOM.  

Albert Daniel Saragih 
Master Candidate in Materials Science and Engineering| NTUST - Taiwan Tech 

 E1 (139)Functional Ceramic Lab +886978384890  NTUST Dorm 1, Room 117-4,  

No.43, Sec. 4, Keelung Rd., Daan Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.) 
Email : albertdanielsrgh@gmail.com 
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Ketika Pasutri 
Menuntut Ilmu Bersama  
di Negeri Formosa 

Abba Suganda Girsang & Melva Hermayanty Saragih 

 

PENDIDIKAN ADALAH SENJATA PAMUNGKAS  

UNTUK MENGUBAH DIRI, BANGSA BAHKAN DUNIA (NA) 

 

 

aya lahir dan dibesarkan di Medan. Sekolah saya dari SD sampai SMA pun di Medan. 

Meskipun sempat  mengecap kuliah di USU setahun, kuliah S1 dan S2 saya rampungkan di 

UGM Yogyakarta. Kenyataannya memang saya menghabiskan lebih banyak waktu tinggal di 

luar Medan, namun Medan tetaplah  merupakan kampung halaman yang selalu saya rindukan. 

 

Sebagai seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi, adalah suatu kewajiban untuk meneruskan 

sekolah sampai level tertinggi. Inilah konsekuensi yang saya rasakan tahun 2008 seusai 

menyelesaikan program master Ilmu Komputer di UGM. Saat itu sebenarnya ada keinginan untuk 

―beristirahat‖ dari studi sambil tetap mengajar.  Namun, tiba-tiba Tuhan mengingatkan tentang visi 

yang Tuhan sudah beri untuk tetap terus bisa bergerak dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah 

S 

BAB 

13 
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salah satu gerbang menuju perubahan suatu bangsa. Dengan menjadi guru, kita mudah 

mengimpartasi visi, misi, dan nilai-nilai kepada pihak lain (mahasiswa). Itu kesempatan yang indah 

yang Tuhan beri. Namun, untuk memaksimalkan fungsi itu, mau tak mau kita harus bisa 

memaksimalkan potensi diri. Tidak tanggung-tanggung. Akhirnya saya mulai mencari informasi 

tentang beasiswa. Dan secara kebetulan pula, tiba-tiba seorang teman berkunjung sambil 

menginformasikan perihal beasiswa di NCKU, Tainan, 

Taiwan.  

 

Singkat cerita saya apply dan berhasil memperoleh 

beasiswa dari NCKU untuk 4 tahun. Proses aplikasi itu  

sangat mudah dan sederhana, bahkan jauh lebih 

sederhana daripada proses saat saya memperoleh 

beasiswa S2 dari pemerintah Indonesia (program BPPS). 

Karena proses yang begitu mudah, saya merasa biasa 

saja memperoleh beasiswa ini dan bersekolah di NCKU. 

Belakangan saya menyadari, ketika berinteraksi dengan 

mahasiswa dan masyarakat lokal Taiwan, mereka menyatakan kekagumannya kepada saya bisa 

masuk ke salah satu kampus terbaik di Taiwan apalagi dengan beasiswa. Baru saya sadari betapa 

beruntungnya saya menerima fasilitas kampus bergengsi itu secara gratis, bahkan mendapat uang 

bulanan rutin. 

 

Tantangan dan Persoalan Selama Kuliah—Riset Adalah Momok! 

Meskipun di satu sisi saya merasa beruntung, di sisi yang lain saya pun merasakan tantangan demi 

tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan paling berat adalah banyaknya mata kuliah 

dalam Bahasa China dibandingkan dalam Bahasa Inggris. Padahal kemampuan Bahasa China saya 

betul-betul nol besar. Dari 8 matakuliah yang sudah saya selesaikan, hanya 2 mata kuliah yang 

berbahasa Inggris. Praktis dikelas saya hanya bengong sambil sesekali lihat-lihat slide yang 

berbahasa Inggris. 

 

Tantangan lain adalah persoalan di meeting grup. Satu dari dua meeting yang harus saya ikuti 

menggunakan Bahasa China. Persoalan di grup riset juga tak kalah beratnya. Selain menghadapi 

rekan-rekan mahasiswa Taiwan yang smart dan kompetitif, mereka cenderung individualis dan 

tampaknya sukar bagi saya untuk menemukan rekan yang nyaman untuk diajak berdiskusi. Jadi, 

seringkali saya merasa tertekan dan minder menghadapi grup riset saya ini. Sementara sekali dalam 

sebulan, setiap individu dalam tim harus mempresentasikan sebuah jurnal internasional yang telah 

dipelajarinya. Peraturan ini memaksa saya harus rajin membaca berbagai jurnal internasional demi 

memenuhi tugas ini setiap bulan. Namun, seringkali saya tidak siap. Mencari, menemukan, serta 

mempelajari jurnal yang pas menjadi beban yang luar biasa berat bagi saya. Padahal syarat kelulusan 

Singkat cerita saya apply dan 

berhasil memperoleh beasiswa 

dari NCKU untuk 4 tahun. Proses 

aplikasi itu  sangat mudah dan 

sederhana, bahkan jauh lebih 

sederhana daripada proses saat 

saya memperoleh beasiswa S2 

dari pemerintah Indonesia 

(program BPPS). 



82 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

program doktoral ini mengharuskan setiap individu untuk 

mempublikasikan hasil risetnya ke minimal 2 jurnal 

internasional yang berkualitas. Maka seringkali saya 

merasa pesimis menghadapi tugas ini ditambah lagi 

persyaratan tersebut. Herannya, meskipun rekan-rekan 

dalam tim saya ini tampak rajin-rajin dan pintar, belum 

satupun dari mereka yang berhasil lulus di bawah masa 

kuliah 6 tahun. Tampaknya riset ini betul-betul suatu 

momok dalam kehidupan perkuliahan kami! 

 

Persoalan lain adalah kami juga membawa anak kami, Brave, yang waktu itu belum lagi berumur 2 

tahun. Sementara kami orangtuanya adalah mahasiswa yang setiap hari berjibaku dengan tugas-

tugas kuliah, dan riset. Di tiap awal semester, kami harus mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga 

salah satu dari kami harus tinggal di apartemen untuk mengurus si buah hati. Secara financial kami 

juga berjuang untuk mencukupkan kebutuhan dari beasiswa saya dan istri saya yang tidak bisa 

dibilang besar. Karena tidak mungkin bagi kami untuk tinggal di dorm (asrama) mahasiswa, kami 

mengontrak apartemen sederhana yang tiap bulannya cukup menguras dana kami yang terbatas. 

Belum lagi kebutuhan makan, sandang, dan keperluan si kecil. Untungnya selama 2 tahun membawa 

si kecil dia tak pernah sakit serius. Mungkin karena kondisi apartemen dan lingkungan yang bersih, 

kami dan si kecil selalu merasa sehat-sehat saja di sana. 

 

Kegigihan dan Doa yang Tak Putus—Riset Menjadi Kebiasaan 

Setelah memasuki tahun ke-3 

kuliah, ada perasaan kuat ingin 

membatalkan kuliah S3 ini, 

karena persoalan begitu 

kompleks. Namun, kami selalu 

ingat Tuhanlah yang telah 

membawa kami ke sana untuk 

visi pendidikan. Selalu ada 

kekuatan ketika mengingat akan 

hal ini sehingga kami merasa 

lebih sabar dan ulet untuk 

berjuang, karena kami yakin 

perjalanan sulit ini akan 

berujung. Saat ini saya mulai memasuki tahun ke-6 kuliah. Berkat kegigihan dan doa yang tak putus 

sudah ada beberapa international conference yang saya ikuti, hasil riset juga sudah ada yang 

diterima dalam journal international, dan beberapa paper lagi sedang dalam proses revisi. Tuhan 

Salah satu tantangan paling 

berat adalah banyaknya mata 

kuliah dalam Bahasa China 

dibandingkan dalam Bahasa 

Inggris. Padahal kemampuan 

Bahasa China saya betul-betul nol 

besar. 
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baik. Saya optimis bisa menyelesaikan program doktor dalam waktu dekat ini. Selama pendidikan di 

Taiwan, banyak pelajaran yang saya petik. Bagaimana membangun kampus riset, bagaimana 

membimbing para mahasiswa master dan PhD dalam riset yang sebelumnya tak pernah saya ketahui. 

Setelah tahun-tahun terakhir ini saya bergelut dalam riset, riset bukan lagi momok yang menakutkan 

dan menjenuhkan bagi saya. Sekarang dalam memandang riset, saya bergairah dan timbul  

kerinduan untuk nanti jika kembali mengabdi di Indonesia, saya bukan hanya mengajar tetapi saya 

ingin membangkitkan motivasi  para mahasiswa Indonesia agar mereka pun mampu terjun dan 

bersaing ke dalam dunia riset internasional. 

 

Kesaksian Sang Istri, Melva Hermayanty Saragih (Melva) 

Awalnya saya merasa berat untuk melanjutkan studi S2. Setelah memiliki anak kami yang pertama 

tahun 2009, otomatis saya terfokus mengurus anak yang masih baby. Karena sehari-hari waktu 

tersita dengan sang baby tak terlintas di pikiran saya untuk melanjutkan sekolah. Buat saya S1 

cukuplah. Mungkin setelah anak sedikit besar saya akan 

mencari pekerjaan lagi di perusahaan swasta seperti 

yang sudah-sudah, pikir saya waktu itu. Sebelumnya 

memang selepas kuliah S1 di UGM saya bekerja di 

perusahaan swasta di Jakarta. Kemudian karena menikah 

saya ikut suami ke Jogja yang seorang dosen. Di Jogja 

saya pun sempat bekerja 3 tahun di perusahaan swasta 

sebelum akhirnya keluar karena bisnis kecil-kecilan yang 

kami jalankan dan karena kehamilan saya. 

 

Tak Berminat Namun Diterima 

Tahun 2009 kami sepakat, suami berangkat sendirian ke 

Taiwan untuk studi S3. Saya pun pindah ke rumah 

orangtua di Medan bersama si kecil, Brave, yang masih berusia 7 bulan waktu itu. Setahun setelah 

kami di rumah orangtua, suami lalu mengajak saya dan si kecil ikut bersamanya ke Taiwan. Waktu itu 

saya cuma bengong dan berpikir bagaimana mungkin kami bisa hidup di negeri orang tanpa bekerja, 

karena suami hanyalah seorang mahasiswa yang bergantung pada beasiswa perbulan. Memang saat 

itu suami menawarkan saya untuk kuliah lagi karena melihat beberapa peluang terbuka untuk saya 

melanjutkan kuliah melalui beasiswa, dan inilah satu-satunya jalan bagi kami agar bisa tinggal 

bersama di Taiwan.  

 

Namun waktu itu saya tidak terlalu berminat dan bersemangat, selain juga tidak percaya bahwa 

aplikasi saya akan diterima. Maka, jadilah suami saya yang membuatkan semua aplikasi permohonan 

beasiswa atas nama saya ke kampus yang juga dipilihkannya untuk saya. Saya cukup mengontak 

dosen S1 saya di Jogja meminta surat rekomendasi mereka dan surat referensi kerja dari beberapa 

Ketika melihat LoA ini hati saya 

gemetar dan berdoa, oh Tuhan 

sanggupkah saya studi master di 

Taiwan ini? Karena melanjutkna S2 

di Indonesia saja saya merasa tak 

sanggup apalagi di luar negeri. 

Maklum, sudah lebih 10 tahun saya 

tidak menjejakkan kaki di kampus. 

Rasanya semua pelajaran sudah 

terlupakan. Apalagi sekarang harus 

kuliah sambil mengurus anak. 
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perusahaan swasta tempat saya pernah bekerja. Berkas-berkas lainnya sesuai instruksi suami saya 

kirim ke Taiwan via pos. Setelah itu saya tenang-tenang 

saja di Medan menunggu kabar darinya. 

 

Di tahun 2010 seperti yang kami rencanakan, saya dan 

Brave menyusul berangkat ke Tainan, Taiwan dan 

menumpang di apartemen teman, sepasang suami-istri 

juga. Baru beberapa hari di sana, kami menerima Letter of 

Aplication yang suami lamar untuk saya. Tak disangka 

apply beasiswa saya diterima, di dua kampus sekaligus, 

NUTN dan STUT! Amazing! Ketika melihat LoA ini hati saya 

gemetar dan berdoa, oh Tuhan sanggupkah saya studi 

master di Taiwan ini? Karena melanjutkan S2 di Indonesia 

saja saya merasa tak sanggup apalagi di luar negeri. 

Maklum, sudah lebih 10 tahun saya tidak menjejakkan kaki 

di kampus. Rasanya semua pelajaran sudah terlupakan. 

Apalagi sekarang harus kuliah sambil mengurus anak. 

 

Setelah melalui pertimbangan yang matang, saya memilih 

STUT (Southern Taiwan University)—sekarang STUST, 

karena melihat banyaknya teman-teman Indonesia di sana dibandingkan kampus NUTN. Selain itu, 

jurusan Manajemen Bisnis Internasional (MBA) yang ditawarkan lebih sesuai dengan S1 saya yang 

Administrasi Negara (sekarang berganti nama menjadi jurusan Manajemen Kebijakan Publik UGM) 

dibandingkan dengan Teknologi Manajemen yang ditawarkan di NUTN. Meskipun jumlah stipend 

perbulan yang ditawarkan NUTN lebih besar daripada STUT. 

 

Pengalaman Tak Terlupakan 

Hari-hari yang kami lalui semasa kuliah di Taiwan terbilang sulit atau sedikit memprihatinkan. Agar 

mobilitas pulang pergi ke kampus lancar, di tahun pertama kebersamaan kami, kami memutuskan 

ngekost sebuah kamar di sebuah apartemen yang dekat dengan kampus saya. Karena hanya sebuah 

kamar berukuran 3x4, tentu saja ruang gerak sangat terbatas, lebih terbatas dari (RSSS) Rumah 

Sangat-Sangat Sederhana manapun di Indonesia! Segala aktivitas dilakukan di sini, dari belajar, tidur, 

memasak, menonton TV dan tempat bermain si Brave kecil! Oh ya tentang aktivitas mencuci ini 

punya cerita tersendiri. Karena saya sebenarnya menerima fasilitas dorm kampus, tapi tidak tinggal di 

sana, kamar ―jatah‖ saya hanya digunakan untuk menyimpan peralatan cuci, seperti deterjen, 

hanger, dsb. Setiap pagi atau sore diam-diam saya akan nyelinap ke dorm, masuk ke kamar hanya 

untuk mengambil deterjen dan masuk ke ruang laundry. Kemudian pakaian-pakaian kotor kami saya 

masukkan ke mesin cuci. Sekali tekan tombol bereslah semuanya. Sambil menunggu cucian ―matang‖ 

Hari-hari yang kami lalui semasa 

kuliah di Taiwan terbilang sulit 

atau sedikit memprihatinkan. 

Agar mobilitas pulang pergi ke 

kampus lancar, di tahun pertama 

kebersamaan kami, kami 

memutuskan ngekost sebuah 

kamar di sebuah apartemen yang 

dekat dengan kampus saya. 

Karena hanya sebuah kamar 

berukuran 3x4, tentu saja ruang 

gerak sangat terbatas, lebih 

terbatas dari (RSSS) Rumah 

Sangat-Sangat Sederhana 

manapun di Indonesia! Segala 

aktivitas dilakukan di sini, dari 

belajar, tidur, memasak, 

menonton TV dan tempat 

bermain si Brave kecil! 
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saya masuk kembali ke kamar mengobrol atau membaca buku dengan teman-teman satu kamar dari 

Vietnam atau Indonesia. Mereka untungnya maklum dengan kebiasaan saya yang seorang mahasiswi 

plus ibu rumah tangga. Di semester kedua kuliah saya, setelah mengkalkulasi penerimaan kami yang 

―semata wayang‖ berasal dari beasiswa, kami merasa mampu untuk menyewa sebuah rumah 

sederhana dalam apartemen itu juga. Nah, yang ini sudah lumayan melegakan. Ada 2 kamar tidur, 

ruang dapur, satu kamar mandi dilengkapi ruang mencuci dan menjemur, ditambah lagi masih 

tersedia ruang serbaguna tempat menonton, menerima tamu sekaligus ruang belajar. Karena suami 

mempunyai skuter tua yang dibelinya dari teman Indonesia, jadilah dia pulang pergi ke kampus naik 

skuter China ini. Sedangkan saya cukup berjalan kaki 

sekitar 300 meter ke kampus. Di tahun kedua karena 

mendapat warisan sebuah sepeda dari teman Indonesia, 

saya bisa bergowes ria pulang pergi kuliah. 

 

Pengalaman tak terlupakan di masa kuliah ketika kami 

berdua pernah mendapat jadwal yang sama. Di tahun 

kedua kuliahnya, mata kuliah yang harus diikuti suami 

sebenarnya hanya tinggal beberapa, karena studi S3 lebih 

menekankan riset dibandingkan harus duduk di bangku 

kuliah seperti S2. Jadi kami berusaha mengatur kuliah sebaik mungkin agar selalu ada yang 

mengurus anak kami, Brave, bergantian di rumah. Namun, suatu hari saya mesti mengikuti ujian satu 

mata kuliah di akhir semester, sedangkan suami mendapat giliran melakukan presentasi di depan 

team risetnya. Di tengah situasi kebingungan, beruntunglah seorang teman mahasiswa Indonesia 

menawarkan untuk menjaga Brave selama saya ujian. Alhasil siang itu saya bawa Brave yang masih 

berumur 2 tahun ke kampus lalu menyerahkannya kepada teman yang baik itu. Karena dia tinggal di 

dorm (asrama) kampus jadilah mereka bermain-main di lapangan bola sambil menunggu saya ujian. 

 

Luar biasa pertolongan Tuhan kepada kami. Dengan hanya mengandalkan beasiswa perbulan, kami 

bisa bertahan dan saya berhasil menyelesaikan kuliah master dua tahun di Taiwan. Tahun 2012 

setelah saya diwisuda, saya dan anak harus kembali ke tanah air. Sekarang sambil menunggu suami 

menyelesaikan masa studi suami di Taiwan, saya membantu bisnis kakak perempuan saya 

membangun sebuah bimbingan belajar di kota Medan. Setelah lulus kuliah S2 di Taiwan begitu 

banyak pembelajaran yang saya peroleh. Besar harapan saya kelak, setelah suami kembali ke 

Indonesia kami bisa bersama-sama terjun ke dalam dunia pendidikan di Indonesia, bergerak dalam 

visi yang Tuhan telah tanamkan dalam hati kami berdua. 

 

Abba Suganda Girsang & Melva Hermayanty Saragih 
PhD Candidate, Computer and Communication Engineering, NCKU, Tainan 

Email: gandagirsang@yahoo.com, melvaherma@yahoo.com 

 

Luar biasa pertolongan Tuhan 

kepada kami. Dengan hanya 

mengandalkan beasiswa 

perbulan, kami bisa bertahan dan 

saya berhasil menyelesaikan 

kuliah master dua tahun di 

Taiwan. 
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Menciptakan Kesempatan  
Setiap Hari Melalui  
Usaha-usaha Yang Tak Berujung 

Murni Sianturi 

 

KEBANYAKAN MILYUNER MENDAPAT NILAI B ATAU C DI KAMPUS. MEREKA MEMBANGUN 

KEKAYAAN BUKAN DARI IQ SEMATA, MELAINKAN KREATIVITAS DAN AKAL SEHAT. 

(THOMAS STANLEY) 

 

 

 

Nasehat Ibu Mengawali Semangatku 

i teras rumah, ada tempat dimana ibuku dan aku sering duduk bersama. Masih sangat 

muda. Waktu itu usiaku hampir memasuki sekolah dasar. Di tempat itulah aku pernah 

melontarkan pertanyaan yang mungkin satu atau dua anak kecil zaman sekarang akan 

menanyakan hal sama. 

 

―Ibu, sebelum menikah dengan bapak, pasti ibu punya pacar kan? Tanya ku . Lalu ibu pun 

menjawab, ―Punya‖. ―Gimana pacar Ibu dulu?‖ Tambahku . Dia orang baik, dia seorang Mantri‖ (saat 

itu, pekerjaan ini cukup membanggakan dikampung), tandas ibu.  Wah, coba kalau pekerjaan bapak 

adalah mantri, pasti kita kaya yah Bu.‖ Yah, begitulah keluguan masa kanak-kanak. 

 

Lalu Ibupun menyahut. ―Ya, mungkin kita kaya. Namun, kamu tahu tidak mengapa kamu dilahirkan 

dari keluarga yang sederhana ini? Itu artinya supaya kamu berjuang. Dengan demikian, kamu dapat 

merasakan bagaimana bahagianya mencapai sesuatu. 

Kamu ada dua kaki yang kuat untuk melangkah maju, 

tangan untuk menggemgam, mata untuk menatap masa 

depan, pikiran yang sehat untuk merencanakan dan hati 

untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, itu sudah 

cukup.‖ 

 

 Saat itu, tidak banyak makna yang kudapat dari 

nasehat Ibuku tersebut. Pikirku, berarti kekayaan itu tidak 

hanya berbicara harta, namun segala yang kita miliki. Seiring berjalannya waktu, aku semakin 

mengerti maksud ibuku yang sebenarnya. Hal itu kumengerti dari keadaan keluargaku sendiri. 

Tentunya biaya pendidikan cukup menjadi masalah bagi keluarga kami. Di tambah lagi, jumlah 

D 

BAB 

14 

Seribu seratus rupiah adalah 

penghasilan pertamaku. Nominal 

ini memang terbilang sangat 

kecil. Akan tetapi ini tidak 

sebanding dengan prinsip hidup 

yang telah kupelajari. 
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bersaudara yang banyak (enam bersaudara, dan saya anak ketiga). Akan tetapi saya sangat senang 

belajar. Sementara, orang tua telah sangat berusaha untuk pendidikan kami. Namun, kami harus 

membantu orang tua juga agar semua keperluan terpenuhi.  

 

Di mulai dari kelas 5 sekolah dasar. Setiap hari pulang sekolah aku harus mencari uang untuk 

membantu sedikit keperluan sekolah. Seribu seratus rupiah adalah penghasilan pertamaku. Nominal 

ini memang terbilang sangat kecil pada waktu itu (tahun 1999). Akan tetapi ini tidak sebanding 

dengan prinsip hidup yang telah kupelajari. Betapa senangnya rasanya bisa menerima uang tersebut 

dan memberikannya kepada Ibu. Saya teringat kata-kata ibu saya sewaktu di teras itu. Dan inilah 

yang kupelajari dari nasehat ibuku, ―Yang terpenting adalah terus berusaha.‖ Nasehat inilah yang 

mengawali semangatku untuk berjuang demi pendidikanku.  

 

Akhirnya Kuputuskan untuk Studi Lanjut 

Awalnya, tidak pernah terpikirkan olehku akan melanjut studi S2. Dapat menyelesaikan pendidikan S1 

dengan baik bagiku sudah merupakan anugrah yang begitu besar. Oleh sebab itu, tatkala gelar 

sarjana pendidikan disematkan, 

saya hanya berpikir untuk fokus 

bekerja. Jika ada sedikit tabungan, 

mungkin dua atau tiga tahun saya 

akan pikirkan untuk melanjutkan 

studi S2. Saya melanjutkan 

pekerjaan saya mengajar yang 

telah saya tekuni semasa kuliah. 

Enam bulan saya mengajar di 

Medan, kemudian saya mengikuti 

program SM-3T (sarjana mengabdi 

di daerah terdepan, terluar dan 

tertinggal. Melalui program ini, kami (yang berhasil lolos tes dan mengikuti prakondisi) disebar ke 

seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Simeulue, Aceh. Setahun lamanya hidup bersama dengan 

masyarakat Simeulue Tengah. Sebuah pulau kecil di barat laut Pulau Nias. Di pulau ini saya 

membagikan ilmuku yang sedikit kepada para muridku. 

 

Tepatlah sudah, yang namanya daerah tertinggal, pasti pendidikannya sangat terbelakang.  Alangkah 

ruyamnya pendidikan di daerah ini. Jumlah guru yang sangat minim, kurangnya fasilitas yang 

memadai, motivasi belajar siswa yang juga sangat rendah dan menejemen pendidikan yang serba 

berantakan. Keterpurukan ekonomi membuat sebagian anak-anak tidak hadir ke sekolah dengan 

alasan untuk membantu orang tua. Tidak dapat dipungkiri, namun demikianlah kondisi pendidikan di 

daerah pedalaman. Melihat kondisi ini, timbul pemikiran untuk kuliah S2. Dengan pengalamanku yang 
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sangat sedikit sangat tidak mungkin untuk berkontribusi maksimal.  Harus membenahi 

kemampuanku. Kondisi inilah yang membuatku mengerti apa maksud mengapa aku harus ke tempat 

ini. Kadang kala kita tidak akan pernah mengerti peran kita, hingga pada keadaan pelik 

dipertontonkan di depan mata. Oleh sebab itu, saya bertekad melanjutkan pendidikan.  

 

Usai pengabdian setahun di daerah 3T, kami para SM- 3T di beri kuliah pemantapan yaitu pendidikan 

profesi guru (PPG) selama setahun. Dari program ini diharapkan lulusan yang benar-benar kompeten 

sebagai seorang pendidik. Dalam proses inilah, motivasi 

saya dipupuk dan semakin mantap untuk melanjut studi. 

Jalan Tuhan terbuka melalui sharing dengan kakak senior, 

Dr. Mula Sigiro yang juga kuliah di luar negeri tepatnya di 

Taiwan. Kakak tersebut memberikan informasi tentang 

peluang mendapatkan beasiswa di beberapa kampus di 

Taiwan. Berlanjut kami saling berdiskusi. Saya pelajari 

beberapa modul yang kakak itu bagikan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk apply ke salah 

kampus pendidikan di Taiwan. 

 

Sembari mengikuti PPG, saya mempersiapkan diri dan berkas-berkas yang diperlukan untuk apply 

beasiswa. Belajar TOEFL dan bagaimana merancang study plan dalam bahasa Inggris begitu asing 

bagiku saat itu. Wah, biasa dibilang kosakatanya ―so so‖, dan grammarnya berantakan. Harus kerja 

keras. Kondisinya pada saat itu kami sedang pelatihan mengajar selama enam bulan di sekolah. 

Belum lagi sepulang sekolah saya harus mengajar les di sekolah dan di luar. Benar-benar harus 

menejemen waktu dengan baik. Akan tetapi semuanya itu kulalui sederhana saja. Kerja keras dan 

motivasi. Nasehat ibuku benar-benar memotivasi ku selalu. 

 

Bagiku kesempatan tidak serta merta berbicara tentang besarnya peluang. Jika peluangnya sangat 

kecil, maka tidak banyak orang yang akan mengambil tindakan, karena pikirnya ―pasti akan gagal‖. 

Kesempatan itu selalu ada dimana kerja keras dan motivasi berada. Jika kita punya motivasi dan 

kerja keras maka kesempatan demi kesempatan akan selalu ada setiap waktu. Ya tentu saja. 

Akhirnya saya berkesempatan studi lanjut di Taiwan, semata  karena kerja keras dan motivasi.  

 

Dari Kampung Menuju Formosa 

Betapa rianya sewaktu hasil seleksi beasiswa diumumkan. Saya lulus di National Dong Hwa 

University, Taiwan. Wah, tidak menyangka bisa kuliah di Negeri Formosa ini. Namun, aku tersentak 

langsung berpikir biaya mengurus berkas keberangkatan dan tiket pesawat. Belum lagi biaya 

keperluan awal. Dan biaya tersebut cukup besar, sementara modalku hanya motivasi dan kerja keras.    

 

Kita tidak akan pernah mengerti 

apa peran kita, hingga pada 

keadaan pelik dipertontonkan di 

depan mata. 
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―Gimana ini yah? Hepeng dang adong, hutang bahat (uang tidak ada, utang banyak).‖ Itulah kalimat 

selengesan yang kerap terlontar. 

Tetapi tak apalah. Pasti ada 

jalan. Itulah keyakinan saya. Dan 

jalan itu saya lalui. Akhirnya, 

saya berangkat. Semua itu 

karena bantuan dari keluarga, 

abang, kakak, dan teman. Tak 

ketinggalan rektor saya (Bpk 

Prof. Dr. Ibnu Hajar, M. Si) dan 

Pemda Serdang Bedagai, juga 

meringankan tangan mensupport 

saya. Lomba menyanyi dan 

menulis yang sederhana yang 

diselenggarakan kampus pada saat itu, juga ternyata menghantarkan sejumlah uang ke pundi 

keberangkatanku.  Saya tidak menyangka bahwa seluruh alam semesta bahu membahu membantuku 

untuk melangkah kaki dari kampung ke Negeri Formosa ini untuk melanjutkan studi. Terima kasih 

untuk semua dukungannya. Thanks God. 

 

Ini yang Mereka Lakukan 

Tepat tanggal 16 Februari 2014, untuk pertama kalinya aku menginjakkan kaki di negeri orang.  

Kesan pertama, saya sudah tergakum dengan Negara ini. Itu terjadi di bandara Taiwan. Mereka 

begitu strick dengan namanya peraturan. Dengan begitu teliti mereka mengechek semua identitas 

para pendatang. Banyak hal lain yang juga saya temukan disini. Bagaimana pendidikan yang saya 

alami sewaktu S1 dulu membuatku bermimpi akan pendidikan yang lebih baik. Indah rasanya 

memimpikan suatu kelas yang bersih dan nyaman, berbagi ilmu dengan para dosen yang kompeten 

dengan leluasa, dan menghabiskan waktu berjam-jam membaca koleksi buku bagus oleh pengarang 

terkenal. Eh, ternyata lebih indah menyaksikan sendiri kondisi itu. Dan itu saya temukan dikampus 

saya sendiri yang sekarang ini.  

 

Hidup Bersih. Tak perlu slogan ―Buanglah sampah pada tempatnya‖, karena masyarakat telah 

membuang sampah pada tempatnya. Begitu juga mahasiswa menyadari hal itu, sehingga ruangan 

kelas tetap terjaga kebersihannya. I am really proud of them.  

 

Bekerja Paruh Waktu. Tentunya tidak semua mahasiswa mendapat support dana yang cukup 

untuk biaya pendidikannya. Selain beasiswa yang disediakan kampus, untuk kondisi tersebut pihak 

kampus mengambil solusi dengan mempekerjakan mahasiswa paruh waktu. Biasanya sebagai 
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Teaching Assistant, Research Assistant, dan bekerja membantu staf di kantor departement, di 

perpustakaan dan di bagian-bagian lain yang bersifat akademik.  

 

Saya sendiri contohnya. 

Untuk mendukung kebutuhan 

hidup, saya harus bekerja part-

time di kampus. Advisor yang 

segera mengetahui kondisi 

keuangan saya, memberikan 

saya kesempatan sebagai 

assistant dalam researchnya. 

Tentunya hal ini juga akan 

menambah pengalaman bagi 

saya atau mahasiswa yang lainnya. Bagiku sendiri ini adalah hal positif yang bisa diterapkan nantinya 

di kampus yang ada di Indonesia.  

 

Staf pengajar yang profesional di bidangnya. Walaupun jenjang pendidikan bukan menjadi 

prioritas pertama dalam menilai kualitas pendidikan, namun melihat  seluruh jenjang pendidikan staf 

pengajar yang telah bergelar Ph.D yang dan sebagian besar telah professor dan lulusan dari Amerika,  

merupakan bahan pertimbangan saya. Terbukti dari cara mengajar mereka yang selalu 

mengutamakan penggalian konten. Mereka juga sangat memfasilitasi mahasiswa untuk belajar. 

Beberapa referensi akan mereka cari untuk dibagikan. Maret 2014 lalu, salah seorang dosen mata 

kuliah yang saya ambil semester spring pada waktu itu, memfasilitasi kami menghadiri konferensi 

penelitian guru-guru tentang pembelajaran. Saya memperoleh pembelajaran yang berharga. 

 

Tambahannya lagi, mereka juga mengusahakan suasana belajar hangat dan menstimulasi wawasan 

mahasiswa untuk memiliki independen thinking. Mendorong mahasiswa untuk melakukan inovasi 

baru. Tidak bosan melakukan dan membagikan penelitian yang relevan dan beberapa telah dipublish 

di jurnal internasional. Selain itu, di sela kesibukan, jamuan makan atau sejenisnya menjadi satu cara 

berdiskusi. Berbagi informasi tentang adanya even lintas department bahkan universitas selalu 

mereka bagikan. Singkatnya lagi, mereka tak pelit ilmu. Kelak aku bisa mengajar dengan meneladani 

prinsip mereka.  

 

Manejemen dan civitas yang serba efektif dan praktis. Karena sistem di kampus sudah Online, 

maka itu setiap urusan dapat diselesaikan dengan cepat. Peralatan yang berkualitas juga sangat 

mendukung manajemen dan pengelolaan kampus. Dan yang terpenting didukung oleh staff 

administrasi yang profesional.  
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Sumber belajar yang lengkap dan up to date. Selain ruangan kelas yang nyaman, ada beberapa 

ruangan khusus yang disediakan yaitu ruangan self-study, ruangan research bagi mahasiswa master 

dan doctoral, ruangan ibadah, dan ruangan konferensi. Hal yang sangat saya suka dari kampus saya 

adalah perpustakaannya. Buku-buku dari penulis terbaik menjadi koleksi yang selalu di up date. 

Sumber-sumber lain seperti majalah, journal, video (CD dan DVD) yang dirilis oleh media berkualitas 

juga tidak kalah menarik. Menarik lagi, kebijakan dalam peminjaman  buku yang bijaksana. 

Contohnya setiap mahasiswa master dapat meminjam maksimal 40 buku selama 40 hari. Buku-buku 

tersebut dapat diperpanjang selagi tidak ada yang meminjamnya. Karena perpustakaan ini 

perpustakaan digital, kita dapat 

memperpanjang sendiri buku 

tersebut secara online. 

 

Nah, selain itu fasilitas di 

perpustakaan benar-benar 

mendukung untuk belajar. Selain 

ruang baca yang nyaman, ada 

beberapa ruangan khusus yang 

disedikan. Ruangan tersebut yaitu 

individual dan group room. Group 

room sangat cocok digunakan oleh 

kelompok mahasiswa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Dilengkapi dengan alat-alat tulis 

dan proyektor. Apa yang saya saksikan dan alami ini benar-benar memotivasi saya untuk berpikir apa 

yang akan saya kerjakan untuk pendidikan Indonesia setelah saya menamatkan diri nantinya.  

 

Semuanya itu harus Dibayar 

Oleh karena itu, kesempatan yang sudah dipercayakan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setiap 

fasilitas yang disediakan harus digunakan untuk menambah ilmu. Mengajak advisor untuk berdiskusi 

sebanyak-banyaknya. Buku dan sumber bacaan yang diperpustakaan yang relevan dengan bidang 

ilmu kita harus dibaca dan dipelajari. [Walaupun terkadang beberapa hanya dipajang di rak buku. 

Maklum, saat diperpustakaan begitu tertariknya dengan judul-judul buku tersebut langsung dipinjam. 

Eh, setelah dipinjam, kadang-kadang kemalasan melanda]. Tambahannya lagi, karena bahasa inggris 

saya juga pas-pasan, jadi cukup berjuang untuk belajar bahasa Inggris. Terkhusus jurnal-jurnal yang 

begitu ilmiah. Walau kadang kelopak mata terkantuk-kantuk, kepala bolak-balik tertunduk, namun 

harus bisa tetap fokus. Dibutuhkan keseriusan mengerjakannya. Selain itu, yang terpenting adalah 

belajar hidup hemat. Jika dibandingkan dengan biaya hidup di kampung saya, disini bisa jadi 3 atau 4 

kali lipat. Oleh karena itu, harus benar-benar mengontrol diri untuk membeli segala sesuatu sesuai 

dengan keperluan saja. Karena beasiswa yang disediakan oleh kampus tidak sebanyak beasiswa dikti, 
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Taiwan Government, beasiswa Pemda Aceh, atau beasiswa 

lainnya, maka untuk tetap survive harus berusaha hidup 

hemat.  

 

Pengalaman dari kakak senior, terkhusus kampus kami, 

untuk mendapatkan beasiswa tipe AA (tuition waiver, 

stipend, free dormitory) teramat susah. Kendatipun GPA 

kita 4.50, belum otomatis kita akan memperolehnya, kita 

harus terlibat dalam keanggotaan organisasi di kampus. Jadi biasanya, untuk menaggulangi dormitory 

fee untuk semester berikutnya, mereka memanfaatkan moment vacation untuk bekerja. Namun 

memang, sedikit kendala untuk bekerja adalah kita harus memiliki kemampuan bahasa mandarin, 

setidaknya percakapan sehari-hari. Oleh sebab itu, sangat perlu juga untuk belajar bahasa mandarin. 

 

Potensi Pengembangan Sumatera Utara 

Sebagai gambaran bagi kita, bahwa provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang 

berpotensi dalam dalam kerangka perekonomian nasional. Selain sebagai daerah agraris yang 

merupakan pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, juga berkontribusi dalam perikanan 

sekaligus pengelolaan industri dan gateway pariwisata. Dengan hadirnya Bandara Kuala Namu 

sebagai bandara internasional akan mempermudah akses secara universal. Tercatat bahwa ekspor 

kopi dengan Negara tujuan utama Jepang mencapai rekor yang cukup tinggi. Tidak kalah dengan 

perkebunan karet. PT Perkebunan Nusantara atau PTPN yang terdiri dari PTPN II, PTPN III, dan 

PTPN IV juga memberikan sumbangsih bagi Sumatera Utara.  Produk holtikultura yaitu sayur dan 

buah-buahan yang di ekspor ke Negara tetangga juga menambah kas provinsi. Daerah-daerah 

dipesisir pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia turut berperan dalam 

perkenomian di sektor perikanan. 

 

Namun, realita yang ada, daerah-daerah ini belum terkelola dengan maksimal. Hasil komiditi, 

seharusnya masih dapat ditingkatkan. Danau toba yang sejak duhulu digemari para tourist tak 

kunjung menjadi Daerah Wisata berskala Nasional, malah sekarang danau tersebut semakin 

tercemar. Kebun teh Sidamanik lambat laun diganti menjadi kebun kelapa sawit. Kopi sidikalang 

semakin menurun kualitasnya. Mengapa hal ini terjadi? Tentunya disebabkan SDM yang kurang 

mengerti bagaimana mengelola dengan baik. Itulah pentingnya membenahi pendidikan dengan 

benar. Seyogiyanya, setiap daerah dengan keunikan kekayaan alam mengembangkan pendidikan 

yang tepat dengan lingkungannya. Saya tidak melihat adanya SMK perkebunan yang berkualitas di 

daerah Asahan, Langkat, Madina, Sibolga dan Tebing Tinggi. Atau bahkan SMK pertanian di Karo, 

Dairi, Tapanuli dan Simalungun. Juga SMK perikanan di Nias, Belawan, atau Sibolga. Jangankan 

berbicara tingkat politeknik, institut bahkan universitas yang seharusnya ada disetiap kabupaten/kota, 

sekolah kejuruan yang memberikan bekal dasarpun belum terfasilitasi.  

Seyogiyanya, Setiap Daerah 

Dengan Keunikan Kekayaan Alam 

Mengembangkan Pendidikan 

Yang Tepat dengan 

Lingkungannya. 
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Seorang siswa/mahasiswa dari Tapanuli tidak perlu jauh-jauh belajar pertanian ke IPB, mereka dapat 

belajar di IPT (Institut Pertanian Tapanuli). Tatkala mereka belajar tentang budidaya tomat, maka 

tomat yang mereka teliti adalah tomat yang tumbuh di Tapanuli. Atau yang dari Nias belajar 

perikanan ke ITB, cukup di IPrN (Institut Perikanan Nias). Dengan hadirnya lembaga pendidikan 

seperti ini, mereka belajar dari apa yang mereka lihat sehari-hari yang dekat dengan mereka dan 

tentunya komunitas akan sangat mendukung mereka.  

 

Oleh karena itu,  melalui Gerakan Mewujudkan 15000 DOKTOR (S3-Ph.D) di Sumatera Utara tahun 

2040 yang telah dipaparkan secara terperinci oleh Dr. Mula Sigiro di BAB I, dapat memberikan solusi. 

Dengan adanya kader-kader yang potensial dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, akan 

membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan lingkungan daerah masing-masing. Semoga 

semakin banyak rekan yang memiliki mimpi yang sama. Bukan hanya mimpi tetapi kita dapat 

menyaksikannya dengan nyata-nyata di Sumatera Utara. Saya yakin itu pasti terjadi. Mari 

menciptakan kesempatan setiap hari melalui usaha-usaha yang tak berujung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murni Sianturi  
Mahasiswa Master-Curriculum Design and Human Potentials Development, NDHU 

Email: murnisianturi38@yahoo.co.id 
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Life to the fullest,  
NOW or NEVER!  
A simple word to share 

Melva Natalia Tarigan 

 

WE MUST BECOME THE CHANGE WE WANT TO SEE (MAHATMA GANDHI) 

 

 

 

 y name is Melva Natalia Tarigan, I am 25 years old in age. I was born in a middle class-

happy family.I am the eldest child from 5 children of my parents.I only have a younger 

brother and the rest are pretty sisters. The relationship among us is very warm and 

supportive. My parents are teachers and they are also the best teachers for us in/out house. They 

were graduated from an institution__so called Sekolah Pendidikan Guru (SPG) but theway of their 

thinking is great. They do not have a limitation for their children dream that they will support as 

much as they can. I remembered in my childhood when I was 4 or 5 years old, dad has a schedule 

every night to teach his children in turn about at least an hour, he introduced me alphabet and then 

combined them all to form a word, taught about numbers and calculating system, etc. You know at 

the beginning it was such a stressful activity, I hated it because if I did not answer correctly, of 

course a punishment‘s waiting. Over the time I got the benefits of that activity, I can do much better 

at school and it brought me to the top rank every semester. No sweet without sweat! 

 

I moved to Medan, the capital 

city of North Sumatera to 

continue my senior high school. 

My parents told that education 

in a bigger city will be better 

compared to a small 

hometown. The supporting 

media and also the teacher will 

be more up dated in order to 

enrich my knowledge. So with 

tears in my eyes, I left them 

and stayed separately till I finished my bachelor. My dream in my childhood was to be a doctor. At 

that time, I had no idea about another more astonishing occupation than helping other people 

against their illnesses, curing those who need. I studied hard without played hard during my senior 

M 

BAB 

15 
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high school, joined a learning centre, discussed with the tutor till late but at the end I failed to get 

the primary subject that I‘d like to study and it hurt me so bad. I only passed the last option, namely 

English education in state university of Medan. Honestly, I do not really like to be a teacher as a 

profession. Nevertheless, I did not let the chance went away because I believe once we did 

something seriously; a success is just right away. Shortly, I did my Bachelor degree majoring English 

Education and I got good mark in every single subject. Lately I found, I have a special interest in 

English education since education is essential for everyone. It is the level of education that helps 

people earn respect and recognition. In my opinion, it is indispensable part of life, both personally 

and socially. The same chance never greets you for the second time, be wise! 

 

I am a kind of easy going but hard working person. I am a very strict woman to maintain something 

right but easy to say sorry if it is wrong. I love my parentsmore than anything in this world for that I 

always try to make themproud of me.I was in the 1st rank since elementary to senior high school and 

got the 4th highest GPA in my previous university (3.65/4.00). Thanks God, by getting all those 

achievements, I did not need to pay much money for school fee as most of them were covered by the 

scholarship given by the school concerning my outstanding grades. Once I completed my bachelor 

degree, I got a good job in an international company as an export staff.I have been there for 2 years 

and I found it‘s fun to earn 

money by myself. I normally 

worked from 8.30am to 6pm and 

after that I went to hang out with 

friends.I did enjoy it for 1.5 years 

but lately I realized it‘s not what I 

wanted in the first place.I do not 

want to stuck in the same 

activities over and over again.  

 

The comfort zone tied so tightly. 

One day, I felt I need to recover 

the emptiness. I needed to be 

someone who makes people 

smile.I imagine that I want to help the poor, give them chances to see the meaning of life. I really 

wanted to live a life by making other people smile. I have to do something for other people, for the 

society and for my country. It is terrible when I read the news about Indonesia, mostly, it is all about 

corruption, crime, raping, low standard of education, etc. Then, I asked my self, what can I do to 

overcome such problems of this called-rich country? I prayed and asked God to show me the way to 

release my feeling of being ―empty‖. Finally, I did get a revelation, ―if I want to change something or 

someone, I gotta start from the small things and I should start from now!― Suddenly, I came back to 
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my dream when I had a plan to continue my master degree since I was in the 1st semester in 

university and I hoped it will be covered by a scholarship. 

Then I tried to browse, asked friends if they know some 

info which is related to what I am looking for. A best friend 

of mine told me that there is a chance and the country is 

Taiwan. Some people laugedh at me when I told them I 

applied to a university in Taiwan because my major is 

English. They said, I should go for English-speaking 

country instead of Tiawan which is the official language is 

Mandarin. Well, again and again I was sure if I did something seriously I will be success whereever it 

is.  

 

I contacted Dr. Mula Sigiro as the source of this information. He was very welcome at the first time.I 

kept in touch with him and then he guided me to prepare the documents as the requirements for 

admission process. He is the one recommended me to apply to Tunghai university. I did not know his 

reason but I believed he must have guided me to something good. Since lack of the time and 

information, I only sent one set of application then finally I was offered a type 3 for the scholarship. I 

was pleased at the first time, I felt I just need one more step to reach my dream, it came closer. I 

told dad & mom, they were also 

happy and support me. The obstacle 

was coming from myself. The 

company where I was working for 

recommended me to work in its 

central office in Jakarta, a higher 

position with higher salary for sure. It 

was not easy to decide since I had 

another target with my own money. I 

consulted with some close friends, 

one of them is a businessman without 

finishing his bachelor, he told me that 

education comes first. If he was given 

the second chance in his past, he will continue to study and then do his business! Again I prayed, 

asked to be given a joyful heart to decide. I reflected the journey of my life.I have that dream for so 

long, my parents supported me, then (even though this is not important) my relationship was broken 

at that time. Case closed! I have to go to Formosa Island! Dreaming beyond the boundaries. I thank 

God for I will be a teacher. One of my dreams in life is to persuade as many as possible children or 

students to be well educated persons so they can gain better job and even more the can create 

better social life. An educated person with qualifiedsoft skills will impact many sectors of 

I am lucky for being accepted as 

one of scholarship receivers for 1 

year tuition fee covered in 

Tunghai University, but still I have 

to consider my living cost. 
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life.Furthermore, they will influence their families, their surroundings and eventually society. Educated 

society will lead a country to be prosperous. I am 

lucky that I was led to know a kind hearted brother, 

Dr. Mula Sigiro. Lately, I realize he is the founder of a 

program which facilitatesIndonesian students 

especially in north Sumatera to take further studies in 

Taiwan. 

 

I am lucky for being accepted as one of a scholarship 

receiver for 1 year tuition fee covered in Tunghai 

University, but still I have to consider my living cost. 

My parents are teachers in a government school and 

I have 3 sisters and a brother. Mom and dad are very 

good financial managers so our family can live as 

good as possible. By following them, I am doing my 

best to be independent and trying to make money   

during these 6 months.I do a job for cleaning at school because for working as an English teacher, 

the requirement is a native speaker and I am not. Even so, I am still sending my CV and application 

letter to some education centers, hoping someday someone will call and offer me an interview. To be 

honest this is not easy for me. Previously I got paid by doing office tasks but now to do my job, 

sometimes I need to be under the sun__it is too tiring and a bit embarrassing.This is aprocess, I have 

to enjoy it and I will keep learning, keep fighting to be someone useful for somebod‘s life. I also plan 

to continue to a doctoral degree after completing this M.A. Life is about learning, the more we learn, 

the more we get then the more we can share to other people.  From no one to someone, it needs a 

big effort, mostly starts from zero. 

 

 

Melva Natalia Tarigan 
Master Student of MA Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Tunghai University – Taiwan 

Facebook : Melva Natalia Tarigan 
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Impian Yang Terlupakan 
 

Hairus Abdullah 

 

ORANG YANG PALING TIDAK BAHAGIA IALAH MEREKA YANG YANG PALING TAKUT PADA 

PERUBAHAN. (MIGNON MCLAUGHLIN) 

 

 

 
 

elajar sampai ke luar negeri adalah impian saya sejak dulu pada waktu masih duduk di 

bangku sekolah. Akan tetapi kenyataan berkata lain, setelah tamat sekolah, saya langsung 

melanjutkan kuliah di Teknik Industri, ISTP Medan dan setelah itu mencari pekerjaan. 

Setelah mengenal ―duit‖, impian saya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri pun terlupakan sama 

sekali. Saya bekerja seperti umumnya pekerja di kantoran, pergi pagi pulang petang pendapatan pas 

pasan (P7). Konsep P7 ini saya jalani sampai suatu saat saya benar benar jenuh, dan merasa hidup 

saya ini seperti tidak ada maknanya, apa yang saya pelajari di kuliah maupun sekolah dulu sepertinya 

―tidak terpakai‖.  

 

B 

BAB 

16
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Kemudian setelah itu saya memberanikan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang pada 

saat itu, sebenarnya sudah cukup nyaman dalam arti posisi pada saat akan meninggalkan 

perusahaan, saya diberikan fasilitas gaji, bonus, dan mobil yang bisa saya pakai ke mana pun, 

dengan segala kerusakan dan resiko termasuk BBM ditanggung oleh perusahaan. Setelah 

mengundurkan diri, kebutuhan hidup sedikit menjadi masalah bagi saya, karena saya harus memulai 

dari nol untuk memulai impian saya di dunia pendidikan dengan memberikan pelajaran matematika, 

fisika dan kimia untuk anak anak sekolah SMA dan SMP. Tentunya tidak gampang memulai mengajar 

setelah meninggalkan pelajaran tersebut selama 7 tahun karena bekerja di perusahaan. Saya 

memulai dengan mengulang kembali pelajaran tersebut selama 3 bulan, setelah itu baru kembali saya 

memberikan pelajaran untuk anak anak les saya. Pekerjaan ini kemudian membuat saya ―hidup‖ 

kembali rasanya. Ada perasaan bahwa saya berguna untuk orang lain dengan menjalani pekerjaan 

yang sederhana ini.  

 

Akan tetapi setelah 1-2 tahun menjalani pekerjaan ini, rasanya saya butuh tantangan baru untuk 

lebih maju lagi, oleh karena itu saya memberanikan diri untuk melanjutkan pendidian S2 Fisika di 

USU. Sambil belajar, saya mengajar dan menyisihkan 

pendapatan saya sebagian untuk uang kuliah S2. 

Kemudian terjadi suatu ―insiden‖ di S2 Fisika – USU, 

dimana terjadi penggelapan uang pendaftaran yang saya 

berikan oleh oknum tertentu di pasca sarjana di USU. Uang 

yang saya dapat dengan segala jerih payah ―hanyut‖ 

begitu saja, sedih sekali rasanya, tapi saya berpikir saya 

harus lanjutkan terus, 

mungkin ini akan membuat 

saya lebih tabah dalam 

menjalani hidup. Saya 

melunasi uang pendaftaran 

sekali lagi, karena 

pembayaran yang pertama 

dianggap tidak sah dan melanjutkan perjuangan untuk kuliah sambil 

mengajar. Setelah selesai pendidikan S2 Fisika di USU, kemudian kembali saya berpikir yang lebih 

besar lagi, saya ingin menjadi dosen untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi buat 

masyarakat kita.  

 

Singkat cerita, saya diterima di salah satu universitas swasta di Medan dan memberikan perkuliahan 

selama lebih kurang tiga semester. Keinginan belajar saya masih sangat tinggi, tidak pernah pudar, 

saya merasa masih butuh peningkatan pengetahuan dan kemudian berencana untuk melanjutkan 

pendidikan S3 di bidang material sains. Karena tidak ada pilihan lain selain di USU, saya pun 

“Aku adalah mata, tiang dan 

bahtera bagi bangsaku”, 

begitulah kalimat sutra Buddha 

Nichiren Daisyonin yang 

memberikan arti nasionalisme 

yang mendalam. Marilah kita 

membangun pribadi kita masing 

masing menjadi orang yang lebih 

baik untuk masa depan keluarga, 

bangsa dan negara kita melalui 

studi lanjut dan mewujudkan 

15000 PhD untuk Sumatera 

Utara. 
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mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan S3 Fisika, 

dan oleh karena antusias saya sangat tinggi, saya tidak 

banyak berpikir lagi dan membayar uang pendaftaran. 

Selang sebulan kemudian saya mendapatkan info dari pak 

Mula Sigiro yang sedang mengambil S3 di NTUST Taipei, 

dan mendapatkan bimbingan dan arahan bahwa Taiwan 

menyediakan banyak beasiswa dan peluang sangat besar 

untuk diterima di sana. Beliau adalah orang yang saya 

kagumi, yang sangat idealis dan antuasias dalam 

memperjuangkan mimpinya untuk mewujudkan 15000 

PhD di Sumatera Utara. Mimpi ini tidak bisa dimiliki oleh 

―sembarang‖ orang. Indonesia butuh orang orang yang 

mempunyai impian tinggi, saya mungkin orang yang 

pesimis akan impian tersebut, akan tetapi saya sangat 

mendukung impian tersebut. Karena beliau, saya bisa 

kuliah di NTUST–Taipei. Saya melengkapi semua 

persyaratan pendafaran sesuai arahan pak Mula Sigiro, 

dan diterima di Departement of Materials Science and 

Engineering di NTUST-Taipei.  

 

Pada saat diumumkan diterima, perasaan sedih dan 

senang bercampur-aduk, senang karena diterima akan 

tetapi sedih karena harus meninggalkan keluarga saya 

dalam waktu yang cukup lama selama 3 tahun, perasaan kuatir apa yang akan terjadi di keluarga 

selama waktu itu sangat besar. Kemudian istri saya menyatakan dia mendukung 100% untuk 

keberangkatan saya ke Taipei, dia bersedia menjaga keluarga sebaik baiknya waktu saya belajar di 

Taipei. Karena dukungan yang besar ini, saya memberanikan diri untuk belajar ke Taipei. Di hari 

keberangkatan ke Taipei adalah hari yang sangat menderita bagi saya, saya jarang melihat kesedihan 

yang amat besar di wajah istri saya, oleh karena itu saya berjanji pada diri saya, apa pun yang akan 

terjadi, saya harus berhasil membawa pulang gelar PhD buat keluarga. Sepanjang perjalanan ke 

Taipei adalah perjalanan yang paling berat yang pernah saya rasakan, entah berapa banyak air mata 

yang keluar dengan sendirinya tanpa diperintah dan tidak bisa diperintah untuk berhenti oleh otak 

saya pada saat itu. Setelah sampai di NTUST-Taipei pun, saya masih tidak bisa mengatasi perasaan 

sedih ini, karena itu selama minggu-minggu pertama di Taipei, setiap tidur malam, serasa bermimpi 

pulang ke rumah, setelah bangun pagi baru menyadari saya masih di Taipei. Walaupun demikian, 

saya jalani terus dan mudah mudahan sampai saat ini, perasaan yang demikian sudah agak 

berkurang dan berubah menjadi semangat untuk terus belajar dan riset di laboratorium setiap hari. 

Di hari keberangkatan ke Taipei 

adalah hari yang sangat 

menderita bagi saya, saya jarang 

melihat kesedihan yang amat 

besar di wajah istri saya, oleh 

karena itu saya berjanji pada diri 

saya, apa pun yang akan terjadi, 

saya harus berhasil membawa 

pulang gelar PhD buat keluarga. 

Sepanjang perjalanan ke Taipei 

adalah perjalanan yang paling 

berat yang pernah saya rasakan, 

entah berapa banyak air mata 

yang keluar dengan sendirinya 

tanpa diperintah dan tidak bisa 

diperintah untuk berhenti oleh 

otak saya pada saat itu. Setelah 

sampai di NTUST-Taipei pun, 

saya masih tidak bisa mengatasi 

perasaan sedih ini, karena itu 

selama minggu-minggu pertama 

di Taipei, setiap tidur malam, 

serasa bermimpi pulang ke 

rumah, setelah bangun pagi baru 

menyadari saya masih di Taipei. 
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Hal ini menjadi cambuk bagi saya untuk tetap semangat belajar dan riset, setiap kali malas mulai 

menyerang.  

  

Cerita saya yang sederhana ini mudah mudahan bisa memberikan makna bagi adik adik dan rekan 

rekan yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. Dengan melanjutkan studi ke luar negeri ini, saya 

juga berharap memberikan contoh buat anak anak saya supaya mempunyai impian yang tinggi. 

Hidup adalah perjuangan, hidup tidak akan mulia adanya tanpa perjuangan.  

 

―Aku adalah mata, tiang dan bahtera bagi bangsaku‖, begitulah kalimat sutra Buddha Nichiren 

Daisyonin yang memberikan arti nasionalisme yang mendalam. Marilah kita membangun pribadi kita 

masing masing menjadi orang yang lebih baik untuk masa depan keluarga, bangsa dan negara kita 

melalui studi lanjut dan mewujudkan 15000 PhD untuk Sumatera Utara. 

 

 

 

 

Hairus Abdullah 
PhD Student, Material Sciences and Engineering, NTUST – Taiwan 

Facebook : Hairus Ong 
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Mimpi: Pergi Menjual Babi 
Pulang Membeli Kijang 

Sadvent Martondag 

 

SELALU ADA TANTANGAN DALAM HIDUP, 

 DAN SAAT KAMU MERASA HIDUPMU TIDAK ADA TANTANGAN,  

HIDUPMU PERLU DIPERTANYAKAN. APAKAH KAMU MASIH MAJU ATAU SEDANG MUNDUR 

 

 

 

ke, sebelum saya menjelaskan judul diatas terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. 

Karena seperti kata pepatah ―tak kenal maka tak sayang‖ dan saya harap, setelah saya 

kenalan kamu  jadi sayang dan kita sayang satu sama lain. Hehheee 

 

Kenalin, nama saya Sadvent, anak Doloksanggul, tepatnya, nama kampungnya Sirisirisi. Tau 

Doloksanggul? Puji Tuhan jika kamu tidak tahu, dan syukurnya Doloksanggul sekarang sudah ada di 

peta kok, jadi kamu bisa map google-ing jika kamu niat ingin tahu posisinya. Kabar baiknya, 

Doloksanggul ini sudah menjadi Ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan, hal ini sedikit 

meningkatkan derajat perkenalanku. Karena sebelumnya saya malu jika perkenalan asal muasal kota, 

kenapa? karena di Sirisirisi,  jika jam 9 malam tiba, seluruh akivitas kampung mati dan listrik 

dipadamkan. Dan biasanya orang akan merasa cerita ini lucu, entah dari segi mananya. Namanya 

kampung ya gitu.  Semoga kamu ngerti maksudku, bahwasanya saya berasal dari kampung, dari 

pelosok. 

 

Masa SD dan SMP 

saya habiskan di 

Doloksanggul, mulai 

beranjak dari fase 

anak-anak ke remaja. 

Berbagai pertanyaan 

normal mulai timbul, 

tentang kehidupan 

dan perbedaan. Saat 

kita melihat teman 

sebaya memiliki kehidupan yang lebih daripada kita. Timbul berb agai gejolak atau pemikiran dalam 

O 

BAB 

17 
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otak. Secara otomatis saya mulai membandingkan diri saya dan orang lain, orang tua saya dan orang 

tua mereka, rumah saya dan rumah mereka, pekerjaan orang tua saya dan pekerjaan orang tua 

mereka. 

 

Saya sering bertanya kepada 

Bapak dan Mamak  mengapa 

saya begini dan teman saya 

begitu. Saya masih ingat 

suatu kali, saya bertanya 

kepada Bapak dan Mamak 

saya, mengapa kalian bertani 

dan kita hidup begini , 

mengapa kalian tidak PNS 

dan kita memiliki mobil yang bagus. Bapak dan Mamak sering memarahi saya akan pertanyaan yang 

mereka anggap konyol seperti itu dan mengingatkan untuk tidak mempertanyakan hal yang sama lagi 

dan lagi. Saya pun terdiam.  

 

Ya, Bapak dan Mamak saya bekerja bertani dan memiliki ladang di kampung. Bapak hanya tamatan 

SMP dan Mamak tidak lulus SD, mereka nikah di umur yang sangat belia. Mamak juga sering 

bercerita tentang sulitnya kehidupannya berkeluarga di masa awal pernikahan, masih muda, tidak 

memiliki pekerjaan dan sudah menimang bayi.  Menurutku ini lucu untuk jaman sekarang, tapi dulu 

ini pasti hal yang biasa kan.  Ceritanya, mereka menikah dengan alasan sudah bisa menikah tanpa 

memikirkan kedepannya seperti apa. Saya sama sekali tidak mempermasalahkan mengapa mereka 

menikah mudanya sih, karena jika seandainya mereka tidak menikah pun saya pasti tidak ada kan. 

Hheee.  Point nya adalah bahwa saya ambil sebuah pelajaran tentang pernikahan dan masa depan 

dari hal ini.  

 

Saya anak bungsu dari delapan bersaudara. Dan saya bersyukur untuk hal ini, jujur saja saya anak 

yang paling di manja di rumah dan jarang melakukan pekerjaan di ladang. Berbeda dengan saudara/i 

saya yang lain yang mahir bertani dan memikul cangkul, tapi saya tidak. Saya lebih sering dirumah 

meskipun saudara/i saya yang lain sedang di ladang. Hal ini yang menjadikan saya ketika itu memiliki 

waktu yang lebih banyak untuk belajar dan membaca. Saya juga selalu bersemangat untuk mengejar 

ranking selama SD dan SMP. Ketika SMP saya masuk ke kelas plus/khusus. Hal ini benar-benar 

mengajari saya tentang persaingan, bagaimana seorang anak petani harus bisa lebih dibandingkan 

dengan anak guru dan pejabat kecamatan. Bapak dan Mamak selalu meyakinkan kalau saya bisa. 

Berkat dorongan mereka,  saya bisa membuktikan diri bahwa meskipun Bapak dan Mamak saya 

petani tapi otak saya lebih oke dari otak anak yang Bapak Mamaknya PNS.  Puji Tuhan saya selalu 

ranking. Meskipun saat itu rasanya sangat sulit untuk tetap mempertaha nkan ranking.  
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Saya masih ingat, ketika kelas 3 SMP, bobot badan saya turun, hanya untuk mendapatkan nilai 

tertinggi UN. Pergi pagi, jalan 2 KM ke sekolah, bawa tas berisi bekal makan siang dan setumpuk 

buku dan baju ganti, dan pulang sore hari, jalan lagi 2 KM. Jika mengingat hal itu, saya bingung, dulu 

entah energi darimana bisa melakukan hal seperti itu, asupan gizi tidak ada, hanya makanan biasa 

orang kampung, ikan asin, telur dan sayur. Tapi, Tuhan itu memang baik. Hehee 

 

Saya SMA di Medan, SMA KATOLIK TRI SAKTI. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang setuju 

memberikan pendidikan lebih baik kepada saya.  Bukan karena mereka mampu menyekolahkan saya 

di kota Medan, tapi saya yang ngotot harus SMA di Medan, jika tidak saya tidak mau sekolah. Mereka 

setuju, dengan syarat tidak ada kepastian lancarnya  biaya bulanan dari kampung karena kondisi 

harga hasil ladang sedang anjlok. Saya terima karena saya pikir itu hanya gertakan saja, mana 

mungkin tega melihat anaknya kelaparan. Berbekal ongkos dan biaya seadanya, jadilah saya nge-kost 

di Medan bareng kakak saya 

yang waktu itu sedang kuliah. 

Senang, bisa sekolah di kota. 

 

Ternyata itu bukan gertakan 

semata, biaya bulanan selama 

di kota Medan tidak lancar, 

bahkan saya sering nunggak 

uang sekolah.  Sering banget. 

Lauk setiap hari hanya tempe 

dan tahu. Sering makan nasi 

lauk kecap.  Uang saku tidak 

ada, karena harus nabung 

bayar uang kos tiap bulan.  

Jika ada satu kata untuk 

mendeskripsikannya mungkin 

kata MIRIS. Iya miris banget. 

Syukur, kakak saya yang kuliah 

dengan biaya sendiri dengan 

mengajar privat mau berbagi 

dan membiayai hidup dan 

uang sekolah saya. Meskipun 

kurang, tapi entah rezeki 

darimana, selalu sa ja semuanya cukup. Tuhan itu baik.  

 



105 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

Lagi-lagi, pertanyaan tentang kehidupan dan perbedaan merasuki otak saya, bahkan perbedaan yang 

lebih besar, saya melihat lebih banyak lagi sisi kehidupan dibanding ketika saya SMP. Orang kaya dan 

orang miskin, orang berkendaraan bagus dan pejalan kaki, orang berumah mewah dan gubuk, 

pemulung dan kehidupan mall.  Dan, pertanyaan mengapa sayapun lebih banyak lagi. Tapi kali ini 

pertanyaan itu saya lontarkan sendiri dan jawab sendiri. Bapak dan Mamak sudah jauh di kampung. 

Dulu, saya sering galau sendiri. Hahaaa. 

 

Saya lebih banyak menjadi anak rumahan karena saya tidak punya uang untuk jajan dan jalan-jalan. 

Mau menuntut sama Bapak dan Mamak mana mungkin. Selama SMA di kota Medan, saya hanya tahu 

4 tempat. Kost, sekolah, bimbingan dan gereja. Itu saja. Saya tidak pernah  jalan-jalan atau 

menonton bioskop seperti yang teman-teman saya lakukan, saya lebih sering menarik diri dari 

pergaulan dengan mereka, karena tujuan saya ke kota Medan adalah sekolah bukan untuk jalan-

jalan. Puji Tuhan lagi, saya 

berprestasi dan menjadi top 

in class. Sering menjadi 

kandidat dari sekolah saya 

untuk mengikuti Olimpiade 

Matematika bertaraf provinsi 

dan pernah menjadi 10 besar. 

Prestasi yang begitu bernilai 

bagi saya, anak kampung dan 

miskin bisa sekolah di Medan 

saja sudah hebat bukan, 

apalagi bisa menang ikut 

olimpiade. (Heheheee, maaf 

saya terlalu memuji diri sendiri) 

 

Setelah masa SMA, kini tiba masa kuliah, Puji Tuhan lagi, kabar baik, saya lulus jalur ujian UMB 2008 

di Teknik Sipil USU. Tapi bagi Bapak dan Mamak ini kabar sedikit buruk, mesti nyari uang dimana biar 

bisa bayar uang masuk dan  uang kuliah tahun pertama? Berbekal menjual perhiasan dan pinjaman 

sana-sini, jadilah semua biaya pemasukan saya lunas. Pertanyaan selanjutnya, biaya darimana untuk 

tetap bisa hidup dan kuliah di kota Medan. Puji Tuhan, saya mulai mencari penghasilan tambahan, ya 

mengajar les untuk anak SMP dan SMA, meskipun biaya hidup tidak semuanya terpenuhi tapi cukup 

bisa membantu walaupun tetap ada sokongan dari orangtua dan sudara/i. Tahun pertama kuliah, 

merasa  bosan dengan kehidupan kampus dan kota Medan akhirnya saya mencoba ujian SNMPTN 

2009, dan saya lulus di Teknik Sipil UI. Senang dan luar biasa rasanya. Tapi, kembali masalah biaya, 

ongkos ke Jakarta, uang masuk dan uang kuliah tahun pertama. Kali ini tidak ada satupun anggota 

keluarga yang setuju jika saya meninggalkan 2 semester di USU dan menjadi mahasiswa baru di UI. 
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Tidak ada yang mau membantu memberi sokongan dana.  Kembali terkena masalah biaya, saya tidak 

punya uang saku yang cukup untuk mengambil keputusan sendiri dan berangkat ke Jakarta. Kuliah di 

UI dan keluar kota Medan menjadi angan-angan semata, jadilah saya galau seminggu tidak keluar 

kamar. Hahaa, berat rasanya saat itu menerima kei nginan yang tidak bisa berubah menjadi 

kenyataan, hanya karena alasan tidak punya biaya. 

 

Tiga tahun kuliah pertama kuliah di USU saya selalu mendapatkan beasiswa dari kampus disamping 

saya juga rutin mengajar privat. Jujur, sulit dan sangat sulit untuk tetap bisa mempertahankan IPK 

demi beasiswa padahal saya juga harus fokus dengan perkuliahan, lab dan tugas kampus yang 

banyak. Teknik memang punya sistem perkuliahan yang sangat berat, saya harus akui itu. Tahun 

keempat dimana saya harus fokus untuk skripsi, saya mendapat beasiswa Otorita Asahan yang 

memungkinkan keuangan saya 

untuk tidak perlu mengajar privat 

lagi, tapi fokus untuk skripsi. 

Tuhan memang baik, saya selesai 

dengan urusan kampus dan 

mendapatkan gelar teknik sipil 

dalam 4 tahun. Perjalanan yang 

kelihatannya sangat berliku 

ternyata bisa ditempuh asal kita 

berusaha dan berserah dalam 

tuntunan-Nya.  

 

Setelah lulus sarjana kembali lagi 

muncul pemikiran utuk studi 

lanjut, karena melihat persaingan 

karir dan lompatan untuk masa 

depan. Kali ini terbentur lagi 

dengan masalah biaya, maklum 

masih baru lulus kuliah dan belum 

punya pekerjaan. Syukur, ada 

tawaran beasiswa Master,  untuk 

studi lanjut di Taiwan dari Ketua 

Jurusan Teknik Sipil USU, Prof. Johanes Tarigan, yang juga dosen pembimbing akademik saya. Tidak 

ada ikatan beasiswa dan tidak mesti jadi dosen, sangat berbeda dengan DIKTI. Saya merasa ini 

seperti langit yang terbuka, di tengah keinginan saya untuk studi lanjut dengan kriteria tertentu. Saya 

tidak menceritakan tawaran ini ke siapapun  termasuk keluarga karena saya tidak mau terpengaruh. 

Keluarga saya pasti banyak pertimbangan dan bisa menggoyahkan keiginan  saya. 
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Tapi kembali pertanyaan saya muncul, bagaimana dengan TOEFL saya? Syukur, ketika semester 7 

saya sudah ikut les TOEFL level 1 di YPPIA Dr. Mansur, tapi score yang saya dapat kurang 

meyakinkan untuk seleksi beasiswa luar negeri. Akhirnya saya harus ikut les TOEFL level 2. Kembali 

terbentur masalah biaya les. Malu minta atau cerita sama keluarga, saya kerja full-timer selama 2 

bulan, sekitar Desember 2012 sebagai pengawas lapangan 

di sebuah perumahan, sembari saat itu juga sedang 

menunggu ijazah dan semua berkas transkip selesai dari 

USU, maklum, ijazah di USU keluar sebulan setelah wisuda. 

Bulan kedua saya kerja dari pagi sampai sore, dan 

malamnya saya les TOEFL. Cukup menguras tenaga tapi 

apa daya, keinginan untuk studi lanjut mengalahkan 

segalanya. Terkadang terbesit sepintas pikiran saat itu, 

untuk apa studi lanjut, toh juga saya sudah kerja di di 

perumahan elite kota medan dengan gaji yang 

memuaskan. Untuk apa menguras otak seharian demi mempersiapkan berkas yang belum tentu juga 

lulus dan diterima. Dan jika seandainya pun diterima belum tahu bagaimana biaya untuk berangkat 

kesana. Biaya darimana? 

 

Tapi saya bersyukur tidak mengikuti pemikiran tersebut, saya tetap mengingat prinsip di awal studi 

lanjut itu harus, masa depan tidak untuk dua tahun kedepan, tapi 10 bahkan 15 tahun lagi. Persiapan 

masa depan yang lebih baik harus dikerjakan dari sekarang. Ya sekarang. 

 

Setelah score TOEFL selesai dan semua berkas sudah saya kirim ke Taiwan pada Februari 2013, 

tinggal menunggu hasil dan pengumuman Juli 2013. Saya beriman saya diterima dan saya 

mempersiapkan segalanya. Saya mulai mempersiapkan ongkos keberangkatan dan segala keperluan 

nantinya di Taiwan. Berpikir untuk bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak,  saya resign dari 

pekerjaan sebagai pengawas perumahan di Medan dan berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur 

yang notabene gajinya lebih besar dan biaya hidup gratis karena saya akan tinggal di rumah Kakak 

saya. Puji Tuhan, dan memang Tuhan itu sangat baik, semuanya sungguh dipermudah. Tidak sampai 

tiga hari di Samarinda, saya langsung interview dan besoknya masuk kerja dengan seragam baru 

sebagai drafter di perumahan elite di Samarinda. Hal-hal yang sangat sulit untuk saya pahami, 

mengapa semuanya begitu terlihat mudah. Tapi, saya percaya jika Tuhan sudah membuka pintu dan 

jalan seseorang, maka tak seorang pun bahkan apapaun tidak bisa menutupnya. 

 

Ketika saya dikantor saya mendapat email bahwa saya diterima dan lulus di NTUST ( National Taiwan 

University of Science and Technology). Rasa senang luar biasa, tapi tidak sepenuhnya karena saya 

hanya mendapatkan biaya bulanan partial. Ada apa ini, kenapa semuanya tidak mulus dan 100% 

Butuh pergumulan berat saat itu 

untuk menemukan titik alasan 

mengapa Tuhan memberikan 

beasiswa hanya partial dan 

hanya kata cukup untuk biaya 

hidup. Ketakutan kekurangan 

biaya muncul saat itu.   
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seperti rencana. Bagimana jika biaya bulanan partial tidak cukup untuk biaya disana? Bagi saya 

tidaklah etis meminta dari orangtua untuk biaya hidup di umur mereka yang semakin renta dengan 

umur, tanggung jawab orangtua rasanya sudah sangat cukup untuk menyekolahkan sampai tingkat 

sarjana. Jika tidak bisa membalas dengan kiriman bulanan setidaknya jangan meminta-minta lagi. 

 

Butuh pergumulan berat saat itu untuk menemukan titik alasan mengapa Tuhan memberikan 

beasiswa hanya partial dan hanya kata cukup untuk biaya hidup. Ketakutan kekurangan biaya muncul 

saat itu.  Tapi Puji Tuhan, pikiran saya dibukakan bahwa akan ada pintu-pintu lain yang terbuka saat 

kita berani memasuki sebuah pintu besar. Akhirnya saya 

enrolled/setuju untuk mengambil beasiswa tersebut. 

Dengan biaya yang sudah saya tabungn dari gaji beberapa 

bulan, awal Agustus 2014 saya ke Jakarta untuk mengurus 

Visa dan legalisir transkip. Saya lebih memilih untuk 

mengurus sendiri dibanding via agen, selain biaya lebih irit 

juga saya punya Abang di Jakarta yang memberikan 

seluruh informasi tempat yang saya butuhkan untuk 

mengurus keseluruhan berkas. Semua berkas selesai. Hari 

itu, keluarga yang di Jakarta semuanya berkumpul dan ada 

yang berbaik hati memberikan tambahan dana. Sunggu di 

luar dugaan. 

 

Saya masih ingat benar bagaimana saya menelepon Bapak 

dan Mamak di kampung tentang keberangkatan saya. 

Bapak dan Mamak begitu terharu, menangis dan tidak 

percaya bahwa saya akan kuliah di luar negeri, sebuah 

tempat yang tidak sanggup mereka deskripsikan, karena mereka hanya tahu peris Doloksangggul dan 

sekitarnya. Bahkan, bapak dan Mamak dengan sangat rela menjual ternaknya, babi peliharaan 

mereka untuk memberikan tambahan dana. Karena saat itu, mereka tidak memiliki apa-apa untuk 

diberikan kepada saya.  Jujur, saat itu saya merasa sangat sedih jika harus menerima pemberian 

mereka, tapi karena ketakutan akan kekurangan biaya maka saya setuju dan menerima. Sembari 

saya bercanda jika Bapak dan Mamak memberangkatkan saya dengan menjual babi, saya akan 

membayarnya saat saya pulang dengan membeli mereka mobil kijang. Bapak dan Mamak hanya 

tertawa.  

 

Lelucon ini  adalah sebuah janji dalam diri saya bahwa saya harus membalas pengorbaan rela mereka 

dengan yang terbaik yang saya punya. Saya mendapatkan energi luar biasa saat mereka rela 

berkorban demi saya. Mereka saja rela berkorban demi saya, masak kah saya tidak untuk masa 

depan saya.  

Saya masih ingat benar 

bagaimana saya menelepon 

Bapak dan Mamak di kampung 

tentang keberangkatan saya. 

Bapak dan Mamak begitu 

terharu, menangis dan tidak 

percaya bahwa saya akan kuliah 

di luar negeri, sebuah tempat 

yang tidak sanggup mereka 

deskripsikan, karena mereka 

hanya tahu peris Doloksangggul 

dan sekitarnya. Bahkan, bapak 

dan Mamak dengan sangat rela 

menjual ternaknya, babi 

peliharaan mereka untuk 

memberikan tambahan dana. 
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Kuliah di Taiwan merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa  menurut saya. Dengan 

keberagaman dan luasnya perbedaan maka pikiran saya semakin terbuka. Saya dihadapkan pada 

kehidupan dormitory/asrama yang selama ini belum pernah saya rasakan. Saya diperhadapkan 

dengan orang-orang yang berbicara dan bercanda dengan bahasa mereka dan saya sama sekali tidak 

pahami. Saya 

diperhadapkan dengan 

orang-orang dari negara 

berbeda, dan warna 

kulit dan rambut yang 

kontras berbeda. Saya 

diperhadapkan dengan 

tempat yang lokasinya 

saya belum pernah 

dengar sama sekali, 

budaya, kebiasaan, 

agama, adat-istiadat 

dan prinsip hidup yang 

berbeda. Saya diperhadapkan dengan sistem perkuliahan International dengan Professor lulusan 

asing yang jenius luar biasa. Saya semakin mengenal perbedaan.Pertanyaan mengapa saya semakin 

banyak dan jujur ini membuat saya lebih menerima kehidupan. Saya merasa lebih dewasa dalam 

bersikap. Saya merasa siapa menghadapi masa depan dan hidup kedepannya. Kuliah yang berat dan 

riset yang sangat membingungkan terkadang membuat kita down, tapi selalu ada hal yang luar biasa 

untuk kita petik dan jadikan pedoman hidup. Selama masih muda kita harus mencoba dan mengejar 

passion kita sebenarnyaapa.  

 

Belum banyak hal yang bisa saya ceritakan karena saya sedang merajut cerita selama disini. Jika 

kembali mengingat mengingat perjuangan yang saya alami, memanglah belum ada apa-apanya. Tapi 

satu hal yang perlu saya bagikan adalah tentang berani bermimpi dan berusaha. Hidupmu, masa 

depanmu hanya ditentukan oleh dirimu dan Tuhanmu. Kamu hanya akan menjadi seperti apa yang 

kamu inginkan. Tantangan, kesulitan dan ujian hanyalah salah satu bentuk dari kasih sayang Tuhan 

kepada hamba-Nya. Tuhan akan selalu ada saat kamu siap melalui semua proses itu.  Selalu ada 

tantangan dalam hidup, dan saat kamu merasa hidupmu tidak ada tantangan, hidupmu perlu 

dipertanyakan. Apakah kamu masih maju atau sedang mundur. 

 

Selagi masih muda, maka jangan berhenti mencoba hal-hal baru yang berguna untuk masa depanmu. 

Seperti zona nyaman, masa muda sangat rentan terkena dengan zona ini. Nyaman bukan berarti 

baik, tapi tantangan itu baik karena bisa membuatmu lebih baik. Masa depanmu tergantung dari apa 
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yang kamu lakukan sekarang, jika kamu serius mempersiapkan masa depanmu maka masa depan 

yang serius akan menjadi milikmu, kemudahan hidup dan bermakna akan kauperoleh nantinya. 

 

Jangan pernah takut bermimpi, karena saya percaya mimpi itu berasal dari Tuhan yang harus kamu 

jadikan nyata. Jika passionmu saat ini harus melewati  studi lanjut ke luar negeri, itu adalah mimpi 

kecil yang bisa dengan mudah kamu peroleh asal kamu yakin dan berusaha. Semangat terus dan 

bergeraklah. Untuk kehidupanmu yang lebih baik, untuk kehidupan bangsamu yang lebih maju. 

 

 

Salam saya. Sadvent. ;)  

 

 

 

 

 

Sadvent Martondang 
Master Student, Civil and Construction Engineering, NTUST – Taiwan 

Facebook : Sadvent Martondang 
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Menghapus Batas 
 

Haerani Ester Siahaan 

 

“AND MY GOD SHALL SUPPLY ALL YOUR NEED  

ACCORDING TO HIS RICHES IN GLORY BY CHRIST JESUS.”    [PHILIPPIANS 4: 19] 

 

 

 

ama saya adalah Haerani Ester Siahaan dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga petani 

yang sangat sederhana. Saya 

dilahirkan di Batu IV, desa 

Sejahtera, Kec. Siantar, Kabupaten 

Simalungun. Saya anak ke 8 dari 8 

bersaudara. Ibu saya bernama R. Sigiro dan 

Alm. Ayah D. Siahaan. Saya menghabiskan 

masa kecil dan remaja di daerah kabupaten 

Simalungun. Yang mana setiap hari 

sepulang sekolah, saya pergi ke ladang 

yang jaraknya lebih 1 kilometer dari 

kampung untuk membantu orangtua yang 

bekerja sebagai petani sayuran dan padi. 

 

Setelah tamat SMK, saya pergi merantau di Batam. Saya 

bekerja di  dua perusahaan selama beberapa tahun di kota 

Batam. Setelah mengalami sedih dan senangnya sebagai 

karyawan pabrik di kota batam, saya mengambil 

keputusan untuk kuliah. Pada tahun bulan Februari 2008 

ketika ayah saya meningggal dunia, saya kembali ke 

Siantar dan pada tahun yang sama mengambil keputusan 

untuk melanjutkan study di Universitas HKBP Nommensen 

jurusan pendidikan bahasa Inggris. Sebuah keputusan 

yang agak sulit karena pada saat itu situasi ekonomi 

keluarga sangat sulit ditambah lagi kalau saya kuliah 

hanya ibu sayalah yang menjadi tulang punggung 

keluarga.  
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Sebuah keputusan yang agak sulit  

karena pada saat itu situasi 

ekonomi keluarga sangat sulit 

ditambah lagi kalau saya kuliah 

hanya ibu sayalah yang menjadi 

tulang punggung keluarga.  
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Selama kuliah S1, kerinduan saya sangat besar untuk melanjut study di luar negeri. Tidak sedikit 

teman-teman yang tertawa sepele dan menganggap mimpi saya ini terlalu tinggi ketika saya share 

kepada mereka tentang kerinduan ini. Namun kerinduan saya yang besar, dan saya selalu berdoa dan 

berusaha dengan meng-update setiap informasi beasiswa dan ikut seminar-seminar tentang 

pendidikan dan beasiswa di luar negeri. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik dan menjadi 

berkat untuk keluarga dan orang-orang. Selama kuliah, puji Tuhan saya selalu dapat IPK yang bagus. 

Dan akhirnya pada bulan Oktober 2012, saya berhasil menyelesaikan S1 dengan IPK 3,70. Saya 

sangat bersyukur dengan itu semua karena selama kuliah Tuhan selalu menyediakan apa yang saya 

perlukan melalui ibu dan abang tercinta yang selalu 

mencukupkan kebutuhan saya. 

 

Setelah wisuda  saya nekad pergi ke kota Medan untuk 

mencari pekerjaan pada Februari 2013. Saya tinggal di kos 

teman. Puji Tuhan, saya diterima mengajar di YPPIA 

Medan walaupun dengan gaji yang pas-pasan. Ketika saya 

berada di kota Medan, salah seorang adik junior sekaligus 

sahabat saya, Monita, memberi informasi tentang beasiswa 

Taiwan yang disosialisasikan oleh Tulang Mula Sigiro. Saya 

sangat tertarik dan mulai mempelajari persyaratannya 

melalui tulang Mula Sigiro. Setelah berdoa dan bergumul 

akhirnya saya memutuskan untuk apply program beasiswa 

di Taiwan. Saya harus bolak-balik Medan-Siantar untuk 

mempersiapkan berkas-berkas. Saya memutuskan untuk 

mengambil jurusan Curriculum  Design and Human 

Potentials Development di National Dong Hwa University. 

Puji Tuhan, ketika proses pengurusan berkas semuanya 

berjalan lancar begitu juga dalam hal persiapan dana. 

Tuhan mempertemukan saya dengan saudara/i terkasih 

yang sangat luar biasa, yang membantu saya dalam hal dana dan doa. Pada kesempatan ini, saya 

mengucapkan terimakasih kepada saudara/i yang membantu saya dalam doa dan dana. Kiranya 

Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita.  

 

Pada tanggal 15 February 2014, saya dan beberapa teman pun berangkat menuju negeri Formosa, 

Taiwan. Setelah tiba di kampus, kami pun langsung menuju dormitory dan mendapat kamar masing-

masing. Keesokan harinya, saya dan teman-teman mempersiapkan berkas, pengurusan ARC, NHI, dll. 

Dalam pengurusan berkas,saya dan teman-teman dari Indoensia tidak mendapat kesulitan karena 

dibantu pihak kampus dan senior dari Indonesia yang kuliah di NDHU. Di sini saya juga bertemu 

Saya sangat excited memulai 

perkuliah di NDHU. Yang mana 

saya harus bertemu dengan 

professor pembimbing untuk 

memilih mata kuliah yang harus 

saya ambil pada semester 

tersebut dan juga urusan 

administrasi semuanya butuh 

usaha yang maksimal. 

Beruntungnya, semua professor di 

kampus ini sangat ramah dan 

professional. They are very 

friendly and helpful, sangat 

berbeda dengan kebanyakan 

professor atau dosen di Indonesia. 

Namun ketika urusan akademik 

sudah selesai, saya juga masih 

harus bergumul tentang dana 

yang saya perlukan di sini karena 

biaya hidup di sini sangat mahal, 

dan dormitory. 
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beberapa mahasiswa dari berbagai negara di NDHU, seperti Mongolia, Thailand, Vietnam, Malaysia, 

Gambia, Belis, Cheko, Jerman, dll. Saya sangat bersyukur bisa kuliah di NDHU ini. 

Saya sangat excited memulai 

perkuliah di NDHU. Yang mana 

saya harus bertemu dengan 

professor pembimbing untuk 

memilih mata kuliah yang harus 

saya ambil pada semester 

tersebut dan juga urusan 

administrasi semuanya butuh 

usaha yang maksimal. 

Beruntungnya, semua professor 

di kampus ini sangat ramah dan 

professional. They are very friendly and helpful, sangat berbeda dengan kebanyakan professor atau 

dosen di Indonesia. Namun ketika urusan akademik sudah selesai, saya juga masih harus bergumul 

tentang dana yang saya perlukan di sini karena biaya hidup di sini sangat mahal, dan dormitory. Tapi 

saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mencukupkan semua yang kuperlukan. Setelah bergumul 

selama satu semester, Puji Tuhan, saya akhirnya bisa menyelesaikan satu semester dengan hasil 

yang sangat memuaskan. Saya sangat bersyukur bahwa saya telah berhasil menghapus batas 

pemisah antar Sumatera Utara dan Taiwan, dan kini batas itu sudah tidak ada lagi karena saya 

sedang belajar di Taiwan, dan saya pasti kembali ke Indonesia untuk berkarya bagi Tuhan, Ibu 

pertiwi, dan sesama manusia sesuai dengan waktu-NYA. Shalom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haerani Ester Siahaan 

Mahasiswa Master-Curriculum Design and Human Potentials Development, NDHU – Taiwan 
Facebook : Haerani Ester Siahaan 
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Semakin Berisi  
Semakin Merunduk 

Gloria V.J Turnip 

JENIUS ADALAH 1 % INSPIRASI DAN 99 % KERINGAT. TIDAK ADA YANG DAPAT 

MENGGANTIKAN KERJA KERAS. KEBERUNTUNGAN ADALAH SESUATU YANG TERJADI KETIKA 

KESEMPATAN BERTEMU DENGAN KESIAPAN. – (THOMAS A. EDISON) 

 

 

 

tudy lanjut telah menjadi impianku sejak duduk di bangku SMA. Aku dan teman-teman sering 

cerita tentang cita-cita dan impian akan menjadi apa kami di masa yang mendatang. Dan 

stiap kali berbicara tentang cita-cita dan profesi, hatiku selalu meneriakkan profesi yang 5 

huruf itu, yakni D-O-S-E-N.  ntah alasan apa yang menggerogoti hatiku, tapi yang pasti harapan 

untuk menjadi dosen semakin berakar kuat dihatiku dari waktu ke waktu. Hingga aku kuliah dengan 

mengambil jJurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Nommensen Pematang Siantar, keinginan untuk 

menjadi seorang dosen semakin membulatkan tekadku untuk mengambil pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi, dan Negara Amerika lah yang sejujurnya tempat yang kuharapkan dan kuimpikan akan 

memberikanku beasiswa untuk kesempatan pendidikan S2. 

Setiap saat setiap kali memikirkan tentang Study lanjut di 

luar negeri, semangat hatiku pasti berkobar sebab aku 

percaya bahwa dengan meraih pendidikan yang semakin 

memadai, maka aku dapat memiliki kualitas hidup yang 

semakin baik dalam segala hal.  

 

Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doaku melalui abang 

Mula Sigiro yang memberikan informasi tentang beasiswa 

S2 di Negara Taiwan. Awalnya aku ragu untuk mengambil 

beasiswa itu karena beberapa pertimbangan. Pertama, 

Negara yang kuharapkan sebagai tempat belajarku adalah 

Amerika, bukan Taiwan. Kedua, saat itu aku mahasiswa 

tingkat akhir yang sedang sibuk-sibuknya mengerjakan 

skripsi dan meja hijau, sangat sulit bagiku berkonsentrasi 

dengan meja hijau dan persiapan berkas-berkas ke Taiwan 

dalam waktu yang bersamaan dan sama-sama mendesak. 

Namun, semangat bang Mula yang terus memotivasiku untuk mempersiapkan berkas-berkasku 

akhirnya perlahan tapi pasti membuatku rela nangkring didepan laptop sejak matahari terbenam 
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Awalnya aku ragu untuk 

mengambil beasiswa itu karena 

beberapa pertimbangan. 

Pertama, Negara yang 

kuharapkan sebagai tempat 

belajarku adalah Amerika, bukan 

Taiwan. Kedua, saat itu aku 

mahasiswa tingkat akhir yang 

sedang sibuk-sibuknya 

mengerjakan skripsi dan meja 

hijau, sangat sulit bagiku 

berkonsentrasi dengan meja hijau 

dan persiapan berkas-berkas ke 

Taiwan dalam waktu yang 

bersamaan dan sama-sama 

mendesak. 
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hingga terbitnya matahari (haha..:D) setiap malam karena harus mengerjakan skripsi dan berkas-

berkas sebagai persyaratan untuk melamar beasiswa jenjang Master di National Dong Hwa University 

Taiwan. Singkat cerita, setelah bersusah payah memenuhi seluruh persyaratan, akhirnya berkasku 

terkirim di hari terakhir deadline. Sempat aku khawatir dokumenku takkan diperhitungkan di NDHU 

Taiwan karena amplopku pasti sampai disana terlambat 3 hari setelah deadline. Namun, puji Tuhan, 

ternyata Tuhan memberiku kelulusan dan kesempatan kuliah disana tepat setelah aku menyelesaikan 

gelar S1 ku. Betapa rencana Tuhan lebih indah dari yang kupikirkan, rencana study lanjut kuharapkan 

di usia 24 atau 25 setelah aku benar-benar matang di TOEFL atau setelah berpengalaman bekerja, 

karena surat rekomendasi dari tempat kita bekerja juga berpengaruh untuk melayakkan kita 

menerima beaiswa S2 dan S3. Namun ternyata Taiwan mengizinkanku untuk memperoleh pendidikan 

S2 yang biasanya dikenyam oleh anak-anak yang sudah makan garam di dunia kerja dan skill.  

 

Betapa kagum nya aku ketika merasakan kelas international di Universitas-Universitas Taiwan. Secara 

khusus di kampusku, seluruh dosen-dosennya sangat membimbing mahasiswanya. Sekalipun ilmu 

dan gelar professor mereka seharusnya membuat mereka cukup layak untuk mengkritisi dan 

complain akan tidak ada apa-apanya ilmuku ini dibanding mereka, namun sekalipun tak pernah 

pandangan mereka tidak hangat. Ditengah keterbatasanku dalam memaparkan pendapat-pendapat 

tentang suatu kasus yang mereka angkat, 

garisan senyum selalu terlukis di wajah mereka. 

Mereka begitu mengayomi, tak sedikitpun 

menjaga jarak antara guru dan murid. 

Pandangan mata yang selalu bersahabat itulah 

yang selalu berhasil membuat mulutku yang 

terkadang takut untuk berbicara ini menjadi 

cukup lantang untuk bertanya atau member 

jawab atas pertanyaan. Keterbukaan mereka 

dalam membimbing mahasiswanya juga lah 

yang memotivasiku untuk menepis rasa malas 

untuk belajar yang terkadang menggerogotiku 

dan penerimaan mereka akan banyaknya 

kesalahanku jugalah yang membuatku berani 

banyak bertanya dan berdiskusi sehingga 

sungguh kurasakan bagaimana kesenjangan 

antara ilmu yang kudapat ketika di S1 dan ilmu 

yang kuterima di S2. Masih 1 semester kujalani, 

namun perkembangan ilmu yang kudapat di jurusan pendidikan rasanya sudah bertambah jauh 

dibandingkan ilmu yang kumiliki ketika belajar selama 4 tahun di bangku S1 di jurusan yang sama.  

Jujur dari hatiku, kuliah di Taiwan sungguh merupakan anugerah yang berarti bagiku. Bukan hanya 
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karena aku diberi kesempatan untuk dapat menamatkan S2 ku di usia yang masih 24, namun karena 

aku sangat diajari tentang arti kasih, persahabatan, ketulusan, kejujuran, antara guru dan murid, 

bahkan dalam pertemanan dan sosialisasi di lingkungan mahasiswa.  

 

Walau terkadang berkomunikasi dengan Mahasiswa lokal yang tidak bisa bahasa Inggris kerap 

menjadi masalah, namun menjadi penyemangatku untuk terus belajar bahasa Mandarin membuatku 

menjadi semakin mengerti mengapa Taiwan merupakan tempat yang sangat ideal untuk study lanjut. 

Selain dosen-dosennya sangat perofessional dan berkualitas yang pada umumnya lulusan dari 

Universitas-Universitas bergengsi di dunia, perlahan tapi pasti kita juga akan mampu berbahasa 

Mandarin yang telah menjadi salah satu bahasa International. Dan yang pasti kebijaksanaan dan 

kelembutan hati guru-guru besar yang kutemui di Taiwan semakin menginspirasiku untuk menjadi 

dosen yang kualitasnya seperti mereka nantinya, bak pribahasa dikatakan ‗ semakin berisi, semakin 

merunduk‘ 

 

 

 

 

Gloria V.J Turnip 
Mahasiswa Master-Curriculum Design and Human Potentials Development, NDHU 

Facebook : Gloria V. J Turnip 
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Dare to Dream 
 

Rohana Novalina Gultom 

 

EDUCATION IS NOT THE LEARNING OF FACTS,  

BUT THE TRAINING OF THE MIND TO THINK 

(ALBERT EINSTEIN) 

 

 

 

ernahkah kau bermimpi sesuatu yang sepertinya 

mustahil untuk menjadi nyata? Aku pernah. Tidak 

sekali, sering sekali, karena aku adalah seorang 

pemimpi. Aku punya banyak sekali mimpi-mimpi dan cita-

cita yang selalu aku simpan di hati dan pikiranku. Aku tak 

pernah berniat melupakannya, karena aku akan 

menjadikan mimpi dan cita-cita ku itu menjadi nyata. Tapi 

tahukah kau bahwa terkadang ada bagian dari kehidupan 

yang tidak mendukung untuk menjadikan mimpi-mimpi itu 

menjadi nyata. Tanggapan orang terdekat dan kondisi 

financial adalah factor utamanya. Tidak jarang aku 

mendapat respon yang negative jika aku menyatakan cita-

cita atau keinginanku kepada orang-orang terdekat. 

Apakah aku terlalu menginginkan banyak? Atau mereka yang tidak pernah punya cita-cita? Aku hanya 

tersenyum, dan menguatkan diri sendiri kalau aku pasti bisa mewujudkannya.  

 

Sejak dulu aku selalu bercita-cita menjadi seseorang yang berguna bagi orang tua, negara, nusa dan 

bangsa. Menjadi dokter, pramugari, reporter TV, pergi keluar negeri, menjadi orang penting, dll. 

Haha terlalu banyak yang aku inginkan saat itu, dan aku hanya menyimpulkannya saja sebagai 

‗seseorang yang berguna…‘ 

 

Aku menyelesaikan pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan atas dengan nilai yang sangat 

memuaskan. Kemudian aku mengikuti berbagai tes dan ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri 

favoritku. Saat itu tujuanku adalah melanjutkan studi dalam bidang kesehatan. Tapi keberuntungan 

tidak berpihak padaku, aku tidak lulus di tes dan ujiaan manapun. Kemudian, ayahku 

menganjurkanku untuk masuk kesalah satu universitas swasta di kotaku. Dia menyarankaknku untuk 
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Hai, kau yang muda, mari, jangan 

sungkan. Bermimpilah setinggi 

bintang dilangit, latihlah pikiran-

pikiranmu memikirkan hal-hal 

positif yang akan kau lakukan, 

yang akan kau dapatkan, dan 

yang akan kau berikan. Dengan 

segenap iman dan 

pengharapanmu, kau akan 

mewujudkannya menjadi nyata. 
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masuk ke fakultas keguruan, program studi yang mencetak dan mempersiapkan mahasiswanya untuk 

menjadi guru. Itu adalah sebuah pilihan 

yang sangat sulit bagiku. Sesuatu yang 

tidak pernah aku pikirkan. Aku tidak 

pernah menyukai profesi guru. Aku selalu 

berharap aku akan bekerja sebagai 

seorang yang lebih tinggi dari seorang 

guru. Tetapi itu tidak berarti aku tidak 

pernah menghargai guru. Aku sangat 

menghargai jasa-jasa mereka. Guru 

adalah pahlawan sejati yang tidak bisa 

diabaikan. Apalagi ayahku sendiri adalah 

seorang guru. Aku melihat cerminan seorang guru yang menjadi teladan lewat sosok ayahku. Tetapi 

melihat fakta kehidupan guru-guru di Indonesia yang bisa dibilang saat itu sangat jauh dari apa yang 

didapat selayaknya, tidak pernah terbersit sekalipun keinginan untuk menjadi guru.  

 

Saat itu aku tidak punya pilihan lain, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku habis menunggu 

setahun lagi untuk mencoba masuk ke perguruan tinggi favorit yang aku inginkan itu. Akhirnya, 

denagn hati terpaksa dan bimbang akupun mengikuti saran ayahku. Aku tak mungkin mengabaikan 

sarannya, karena aku tahu petunjuk dan nasehat seorang ayah pasti tak pernah salah. Takdir dan 

tujuan menghantarkanku di fakultas keguruan Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Bukan 

hal yang mudah bagiku untuk memulai sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan dan aku sukai. Itu 

sangat sulit. Aku sangat tidak menikmati awal-awal semesterku di fakultas itu. Terkadang aku malah 

bertanya pada diri sendiri dan Tuhan, kenapa aku bisa ditahap seperti ini? Mengapa aku tidak sekolah 

dengan jurusan yang aku suka dan lebih hebat lagi? Hari demi hari aku lewati dengan berbagai mata 

kuliah. Faktanya, aku tidak 

terlalu sulit mengikuti setiap 

mata kuliah, karena spesifikasi 

yang aku ambil adalah 

pendidikan bahasa inggris.  

 

Selain aku juga sangat 

menyukai bahasa inggris, tapi 

itu juga pilihan yang sangat 

aman untuk hatiku yang 

bimbang saat itu. Mungkin 

karena aku sangat menyukai 

bahasa inggris, maka waktu 
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demi waktu pun aku lewati dengan sangat baik. Aku mendapat kesempatan untuk mengajar privat 

bahasa inggris untuk beberapa kelompok anak-anak didekat kompleks rumahku. Aku sangat 

menikmati saat-saat aku berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana aku menyampaikan materi-

materi pelajaran, bagaimana aku mengajarkan mereka tidak hanya ilmu nya saja, tetapi juga 

membangun karakter mereka meski dalam hal-hal kecil. Aku mulai menikmati diriku menjadi seorang 

mahasiswa fakultas keguruan. Apalagi didorong dengan mata kuliah didaktik untuk spesifikasi 

pendidikannya, aku semakin mengerti arti dan tugas mulia seorang guru. Aku semakin tertarik untuk 

mendalami dan menjajaki bidang ini. sebenarnya, aku 

sudah mengajar privat bahasa inggris semenjak kelas tiga 

SMA, namun pengertian ‗mengajarku‘ saat itu hanyalah 

untuk menghasilkan uang semata. Aku tidak tahu siapa, 

bagaimana, dan seprti apa sosok seorang GURU itu. Secara 

harfiah, aku memahami bahwa guru adalah seorang 

pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki 

kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal 

minimal berstatussarjana, dan telah memiliki ketetapan 

hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang 

guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Namun secara khusus, guru adalah seseorang yang 

sangat mulia yang menunjukkan jalan apa yang harus dan tak harus kita lakukan. Bahkan orang-

orang di India, Cina, Mesir, dan Israel menerima pengajaran dari guru yang merupakan seorang 

imam atau nabi. Oleh sebab itu, seorang guru sangat dihormati dan terkenal di masyarakat serta 

menganggap guru sebagai pembimbing untuk mendapat keselamatan dan dihormati bahkan lebih 

dari orang tua mereka.  

 

Maka pengertian dan cara pandangku pun mulai berubah terhadap guru. Aku yang dulu tidak perduli 

sosok seorang guru menjadi sangat tertarik. Gurulah yang mengubah dunia. Guru mendidik setiap 

jiwa-jiwa kecil yang polos agar menjadi sosok yang berkarakter dan berakhlak. Setiap renungan-

renungan aku jadikan pelajaran untuk menerima bahwa aku ditakdirkan untuk menjadi seorang guru. 

Di tahun keempat, aku mengikuti mata kuliah Program Praktek Lapangan, yang mewajibkan seluruh 

mahasiswa tahun keempat untuk praktek mengajar secara langsung di sekolah-sekolah yang ditunjuk 

oleh fakultas. Aku mendapat kesempatan untuk praktek di sebuah sekolah menengat atas negeri. Aku 

menggunakan kesempatan itu sebagai awal karyaku mengajar secara formal. Aku sangat menikmati 

menjadi seorang pemberi ilmu.  

 

Kemudian, setiap pengalaman-pengalaman yang aku dapat mendorongku untuk menjadi lebih dari 

sekedar yang aku tahu. Aku ingin lebih pintar lagi dalam mengajar. Aku ingin mendidik anak-anak 

Indonesia. Aku ingin memberikan kontribusi yang signifikan untuk pendidikan Indonesia. Aku ingin 

memberikan sedikit saja perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia yang sudah sangat 

Karena latar belakang jurusanku 

adalah bahasa inggris, aku selalu 

bercita-cita untuk bisa studi 

lanjut keluar negeri. Haha, 

banyak teman-teman yang 

menertawaiku saat aku 

ungkapkan keinginanku ini. 
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ketinggalan dari negara-negara lain. Tapi bagaimana 

caranya? Aku harus melanjutkan studiku lagi. Aku harus 

belajar lebih banyak lagi dalam bidang pendidikan. Aku 

harus melanjutkan pendidikan S2 ku!. Ya, hanya itu yang 

aku inginkan saat itu. Aku bercita-cita, setelah aku 

menyelesaikan sarjanaku, aku ingin langsung 

melanjutkannya ke jenjang S2. Aku tidak ingin menunggu.  

 

Karena latar belakang jurusanku adalah bahasa inggris, 

aku selalu bercita-cita untuk bisa studi lanjut keluar 

negeri. Haha, banyak teman-teman yang menertawaiku saat aku ungkapkan keinginanku ini. Orang 

tuaku sangat mendukungku untuk studi lanjut, tetapi mereka juga meragukanku untuk bisa belajar di 

luar negeri. Mereka berharap aku sekolah di dalam negeri saja.  

 

Tahukah kau satu fakta tentangku? Aku tidak akan pernah tetap menggenggam mimpiku kalau aku 

tidak yakin aku bisa mendapatkannya. Aku selalu punya pengharapan didalam hati bahwa aku akan 

mendapatkannya. Entah bagaimana, aku yakin saja aku pasti akan melanjutkan studiku di luar 

negeri.  

 

Tuhan memang LUARBIASA!  

Lewat seorang sahabat, aku bertemu dengan Mula Sigiro. Seseorang yang diberikan Tuhan untuk 

menunjukkan jalan padaku bahwa di negeri Cina, Taiwan, sedang membuka peluang beasiswa untuk 

program S2. Tanpa menunggu 

lebih lama lagi, aku segera 

berdiskusi tentang beasiswa 

tersebut dengan Abang Mula 

Sigiro itu. Kami hanya 

berkomunikasi lewat sosial 

media, facebook, mengingat 

bahwa Abang Mula Sigiro ini 

juga sedang menempuh 

pendidikan S3 nya di Taiwan. 

Pengalaman-pengalaman yang 

dia bagikan menjadi inspirasi 

yang berkobar-kobar dalam asa 

dan jiwaku. Seperti pisau yang tajam, semakin diasah untuk semakin tajam. Kemudian bang Mula  

Sigiro membimbingku bagaimana cara mendaftar ke salah satu universitas top di Taiwan. Aku 

menyelesaikan semua berkas-berkas tepat waktu dan segera mendaftarkannya ke National Dong Hwa 

Aku tahu, mimpi ada untuk 

menjadi nyata. Aku sendiri telah 

membuktikannya. Keinginan 

untuk berperan dalam bidang 

pendidikan akan segera aku 

realisasikan. Aku tak sabar untuk 

segera mewujudkannya lagi. 
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University. Aku menunggu selama kurang lebih dua bulan untuk pengumuman lulus. Dan, memang, 

Tuhan LUARBIASA! Aku lulus full scholarship!!!!!! 

 

Aku lulus dijurusan pendidikan, dalam spesifikasi Curriculum Design and Human Potentials 

Development. Sangat mendukung dengan latar belakang pendidikanku sebelumnya. Aku tahu, mimpi 

ada untuk menjadi nyata. Aku sendiri telah membuktikannya. Keinginan untuk berperan dalam bidang 

pendidikan akan segera aku realisasikan. Aku tak sabar untuk segera mewujudkannya lagi. Apalagi, 

mengetahui bahwa kampusku, National Dong Hwa University, adalah kampus yang memiliki 

akreditasi yang sangat baik dalam bidang pendidikan. Aku bersyukur. Jiwaku bersemangat. Aku akan 

belajar. Aku akan mengajar. Aku akan membangun negeriku Indonesia melalui kontribusi dalam 

bidang pendidikan. Aku ingin menjadi seorang guru professional yang membawa perubahan. Ingin 

menjadi guru yang merubah anak didiknya menjadi lebih baik dalam segala aspek. Merubah dari yang 

tidak tahu menjadi tahu. Membentuk jiwa yang bermental kuat dan berkarakter yang mulia. Merubah 

pola pikir ke arah kehidupan yang lebih baik. 

 

Menimba ilmu di negeri orang bukanlah untuk mengumbar kehebatan, kemampuan ataupun 

menunjukkan ‗mimpiku keluar negeri‘ terwujud. Mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan, 

menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas skill dalam bidang pendidikan adalah tujuan 

utamaku. Kesempatan adalah anugrah. Aku tak akan menyia-nyiakan anugrah yang telah diberikan 

kepadaku. Aku siap untuk mewujudkannya, dan dengan senang hati aku akan meyebarkan efek dari 

anugerah itu.  

 

Hai, kau yang muda, mari, jangan sungkan. Bermimpilah setinggi bintang dilangit, latihlah pikiran-

pikiranmu memikirkan hal-hal positif yang akan kau lakukan, yang akan kau dapatkan, dan yang akan 

kau berikan. Dengan segenap iman dan pengharapanmu, kau akan mewujudkannya menjadi nyata. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Spirit and love,  
Rohana Novalina Gultom 

(Mahasiswa Master National Dong Hwa University-Taiwan) 

Facebook : Anne Novaline Gultom 
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To be Your Opportunity 
 

Masdinar Simatupang 

 

I’M A DREAMER. I HAVE TO DREAM AND REACH FOR THE STARS,  

AND IF I MISS A STAR THEN I GRAB A HANDFUL OF CLOUDS. (MIKE TYSON) 

 

 

 

alo, namaku Masdinar Simatupang, sering dipanggil Dinar. Datang dari sebuah desa kecil 

(Desa Lobusingkam), lahir pada 16 Agustus 1990. Hingga sekolah menengah pertama 

masih di kampung halaman, dan 

kemudian melanjutkan sekolah menengah 

atas ke kabupaten, SMA Santa Maria 

Tarutung. Lulus SPMB ke Universitas 

Bengkulu, Lulus dengan Predikat Cum 

Laude, dengan IPK 3,68. Selama menjalani 

kuliah sarjana, aku selalu mendapatkan 

beasiswa berprestasi (PPA), sehingga tidak 

terlalu memberatkan orang tua karena juga 

sedang menyekolahkan abangku, Bang 

Karmel Simatupang di Universitas Methodist 

Indonesia, Medan dengan pembayaran uang 

kuliah yang sangat mahal.  

 

Kehidupan keluarga bukanlah keluarga yang 

cukup. Hanya saja kenginan yang luar biasa 

dari anak-anak  yang dilahirkan oleh H. 

Simatupang dan E. Sipahutar. Juga oleh 

semangat luar biasa dari kedua Orang Tua 

ku ini untuk menyekolahkan kami, meskipun 

dengan uang yang sangat pas-pasan.  Ada 

kalimat yang membuat kami berani untuk 

bermimpi dan berani untuk melangkah 

adalah, ―Dimana ada kemauan maka disitu 

akan ada jalan‖ kata Ibuku E. Sipahutar. 

H 

BAB 

21 
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Dan ―Parjuangkonon nami do hamu sagogo tenaga nami‖ dalam Bahasa batak atau ―Kami akan 

memperjuangkan kalian dengan sekuat-kuat tenaga kami‖ kata Bapaku dalam malam tahun baru 

kepada kami. Dan benar, kami mau bermimpi dan punya niat yang matang untuk melangkah. Dalam 

waktu yang bersamaan, kami kuliah 3 orang, dengan satu orang lagi Abangku, Bang Mangasi 

Simatupang yang dulunya sudah kerja 3 tahun, tapi 

sangat nekat yang kuat untuk kuliah, dan memberanikan 

diri seseorang yang sudah punya uang (gaji) menjadi 

tidak punya uang (mahasiswa).  Abang ku ini kuliah di 

Batam, Universitas Putera Batam. Dan benar apa yang 

dikatakan kedua orang tuaku, ketika kami bertiga  berani 

melangkah untuk kuliah. Aku sendiri semester 2 sudah 

mendapat beasiswa  PPA hingga tamat, dan melebihi 

biaya uang kuliah per tahun, sehingga aku bahkan masih 

bisa menabung. Bang Karmel di Medan juga pintar dalam 

me-manage uang sehingga tidak banyak pengeluaran 

orang Tuaku untuknya selain uang kuliahnya, dan Bang 

Mangasi di Batam tiba-tiba bisa kuliah sambil kerja, 

meskipun uang kuliahnya juga mahal, tapi bahkan masih 

bisa memberi kepada kami adek-adeknya juga kepada orang tua. Luar biasa bersyukur. Terima kasih 

kepada Tuhan yang mengizinkan kami berani melangkah dan Dia memberi jalan dan memberkati 

kami. Diatas semuanya ini adalah Doa, Doalah yang selalu menguatkan kami satu keluarga. Doa lah 

yang mempersatukan kami meski kami sangat jauh satu sama lain. 

 

Pernyataan ―maju terus‖ kejarlah mimpimu, itulah yang tersirat dalam bahasa ayahku menurutku, 

dan kurasa juga begitulah yang ditangkap oleh abangku, sehingga Bang Mangasi berani untuk kuliah 

meski umurnya sudah 27 tahun untuk masuk kuliah sarjana, itulah juga yang menjadi mimpi abangku 

Bang Karmel untuk melanjut S2, meskipun beliau juga sudah bekerja di Medan.  Dan aku, menjadi 

pilihan yang sulit bagiku setelah aku lulus dengan peringkat nomor 2 IPK tertinggi se-Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan predikat  Cum Laude, dan dengan sangat 

bangganya aku, orang tuaku, juga teman-teman yang berasal dari Sumatera Utara 17 Juli 2012, 

ketika ayahku, H. Simatupang dipanggil namanya untuk memberi kata sambutan mewakili orang Tua 

mahasiswa, dalam acara Yudisium Pelepasan mahasiswa Lulusan Fakultas MIPA-Univesitas Bengkulu. 

Dengan kata Horas-Horas-Horas, menandakan suku Batak yang disuarakan  oleh ayahku dihadapan 

Dekan, para pembantu Dekan  dan para Dosen. Waw, aku bangga menjadi suku Batak, begitu pikirku 

saat itu, karena memang di kampusku ―Orang Medan‖ sering muncul sebagai orang berprestasi  baik 

dalam hal study, maupun dalam kegiatan lainnya. 

 

 Ada kalimat yang membuat kami 

berani untuk bermimpi dan 

berani untuk melangkah adalah, 

“Dimana ada kemauan maka 

disitu akan ada jalan” kata Ibuku 

E. Sipahutar. Dan 

“Parjuangkonon nami do hamu 

sagogo tenaga nami” dalam 

Bahasa batak atau “Kami akan 

memperjuangkan kalian dengan 

sekuat-kuat tenaga kami” kata 

Bapaku dalam malam tahun baru 

kepada kami. 
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Pilihan yang sulit itu adalah, ketika 

aku mulai mencari pekerjaan, 

meskipun saat itu memang keinginan 

kerjaku belum ada, tetapi pada saat 

itu kesempatan mendapatkan 

beasiswa lanjut kuliah belum ada, 

sehingga aku harus mencari 

pekerjaan dan sekaligus menunggu 

adanya kesempatan melanjutkan 

kuliah. Tentang melanjutkan kuliah 

ke S2 (Program Master), syarat dari 

orang tuaku adalah ―Bisa kuliah 

lanjut bahkan keluar negeri juga boleh, dengan syarat beasiswa‖ karena memang kemampuan orang 

tua sudah tidak memungkinkan dalam hal pemberian dana kuliah. Ketika  November 2012 aku lulus 

tes menjadi karyawan di sebuah perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk, yang adalah 

perusahaan besar di Perawang-Pekanbaru dan juga lulus tes menjadi karyawan di Perusahaan PT Bio 

Nusantara, Bengkulu yang adalah perusahaan kecil dan juga dengan gaji yang kecil, yah cukup untuk 

melanjutkan hidup aja, kemudian dengan memikirkan secara matang dan juga bertanya dalam Doa, 

aku memutuskan untuk kembali ke Bengkulu dalam 2 pilihan, kuliah lanjut atau kerja. Karena jika aku 

di Pekanbaru, dengan gaji yang lumayan tinggi, memungkinkan keinginan kuliah kurang dan jika di 

Bengkulu,  memungkinkan pengurusan berkas-berkas akan lebih mudah.  

 

Gagal untuk kuliah lanjut dari perencanaan, aku 

mengalami hal itu, pertama-tama aku mencoba mendaftar 

beasiswa Dikti ke UGM dan ujian ke Palembang, dengan 

persiapan yang matang, menurutku aku bisa. Dan aku 

ujian ke Palembang dan ternyata tidak lulus. Aku jatuh 

dan tergeletak. Aku berfikir bahwa jalanku sudah buntu 

dan hampir menyerah dengan keputusan yang kuambil 

sebelumnya.   Tetapi hati kecilku masih berkata bahwa 

masih ada harapan didalamnya. Harapan didalam iman, 

itulah yang menguatkanku secara pribadi selain motivasi 

dari keluarga. Dan benar kata Ibuku, dimana ada 

kemauan disitu ada jalan. Ketika aku jatuh, tiba-tiba ada 

informasi Beasiswa ke Taiwan hanya dengan syarat MAU, 

dan kujawab mau!. Kemudian dengan bantuan Bang Mula 

Sigiro, dan juga diskusi dengan abangku, aku mempersiapkan segala berkas dan mengirimkannya 

pada waktu yang ditentukan.  Sebenarnya juga ada keraguan, karena nilai TOEFL ITP ku hanya 373. 

Juga dengan teman-teman di 

laboratorium yang dengan setia 

mengajariku dalam bekerja di 

laboratorium. Meski terkadang 

mereka menjadi marah karena 

“terlalu bodoh” nya aku. Tapi itu 

mungkin saja terjadi karena di 

kampusku ketika dalam studi 

program Sarjana, kami tidak 

mempunyai alat-alat 

laboratorium yang lengkap dan 

memadai. Dan disini, semuanya 

serba lengkap dan alat yang 

canggih. 
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Sementara biasanya syarat untuk beasiswa ke luar negeri nilai TOEFL harus diatas 500. Tetapi 

dengan nekat, aku mengirimkan berkas ke dua Universitas di Taiwan, National Dong Hwa University 

dan Tunghai university.  Pada saatnya pengumuman, begitu bahagianya diriku ketika membaca 

pernyataan, Congratulations! We are pleased to inform you the decision of the Admission Committee 

that you are admitted to National Dong Hwa University for the 2014 spring semester. 

 

Aku bersujud berterima kasih kepada Sang Pemberi Jalan, Allahku, yang meluluskanku dan juga 

abangku, bang Karmel Simatupang. terima kasih Tuhan. Kemudian aku mempersiapkan segala 

perlengkapan dan berangkat ke TAIWAN dengan harapan bahwa aku akan  membawa gelar Master 

of Science (M.Sc). 

 

Ada hal yang tidak akan pernah kulupakan sewaktu 

nyampai di bandara Taipei-Taiwan, dimana ketika diminta 

untuk signature, kemudian aku cepat-cepat membuka alfa-

link ku untuk mencari artinya, tetapi kemudian beliau 

memanggil kepala dan meragukan kedatanganku untuk 

kuliah karena kemampuan bahasa Inggris sangat rendah. 

Meski akhirnya aku diijinkan melewati gerbang itu, suatu 

teguran bagiku untuk belajar bahasa Inggris dengan 

―Gerak cepat‖. Oke, akan kulakukan. Begitulah jawab ku 

saat itu. 

 

Selanjutnya dipertemukan dengan seorang Professor yang 

menurutku sangat baik, Prof. Wen Shu Hwang yang 

kemudian membimbing dan mengajariku dalam studi juga 

di laboratorium. Juga dengan teman-teman di 

laboratorium yang dengan setia mengajariku dalam 

bekerja di laboratorium. Meski terkadang mereka menjadi 

marah karena ―terlalu bodoh‖ nya aku. Tapi itu mungkin saja terjadi karena di kampusku ketika 

dalam studi program Sarjana, kami tidak mempunyai alat-alat laboratorium yang lengkap dan 

memadai. Dan disini, semuanya serba lengkap dan alat yang canggih. Tetapi tetap saja, sampai saat 

ini aku masih merasa bahwa orang terbodoh dalam Departemenku adalah aku, Masdinar Simatupang.  

 

Gagal dan gagal lagi dalam melakukan reaksi kimia, tidak mendapatkan hasil yang maksimal dan 

sangat susah dalam berbicara, menjadi penghambat bagiku untuk  cepat dalam belajar. Bagaimana 

mungkin, sangat susah berkomunikasi dengan teman-teman Taiwan yang juga sepertiku dalam 

berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Meski ada satu teman orang India, tetapi dia bukanlah 

mahasiswa, melainkan asisten professor. Beliau lah yang sering menjadi penolong bagiku, meski dia 

Sebenarnya juga ada keraguan, 

karena nilai TOEFL ITP ku hanya 

373.  Sementara biasanya syarat 

untuk beasiswa ke luar negeri 

nilai TOEFL harus diatas 500. 

Tetapi dengan nekat, aku 

mengirimkan berkas ke dua 

Universitas di Taiwan, National 

Dong Hwa University dan 

Tunghai university.  Pada saatnya 

pengumuman, begitu bahagianya 

diriku ketika membaca 

pernyataan, Congratulations! We 

are pleased to inform you the 

decision of the Admission 

Committee that you are admitted 

to National Dong Hwa University 

for the 2014 spring semester. 
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sangat pemarah dan memberiku sangat banyak tekanan di laboratorium, aku tetap berterima kasih. 

Hanya saja ada hal yang kupegang untuk tetap belajar keras, bekerja keras di laboratorium, kataku 

begini, ini adalah kesempatan bagiku untuk belajar. Tugasku hanya belajar. Begitu sedihnya sangat 

banyak orang yang sangat ingin belajar tetapi tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Jadi mari 

menggunakan kesempatan ini. This is my opportunity, so lets to study and do the best‖. My 

opportunity can be your opportunity..  

 

Sangat bersyukur untuk Gerakan Mewujudkan 15000 Doktor (S3/Ph.D) Tahun 2040 di Sumatera 

Utara, inilah wadah yang menjadikanku bisa melangkah kuliah kesini, Taiwan. Dengan tangan 

terbuka, Bang Mula Sigiro selalu siap menjawab setiap pertanyaanku dan begitu juga dengan 

sejumlah orang lainnya yang mempersiapkan beasiswa khususnya ke Taiwan. Maka dengan tangan 

terbuka juga kami semua mahasiswa yang ada di Taiwan yang sedang melanjutkan kuliah, akan 

membantu dan memberi saran/perhatian kepada Bapak/Ibu atau adik/kakak yang berniat 

melanjutkan kuliah ke Taiwan. Dengan motivasi yang sangat tinggi melalui gerakan ini, mari ikut 

serta mewujudkan Gerakan 15000 Doktor (S3/Ph.D) Tahun 2040 di Sumatera Utara, demi 

meningkatkan kualitas dan kuantitas anak-anak bangsa, khususnya anak-anak Sumatera Utara 

melalui pendidikan, karena pendidikanlah yang akan merubahnya. Mari Belajar! Semangat Kembali!!!  

 

 
 
 

Masdinar Simatupang 

 Mahasiswa Master, Department of Chemistry, National Dong Hwa University-Taiwan 
Facebook : Masdinar Simatupang 
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Tuhan Pasti Berikan Jalan  
 

Frisca Silaban 

JIKA ANDA BEKERJA SEMATA-MATA UNTUK UANG, ANDA TIDAK AKAN MENJADI KAYA 

KERANANYA. TETAPI JIKA ANDA MENYINTAI PEKERJAAN YANG ANDA LAKUKAN ITU, 

KEJAYAAN AKAN MENJADI MILIK ANDA. (RAY KROC)  

 

 

angat sulit kurasa untuk membuat tulisan ini pada awalnya. Banyak hal yang ingin 

kusampaikan tapi satu kata pun tak juga bisa kurangkai. Aku pun tak tau. Mungkinkah karena 

sense ku untuk menulis kreatif kurang sehingga aku bisa sedikit khawatir dan tidak percaya 

diri nantinya tulisan ini tidak menarik bahkan tidak memiliki signifikan yang berarti. Mungkin saja…. 

Tapi aku tetap mencoba menulis dan menulis terus.  Memikirkan kembali hal hal yang luar biasa 

dalam hidupku hingga saat ini, dengan harapan besar hal 

tersebut bisa menjadi motivasi, inspirasi dan pembelajaran 

berarti bagi orang .. terkhusus untuk orang yang memiliki 

kemauanyang mau membaca tulisanku ini…  yang luar 

biasa untuk maju. 

 

Namaku Friska Silaban. Awalnya aku tidak terpikir bahwa 

nama ini memiliki arti khusus walaupun aku sungguh ingin 

punya nama yang memiliki arti baik tentunya..:). Tetapi 

sesampainya di Taiwan ini, Ada semacam cerita unik dari 

nama itu. Di setiap masa perkenalan orang Taiwan 

cenderung kesulitan untuk menyebutkan namaku. Mereka 

tidak begitu fasih untuk menyebutkan huruf ―f‖ dan ―r‖, alih 

alih mereka menyebutnya dengan ―p(r)eska)‖. Tentu saja 

aku tidak cukup nyaman dengan itu. Maka sebagai 

solusinya, mereka mempertanyakan arti namaku, ya supaya 

mereka bisa memberikan nama dengan bahasa mandarin 

untukku. Akhirnya akupun mencari dan meminta bantuan 

Uncle Google untuk hal itu, dan senangya namaku ternyata 

punya arti. ―Friska‖ baik dilihat dari bahasa Indonesia 

maupun Yunani berarti ―Senang/sukacita/penuh energi‖. Arti 

nama yang sangat bagus kurasa. Saat itu aku sangat 

berterimakasih pada Pak Silaban and Bu Silalahi - orang tuaku yang telah memberikan nama yang 

S 

BAB 

22 

Tapi tinggal disini memiliki arti 

bahagia tersendiri bagiku. Benar-

benar hebat. Datang hanya untuk 

menimba ilmu ke tempat ini 

sepertinya ga cool dah, kita bisa 

belajar hal lain juga. Belajar 

bagaimana cara belajar adalah 

keahlian terpenting dalam hidup. 

Aku sedang mengalaminya disini. 

Bertemu dengan para dosen yang 

hebat dan super ramah, teman-

teman yang selalu stand-by 

membantu, sampai wilayah 

kampus yang sangat indah, 

lengkap dan update banget. 

Peranan kampus benar-benar 

sangat mendukung setiap 

pembelajaran, dan poin itu sudah 

aku dapatkan di kampus ini 

(Walaupun kadang aku tidak 

benar-benar memanfaatkan 

fasilitas itu dengan baik). 
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baik untuk ku (Mereka mungkin 

tidak tahu arti nama itu). 

Harapanku aku bisa selalu 

menjadi orang yang gembira 

dan memberikan sukacita untuk 

orang lain. Amin. Di tengah 

keluargaku, aku adalah anak 

ke-2 dari 4 bersaudara. 

Keluargaku bukanlah keluarga 

yang berada. Kami masih selalu 

harus berjuang sangat keras, 

tidak hanya untuk berjuang bertahan hidup kami juga harus berusaha untuk mengerti karakter, ego 

dan ambisi kami masing-masing. Dan sampai saat ini, perjuangan kami sudah menghasilkan hal baik. 

Kami lebih saling memahami dan mengasihi. Ohhhh, aku sangat merindukan keluargaku.  

 

Karena aku berdomisili di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia sejak aku lahir, aku 

menghabiskan 17 tahun untuk menyelesaikan sekolahku dari jenjang Sekolah Dasar sampai 

Perguruan Tinggi disana. Aku bersekolah di institusi negeri yang lumayan bagus sejak sekolah dasar 

sampai jenjang sekolah menengah, tapi aku harus menerima kenyataan untuk menimba ilmu di 

perguruan tinggi swasta Universitas HKBP Nommensen lantaran tidak lulus ujian untuk masuk ke 

perguruan tinggi negeri. Walaupun butuh waktu beberapa lama untuk nyaman dan menerima apa 

adanya sistem pembelajaran di kampus perkulihanku, aku akhirnya bisa mencintai dan melihat sisi 

baik dari kampus tersebut. Aku 

bahkan merindukan banyak 

momen saat aku dengan 

semangatnya menggantunggkan 

cita-citaku di sana. Momen-momen 

tersebut sungguh menyadarkan 

aku atas sakit dan beratnya 

perjuangan itu. Perjuangan dari 

segi biaya adalah yang terberat 

dari semuanya. Saat aku bahkan 

tidak menyangka aku bisa 

menyelesaikan kuliahku dan 

akhirnya tamat dengan predikat Mahasiswa Terbaik mewakili jurusanku. Masih teringat jelas di saat 

ketika namaku dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan atas prestasiku selama 4 tahun 

menjadi Sarjana Pendidikan. Aku berdiri dengan tegak dan berjanji pada diriku bahwa aku akan 
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melangkah maju apapun tantangannnya. Tuhan memang hidup. Dia selalu ada disetiap pergumulan 

dan perkaraku. 

 

Maka disinilah aku kini, Tuhan yang berkuasa rupanya telah memlihku menjadi salah satu pemenang 

untuk melanjutkan studi S2 ku keluar negeri yaitu di National Dong Hwa Universitiy, Hualien, Taiwan 

melalui jalur beasiswa. Jalan Tuhan memang selalu indah. Diawali dengan kekurangtertarikanku atas 

beasiswa ke Taiwan ini, seorang pelopor fasilitator untuk membangun Sumatera Utara memberikan 

dorongan untuk mencoba. Dengan pesimis (Lulus tak apa, gagal juga tak apa) maka aku dan kedua 

teman seperjuanganku pun memutuskan untuk mencobanya. Disela sela waktu yang bisa ada 

sembari menyelesaikan skripsi, kami mulai bekerja dengan berkas berkas kami. Wah, situasinya 

benar benar sangat sibuk. Ini ceritanya seperti seorang penulis cerita drama kejar tayang yang harus 

berpacu dengan deadline. Segala jenis perasaan dari segala penjuru berkumpul jadi satu. Di satu sisi 

kami harus fokus dengan skripsi penentu mampunya kami untuk mempertanggungjawabkan 

akademis kami selama 4 tahun ini, sedangkan disisi lain kami sedang dihadapkan dengan kenyataan 

bahwa kami sudah selesai dengan pertanggungjawaban itu dan sedang dalam proses penataan ke 

jenjang akademis berikutnya. Super sekali.   

 

Pengumuman kelulusan tidak begitu aku nantikan, aku tepatnya sudah ikhlas pada apapun hasilnya 

nanti. Orangtua ku toh tidak mendukung sama sekali untuk melanjutkannya sekalipun aku lulus. 

Masalahnya selalu pada hal yang sama. Ya tidak adanya biaya. Memang tidak dipungkiri lumayan 

banyaknya biaya untuk awal keberangkatan ke Taiwan. Walaupun aku sempat jengkel dengan itu, 

tapi aku akhirnya mengerti atas susahnya mencari uang sebegitu banyak. Tapi, ternyata Tuhan 

berkehendak lain. Aku rupanya masih diberi kesempataan. Aku akhirnya lulus. Tuhan benar benar 

ada melalui orang-orang luar biasa yang tulus menolongku terutama dari segi biaya. Terimakasih 

buat mereka. Tuhan pasti menambahkan berkat yang luar biasa. Amin. 

 

Masa-masa menuju keberangkatan pun mendekat. Perasaanku semakin bergejolak. Ahhhhh, 

benarkah aku akan menuntut ilmu di luar negeri?? Sungguhkah aku akan baik-baik saja disana?? Apa 

sajakah yang akan aku temui disana?? Apakah ini pilihan yang tepat?? Bisakah aku 

mempertanggungjawabkannya??? Bagiku ini adalah perkara ya ng besar. Aku sungguh ingin menjadi 

orang yang berharga dan benilai. Sungguh. Nilai seseorang itu ditentukan dari keberaniannya 

memikul tanggungjawab, mencintai hidup dan pekerjaannya. Aku berharap pilihanku kali ini baik 

adanya. Aku bisa menjalani ini untuk kemuliaan Tuhan, kebahagiaan orang-orang terkasihku, dan 

menjadi aset yang baik untuk negaraku tercinta Indonesia. Ini pasti sangat hebat. 

 

Waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang takut, 

terlalu panjang bagi mereka yang gundah, terlalu pendek bagi yang bahagia, tapi bagi yang selalu 

mengasihi, waktu adalah keabadian. Begitulah kata seorang pujangga. Aku benar-benar 
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merasakannya. Tinggal di negeri Formosa ini selama 2 tahun kedepan sangat berat rasanya. Berpisah 

dari keluarga dan teman-teman. Fase menunggu waktu sangat kurasakan di awal kedatanganku 

sampai seminggu kedepan. Layaknya anak ayam yang kehilangan induk. Aku seperti menciap-ciap 

memanggil dan merindukan orangtuaku, saudara-saudaraku. Sedih menangis karena rindu. Benar-

benar homesick. Mau telpon tapi terhalang di mahalnya 

biaya. Ini pertama kalinya aku berada di perantauan, jauh 

dari orang tua. Benar-benar berat. Untungya aku tidak 

sampai ke fase mencak-mencak minta pulang karena ini 

itu. Aku lumayan bisa beradaptasi dengan cepat dan 

benar. Setelah semuanya itu, tinggal dan menuntut ilmu di 

Taiwan ini ternyata sangat mengagumkan. Two thumbs 

dah.  

 

Berada disini mengajarkanku banyak hal. Banyak hal baik 

yang bisa dilihat dan dipahami dari tempat ini. Aku sangat 

merindukan berada di Indonesia khususnya Pematangsiantar. Tapi tinggal disini memiliki arti bahagia 

tersendiri bagiku. Benar-benar hebat. Datang hanya untuk menimba ilmu ke tempat ini sepertinya ga 

cool dah, kita bisa belajar hal lain juga. Belajar bagaimana cara belajar adalah keahlian terpenting 

dalam hidup. Aku sedang 

mengalaminya disini. Bertemu 

dengan para dosen yang hebat 

dan super ramah, teman-

teman yang selalu stand-by 

membantu, sampai wilayah 

kampus yang sangat indah, 

lengkap dan update banget. 

Peranan kampus benar-benar 

sangat mendukung setiap 

pembelajaran, dan poin itu 

sudah aku dapatkan di kampus 

ini (Walaupun kadang aku tidak 

benar-benar memanfaatkan 

fasilitas itu dengan baik). Aku bahkan sedikit khawatir aku tidak akan rela meninggalkan kampus ini 

nantinya. Sudah cinta ternyata.  

 

Seiring berjalannnya waktu, tidak terasa aku sudah menyelesaikan 1 semester perkuliahan. Banyak 

hal yang terjadi selama masa itu dan tentu saja banyak juga pengalaman yang benar-benar berharga 

bagiku. Yah… terutama pengalaman tentang kerasnya hidup anak perantau. Aku sadar bahwa aku 

Gambaran wajah orang-orang 

yang kusayangi dan kuhormati, 

mimpi-mimpi yang ingin kuraih, 

hal-hal yang ingin kupenuhi, 

semuanya itu selalu membuat 

dadaku berdebar. Semangat ku 

berkobar untuk selalu berusaha 

dan berusaha. 
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dituntut untuk menjadi orang yang mandiri. Harus mandiri. Dan aku yakin aku sedang mengalami 

proses itu. Harapan besar dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku akan pulang nantinya menjadi 

orang yang lebih baik. Gambaran wajah orang-orang yang kusayangi dan kuhormati, mimpi-mimpi 

yang ingin kuraih, hal-hal yang ingin kupenuhi, semuanya itu selalu membuat dadaku berdebar. 

Semangat ku berkobar untuk selalu berusaha dan berusaha. Aku percaya Tuhan Yesus selalu ada 

dimanapun aku dan semua orang berada. Dia bisa lihat betapa berusahanya kita. Disini, di 

kesempatan lewat tulisan yang sederhana ini, aku ingin orang semuanya tahu bahwa memang pasti 

selalu ada jalan buat orang yang mau. Pasti ada. Selalu. 

 

 

 

 
Fisca Silaban 

 Mahasiswa Master, National Dong Hwa University-Taiwan 

Facebook : Frisca Silaban 
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Memandang Sumatera Utara  
dari Taiwan 

Emma Martina Pakpahan 

 ADA DUA HAL YANG HARUS ANDA LUPAKAN: KEBAIKAN YANG ANDA LAKUKAN 

KEPADA ORANG LAIN DAN KESALAHAN ORANG LAIN KEPADA ANDA. (SAI BABA) 

 

 

impi menggerakkan kita untuk bekerja keras dan berjuang untuk mencapai sesuatu. 

Entah itu mimpi jangka panjang atau jangka pendek tapi semua orang pasti punya 

mimpi. Hanya saja jalan untuk meraih mimpi itu berdeda-beda, kadang mudah kadang 

sulit bahkan kadang harus rela melepas mimpi itu pergi.  

 

Aku juga punya mimpi. Mimpi itu berawal dari sifatku. Aku terlahir sebagai orang yang memiliki 

keingintahuan yang besar. Aku suka bingung dan penasaran akan semua hal yang terjadi yang 

akhirnya membawa aku untuk mencari tahu. Dari dulu aku 

sangat penasaran dengan apa yang orang-orang lakukan. 

Aku selalu penasaran mengapa (bagaimana bisa) ada 

tempat di belahan bumi lain, apa yang orang-orang di sana 

kerjakan dan bagaimana mereka hidup. Dan dari situlah 

mimpiku berawal. Mimpi sederhanaku itu menggerakkanku 

untuk melihat dunia luar, dunia di belahan lain.  

 

Berlabuh di Taiwan 

Mimpi sederhana itu masih tetap ada hingga aku beranjak 

dewasa. Namun, mimipi itu kini berevolusi menjadi mimpi 

lain. Aku tak hanya ingin melihat bagaimana orang-orang di 

belahan dunia lain mencipatkan hidupnya tapi juga 

bagaimana mereka menikmati pendidikan. Ya, pendidikan. 

Seiring bertambahnya umur aku merasa pendidikan 

menjadi suatu hal yang penting dan aku ingin meraihnya.  

 

Hingga tibalah aku pada suatu tempat dimana aku bisa 

mewujudkan mimpi evolusiku itu. Taiwan.  Taiwan menjadi 

tujuan pertama bagiku untuk mewujudkannya. Jika ditanya mengapa bisa sampai ke Taiwan, aku 

mungkin akan menjawab karena seorang teman yang memilki visi memperbaiki Sumatera Utara tapi 

M 

BAB 

23 

Taiwan tak pernah main-main 

dalam membenahi pendidikan. 

Setiap kampus memiliki fasilitas 

yang terbilang lengkap seperti 

buku di perpustakaan, ruang 

kelas yang memadai, hingga 

kualitas pengajar. Pengajar 

(dosen) di universitas Taiwan 

juga tak terlalu memperhatikan 

bagaimana caramu 

memperlakukan mereka. Mereka 

bukan orang-orang yang gila 

hormat yang gila ingin disapa 

duluan dan ingin mahasiswanya 

menunduk hormat ketika bicara 

padanya. Kenyataanya, banyak 

dari mereka yang mendekatkan 

diri dengan mahasiswa dan tak 

segan menyapa duluan. 



133 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

lebih dari itu aku percaya itu karena kejaiban. Dan aku menyebutnya berkat Tuhan. Melengkapi 

berkas menjadi satu bagian yang memusingkan buatku dan pastinya aku sedikit berjerih lelah dan 

bertarung dengan waktu. Tapi sekali lagi mimpi menggerakkanku untuk terus berjuang dan tak 

pantang menyerah. Hingga tanggal 12 Februari 2014 aku melangkahkan kakiku ke Tunghai 

University, Taichung. Dan petualanganku pun dimulai. 

 

Di Tunghai aku mengenal banyak orang Indonesia termasuk 4 orang teman yang juga berasal dari 

Sumatera Utara. Persamaan budaya dan cara hidup membuat kami sering bersama walau tak jarang 

perdebatan menghiasi hari-hari kami. Namun, semua itu membuat kami jsemakin mengenal satu 

dengan yang lain.  Ini merupakan perjalanan pertama kami ke luar negeri. Tak heran jika beberapa 

kali kami berjalan dengan ketidaktahuan. Namun, kebaikan orang Taiwan dan keamanan di Negara 

ini membuat kami tak merasa takut. 

 

Mengapa harus Taiwan? 

Taiwan bukanlah Negara luas, bahkan tak lebih besar dari pulau Sumatera 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_menurut_luas_wilayah). Negara ini hampir tak punya 

banyak pemandangan dan alam yang indah. Dan beberapa kali aku berkeliling Taiwan, aku merasa 

hal yang biasa saja dari pemandangannya. Misalnya saja, Lukang, salah satu tempat yang aku 

kunjungi bersama teman-teman dari program pemerintah untuk foreigner. Menurutku, tak ada yang 

begitu indah dan ajaib untuk dilihat dari perjalanan ini. Bagaimana tidak, kami hanya melihat 

bendungan yang dijadikan danau buatan. Namun di danau buatan itu, pengunjung bisa menaiki boat 

(pada saat itu dalam rangka dragon boat – salah satu festival di Taiw an). Guide kami dengan 

menggebu-gebu bercerita tentang 

keindahan bendungan itu. Dalam 

hatiku aku berteriak, ―hei kami 

punya danau toba yang sepuluh 

kali lipat lebih indah dari 

bendunganmu‖. Setelah itu, kami 

juga mengunjungi temple tempat 

orang budha di Taiwan biasa 

beribadah. Beberapa orang sangat 

antusias dengan bangunan dari 

kayu itu tapi bagiku Borobudur dan 

Prambanan lebih indah dari itu. 

 

Lantas, mengapa memilih Taiwan. 

Beberapa orang sering menanyakan pertanyaan yang sama padaku. Tak hanya orang Taiwan tapi 
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juga teman-teman lamaku ketika tahu aku berkuliah di Taiwan. Dan kenyataannya ketika aku 

ditanya, aku selalu kelimpungan untuk menjawab. Bagaimana tidak, aku mengambil jurusan Teaching 

English as Foreign Language (TEFL) di Negara yang kondisi penggunaan bahasa Inggrisnya tak jauh 

beda dengan di Indonesia. 

 

Orang-orang di Taiwan bukanlah 

orang-orang yang mahir memakai 

bahasa inggris. Sebagaian dari 

mereka malah lebih cenderung tak 

bisa berbahasa inggris. Pemakaian 

bahasa Inggris di Taiwan terbilang 

rendah dan mungkin karena itu 

banyak orang yang bertanya 

kepadaku ―Mengapa mengambil 

Bahasa Inggris ke Taiwan?‖ Tapi, 

setelah tinggal 6 bulan di Taiwan akhirnya aku menemukan jawabannya.  

 

Alasan pertama, sistem pendidikan. Taiwan tak pernah main-main dalam membenahi pendidikan. 

Setiap kampus memiliki fasilitas yang terbilang lengkap seperti buku di perpustakaan, ruang kelas 

yang memadai, hingga kualitas pengajar. Pengajar (dosen) di universitas Taiwan juga tak terlalu 

memperhatikan bagaimana caramu memperlakukan mereka. Mereka bukan orang-orang yang gila 

hormat yang gila ingin disapa duluan dan ingin mahasiswanya menunduk hormat ketika bicara 

padanya. Kenyataanya, banyak dari mereka yang mendekatkan diri dengan mahasiswa dan tak segan 

menyapa duluan.  

 

Yang membuatku terkesan jika di Indonesia aku sering menjumpai dosen yang meminta ―traktiran‖ 

atau ―kado‖ dan terkadang tak segan-segan meminta ―amplop‖ (terutama pada saat tugas akhir) di 

sini hal itu tak ada. Malah kebanyakan dosen akan mentraktir mahasiswanya (entah itu membawa 

makanan, mengajak makan ke tempat makan/restoran atau sekedar minum kopi di kelas) pada saaat 

awal perkuliahan atau di akhir perkuliahan. Dan biasanya alasan mereka sederhana ingin membuat 

kelas nyaman dan mendekatkan diri pada mahasiswa. Seperti salah satu dosenku yang membawakan 

minuman untuk semua mahasiswa pada saat ujian akhir semester untuk menghilangkan rasa takut 

mahasiswa dalam menghadapi ujian presentasi. Padahal di Indonesia, guru/dosen malah sangat 

bangga dan senang menjadi makhluk yang paling ditakuti. 

 

Yang kedua, Taiwan memiliki sistem pelayanan yang bagus. Tak ada suap menyuap di sini. 

Transportasi  mereka juga baik. Orang Taiwan juga berusaha memberi pelayanan terbaik seperti 
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mendahulukan orang-orang yang lebih tua untuk duduk, mengantri, menyediakan tempat khusus 

bagi orang-orang disabilitas. 

 

Yang ketiga, tak ada korupsi kecil-kecilan dalam belanja. Jika di Indonesia kita menemukan harga Rp. 

80.999 (yang jelas-jelas kita sudah tahu tak ada uang 90 dan 9) maka di sini, satu dollarmu berharga 

dan mereka tak akan korupsi dari harga itu.  

  

Yang keempat, yang paling membuatku terkesan, Taiwan memiliki SDM yang berkualitas. Taiwan 

dihuni oleh orang-orang baik. Memang tak semua tapi 90% dari mereka adalah orang-orang yang 

ramah dan mau menolong. Beberapa kali aku tak tahu arah dan bertanya pada orang Taiwan, 

beberapa kali juga mereka tak setengah-

setengah menolong dengan 

mengantarku hingga ke tempat tujuan.  

 

SDM yang berkualitas ini juga mampu 

mengubah Taiwan menjadi berbeda dan 

lebih unggul. Dan aku akui aku 

terpesona. Mereka mampu menyulap 

Taiwan yang memiliki alam yang biasa-

biasa saja menjadi luar biasa. Mereka 

juga mencintai Negara mereka dan 

mereka merasa memilikinya. Mereka 

bangga mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Taiwan dan merasa bertanggung jawab 

menjaganya.  

 

Salah satu bentuk kecintaan mereka terlihat dari kebersihannya. Di Taiwan, sulit bagi kita 

menemukan sampah bertebaran di jalanan apalagi tempat-tempat wisata. Mereka juga tak berniat 

atau aku menyebutnya tak berbakat menipu foreigner. Di sini tak ada penjual-penjual yang 

menaikkan harga dan menipu kiloan ketika foreigner berbelanja. Pencurian sangat jarang terjadi di 

Negara ini. Polisi melakukan pemalakan dan mafia penukaran uang di money changer seperti yang 

terjadi di Indonesia (http://www.infospesial.net/25232/penipuan-turis-penukaran-uang-di-bali/) juga 

tak akan kita jumpai. Dan benarlah yang dikatakan bahwa kebanggan suatu Negara sebenarnya 

terletak pada SDM-nya.  

 

Mimpi untuk Sumatera Utara 

Jika membandingkan Taiwan dan Sumatera Utara (Sumut) maka kita akan menemukan perbandingan 

yang jauh. Sumut memang memiliki sejuta alam yang indah tapi jika tak dikelola lambat laun 
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keindahan itu akan pudar. Di Taiwan beberapa orang mungkin korupsi tapi tak sebanyak di Sumut. 

Bangunan tersusun bagus, transportasi nyaman, jalanan rapi dan jarang sekali macet. 

 

Memperbaiki Sumut bukanlah hal yang mudah. Dengan kata lain, Sumut punya PR yang berat untuk 

bisa menandingi Taiwan. Perlu ada SDM yang mau loyal berkontrubusi bagi bangsa, berkualitas dan 

berkarakter, serta punya visi untuk Sumut. Salah satu cara untuk membentuk SDM yang berkualitas 

adalah memberikan pendidikan yang juga berkualitas. 

 

Berguru ke Negara Formosa mungkin bukanlah sebuah ide yang baik dan bukan satu-satunya ide 

bagi beberapa orang. Tapi jika kita tak belajar melihat Negara kita dari Negara lain maka kita hanya 

akan berbangga dengan Indonesia. Wujudkanlah mimpi itu dan belajarlah mencapai ilmu. Belajarlah 

iri melihat Formosa. Sudah terlalu lama kita menjadi katak dalam tempurung. Formosa butuh 

tandingan. 

 

 

Emma Martina Pakpahan  

Master Student of MA Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Tunghai University – Taiwan 

Facebook : Emma Thina Pakpahan 
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Nothing is Impossible… 
 

 

Veronika Maria Sihombing 

 SETIAP PRIA DAN WANITA SUKSES ADALAH PEMIMPI-PEMIMPI BESAR. MEREKA 

BERIMAJINASI TENTANG MASA DEPAN MEREKA, BERBUAT SEBAIK MUNGKIN DALAM 

SETIAP HAL, DAN BEKERJA SETIAP HARI MENUJU VISI JAUH KE DEPAN YANG MENJADI 

TUJUAN MEREKA. (BRIAN TRACY) 

 

 

ku terlahir bukan dari keluarga yang berada, aku memiliki keluarga dengan latar belakang 

pendidikan ayah dan ibu yang tidak tamat SD, juga ayah yang meninggalkan kami untuk  

perempuan lain membuat ibu harus bekerja overtime setiap harinya. Beliau ingin 8 orang 

anaknya sekolah dan kelak akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah 

anak ke tujuh, lima saudaraku perempuan memilih berhenti sekolah karena tidak ingin menambah 

penderitaan ibu. Mereka pergi merantau tanpa memegang izajah atau  keterampilan khusus untuk 

dijadikan modal, tahun-tahun yang sulit mereka lalui dan pada akhirnya dengan alasan jodoh mereka 

memilih menikah diusia muda, dibawah 20 tahun dan bahkan 18 tahun. Akibatnya aku tidak bisa 

berharap banyak karena takut menggangu keluarga baru mereka (prinsip orang batak). 

 

Aku cukup beruntung, selama 

SD sampai SMP pemerintah 

daerah memberiku beasiswa, 

dan aku sering dapat hadiah 

berupa uang dan buku setiap 

akhir semester. Aku juga ikut 

lomba cerdas cermat beberapa 

kali mewakili sekolah dan 

kecamatanku. Alhasil orang 

sekampung mengenalku dan 

kelak itu menjadi beban pikiran 

buat ibu karna beliau akan malu 

jika aku berhenti sekolah. Sejujurnya, aku ingin kuliah. Tetapi itu seakan mimpi yang menakutkan 

ketika melihat orang tua yang harus menjual ternak, sawah bahkan ladangnya hanya untuk 

memberangkatkan anaknya kuliah ke Medan. Seandainya kami punya, mungkin ibu tidak segan untuk 

A 
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melakukannya untuk ku, akan tetapi beliau tidak memilikinya.  Sedih? Tentu saja. Puncaknya ketika 

mataku menyaksikan teman-teman sekelasku mengisi formulir PMDK yang menawarkan masuk PTN 

tanpa test. Wali kelas ku berulang kali menawarkannya 

untukku dan memintaku untuk berdiskusi dengan  ibu, 

jangankan menanyakan hal itu, menyinggung soal kuliah 

pun keberanianku tidak cukup.  

 

Tuhan memang ajaib, Dia menjawab kerinduanku. Satu 

bulan sebelum Ujian Nasional dilaksanakan Kemendikbud 

mengeluarkan sebuah program  untuk memberikan 

beasiswa kepada siswa yang tergolong kurang mampu jika 

ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Programnya disebut BMU (Beasiswa Masuk Universitas) 

dengan syarat melengkapi formulir pendaftran, nilai rata-

rata MIPA tidak boleh dibawah 8, mendaftar di PTN, dan 

mengikuti SPMB program IPA/IPS bukan IPC. BMU 

menawarkan test SPMB gratis, uang kuliah gratis 1 tahun 

(setelah dinyatakan lulus oleh pihak PTN yang 

bersangkutan) dan bantuan biaya hidup sebesar Rp. 

125.000/bulan.  Aku lolos seleksi BMU, dan Juli 2007 Aku 

dinyatakan lulus di jurusan Fisika UNIMED pada pilihan 

kedua setelah Farmasi USU. Bagiku itu bukan masalah 

karna mimpiku adalah kuliah.  

 

Bermodalkann satu juta rupiah  pinjaman ibu, aku diberangkatkan. Dengan indekost 

Rp.400.000/tahun aku tinggal serumah dengan beberapa teman dengan latar belakang daerah  yang 

berbeda. Untuk berhemat aku dibekali ibu beras dari kampung. Telur caplok adalah santapan harian 

ku, terkadang aku beli ikan kalau lagi murah tetapi itu agak jarang. Bahkan kadang-kadang aku 

makan nasi dengan menaburkan sedikit gula diatasnya. Sedih? Enggak. Saat itu, aku bahkan tidak 

memikirkannya. Aku masih bersyukur, at least aku tidak kelaparan. Ibu selalu menghawatirkan 

keadaan ku. Kira kira satu kali dalam dua minggu beliau menanyakan apakah beras ku masih cukup. 

Lewat bus Ibu tidak keberatan mengirimi ku beras, karna kami bersawah, bukan itu saja, setiap kali 

ibu mengirimi ku beliau pasti mengirim gula, kopi, cabai, tomat dan ikan teri. Tidak banyak memang, 

tetapi itu sangat membantu. Terkadang teman-teman satu rumah menertawaiku, kenapa gak kirim 

uang saja, toh di Medan bisa dibeli. Akh, mereka tidak  mengerti dan aku sedang tidak ingin 

membicarakannya. 

 

Sejujurnya, aku ingin kuliah. 

Tetapi itu seakan mimpi yang 

menakutkan ketika melihat orang 

tua yang harus menjual ternak, 

sawah bahkan ladangnya hanya 

untuk memberangkatkan 

anaknya kuliah ke Medan. 

Seandainya kami punya, mungkin 

ibu tidak segan untuk 

melakukannya untuk ku, akan 

tetapi beliau tidak memilikinya.  

Sedih? Tentu saja. Puncaknya 

ketika mataku menyaksikan 

teman-teman sekelasku mengisi 

formulir PMDK yang 

menawarkan masuk PTN tanpa 

test. Wali kelas ku berulang kali 

menawarkannya untukku dan 

memintaku untuk berdiskusi 

dengan  ibu, jangankan 

menanyakan hal itu, 

menyinggung soal kuliah pun 

keberanianku tidak cukup. 
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Masalah baru muncul ketika tahun pertama kuliahku berakhir. Belum ada instansi yang bersedia 

memberikan  beasiswa untukku. Dengan berurai airmata ibu memintaku untuk berhenti. Pergilah ke 

Jambi, ketempat kakakmu, mungkin kau bisa dapat kerja disana, katanya waktu itu. Aku diam saja. 

Bagaimanapun juga, aku memahami kondisi ibu. Liburan semester kuhabiskan dengan membantu ibu 

ke sawah. Seminggu sebelum perkuliahan di mulai, aku meminta izin ibu untuk membereskan 

barang-barangku di kost.  

 

Ada masalah, ada juga solusi. Aku melompat kegirangan tatkala seorang teman menawarkanku 

mengajar privat untuk mata pelajaran Fisika dan Matematika SMA. Honornya cukup besar untuk 

kategoriku. Aku berlembur ria untuk mempersiapkan materi yang akan kuajarkan. Maklum, baru 

pertama kali. Aku kabari ibu aku tidak jadi pulang, aku meminta beliau tidak menghawatirirkanku. Ibu 

menangis lagi. Akh, dasar ibuku. Beliau suka menangis. 

 

Oleh Pertolongan Tuhan, Oktober, 2011 akhirnya kuliahku selesai. Empat tahun yang cukup panjang 

terlewati sudah. Kali ini aku meminta ayahku turut serta menghadiri acara wisudaku. Ya, aku sudah 

memaafkannya sejak lama. Seperti yang kuduga, 

ibu menangis lagi ketika aku menjemput mereka 

di terminal Makam Pahlawan. Kali ini kulihat 

matanya bersinar. Aku juga menangis. Bahagia 

tentunya. 

 

Bukan hal mudah untuk mencari pekerjaan bagi  

lulusan baru sepertiku. Ditahun yang sama, 

pemerintah mengeluarkan program SM-3T 

(Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar 

dan Tertinggal). Aceh adalah salah satu provinsi 

tujuan waktu itu. Aku mengikuti seleksi sampai 

tahap akhir, sekalipun ketika proses tahap seleksi 

berlangsung isu yang mengutamakan putra 

daerah dan tidak menerima orang dengan latar 

belakang agama Kristen sempat membuatku 

down dan patah semangat. Tidak ada yang sia-

sia, aku dinyatakan lulus seleksi dan ditugaskan di kota Meulaboh. Segera ku kabari ibu. Tebak! Ibu 

tidak menangis tetapi ketakutan. Beliau tidak rela aku mati ditangan  GAM. Kuberi penjelasan dengan 

sabar, ku keluarkan jurus ‖rayuan pulau kelapa‖ akhirnya ibu luluh juga. Belum lagi aku bisa 

bernapas lega aku mendengar kabar bahwa pemerintah daerah Meulaboh menolak kedatangan kami, 

panitia akhirnya memindahkan ku ke pulau Simeulue, suatu pulau terpencil di ujung Aceh ditengah 
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samudra Hindia. Hatiku tawar, kali ini aku yang menangis. Sefanatik itukah? Aku gak percaya! 

 

Aku berangkat dengan harapan dan doa. Semoga aku bisa kembali dengan selamat. Oleh pemerintah 

daerah setempat, aku ditugaskan di kecamatan Simeulue Timur, yang termasuk daerah kota 

kabupaten. Mungkin tidak semaju kota kabupaten lainnya, 

at least listrik dan signal masih ada, kendaraan roda tiga 

juga bisa dengan gampang didapat jika ingin bepergian. 

Kami ada berlima di satu sekolah. Berbeda bidang 

tentunya. Kami disambut dengan sangat ramah, ketakutan 

ku sirna seketika. Satu tahun kulalui, sport jantung menjadi 

kebiasaan baru untukku. Bagaimana tidak? Gempa terlalu 

sering mengguncang, tidak kenal siang atau malam. Aku 

bahkan berhenti menghitungnya karna sudah lelah.   Aku 

selalu berharap seandainya saja gempa itu bisa diajak 

kompromi, tolong jangan ''say hello'' disaat aku mandi. 

Akibatnya bisa fatal. Pernah juga kami harus mengungsi, karna peringatan T-sunami sudah 

dikeluarkan. 

 

Akhir 2012, masa tugas selesai. February 2013, Aku mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi 

Guru) di Universitas Negeri Medan. Kami tinggal dan harus mengikuti peraturan asrama. Suasana 

baru, teman baru, juga pengalaman baru kudapatkan. Beberapa mahasiswa asing juga berada dalam 

asrama yang sama. Mereka rata-rata ikut program ''student exchange''.  

 

Suatu pagi, ketika jalan bersama ke gereja  Seorang sahabat, juga sebagai kakak menanyakan 

apakah aku pernah memikirkan untuk menjadi seorang mahasiswa internasional di negara lain. 

What? Jangankan menjadi seorang mahasiswa asing di negeri orang, aku bahkan belum memikirkan 

untuk melanjutkan studi di negeriku sendiri. Masalahnya jangan ditanya. Aku gak punya dana yang 

cukup. Pengalamanku ketika melalui masa-masa sulit untuk menyelasaikan S-1 juga bukan alasan 

cukup untuk membuatku beriman saat itu. Mulutku sering mengaku ''nothing is impossible'' tetapi 

logika ku terkadang membuatnya redup. Tidak lama berselang, oleh sahabatku, aku disharekan  kisah 

hidup seseorang yang sedang kuliah di luar negeri, tepatnya di Taiwan. Aku membacanya. Jika harus 

menilai diri sendiri aku bukan termasuk orang yang gampang tersentuh dan menangis. Tetapi saat itu 

diam-diam aku menangis. Aku tidak tau bagaimana mengungkapkannya, yang pasti kisah itu telah 

membuatku terinspirasi untuk berani bermimpi kuliah di luar negeri. Lewat facebook,  aku meminta 

pertemanan dengan beliau. aku memberanikan diri menanyakan tentang info beasiswa Taiwan, juga 

meminta saran kira-kira jurusan apa yang relevan jika basic ku adalah pendidikan fisika. Diluar 

dugaanku beliau meminta ku untuk mencoba membuat CV (curriculum vitae), study plan dan 

Jangankan menjadi seorang 

mahasiswa asing di negeri orang, 

aku bahkan belum memikirkan 

untuk melanjutkan studi di 

negeriku sendiri. Masalahnya 

jangan ditanya. Aku gak punya 

dana yang cukup. 



141 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

rekomendasi dosen. Beliau juga menyatakan kesediaannya membimbingku jika ada aku menemui 

kesulitan. Saat itu ragaku ada di medan tetapi jiwaku sudah di Taiwan. Aku melamun cukup lama. 

Kesibukan baru menantiku. 

 

Babak baru pun dimulai. Aku berusaha membagi waktu 

antara PPL, kerja, persiapan berkas dan belajar TOEFL. 

Saat itu aku memang sedang masa PPL dan empat hari 

dalam seminggu aku bekerja sebagai guru private. 

Terkadang aku sangat lelah dan tergoda untuk menyerah, 

tetapi dorongan sahabatku juga impianku memberiku 

kekutan untuk melewatinya. Setiap hari kusampaikan 

harapan dan doa ku kepadaNya. Aku ingin lulus full 

scholarship. 

 

Desember, tanggal 10 aku membuka g-mail ku. Aku 

dinyatakan lulus scholarship type B di Department of Curriculum Design and Human Potential 

Development NDHU. Artinya aku hanya bebas biaya kuliah. Seharusnya aku bahagia. Tapi 

kenyataannya aku sangat sedih. Logikaku kembali bermain, bagaimana aku membayar biaya lainnya, 

itu bukan jumlah yang sedikit untuk orang sepertiku. Yang kutuju bukan sebuah kota di Indonesia 

dimana aku masi memiliki harapan untuk bekerja sambil kuliah, yang kutuju adalah sebuah kota di 

Negara orang, dan aku tidak mengenalnya. Dengan berat hati,aku memutuskan untuk tidak pergi.  

 

Dua hari kemudian, kusampaikan keputusan ku kepada sahabatku. Dia bercerita kalau dia juga sudah 

mengambil keputusan yang sama. Tetapi pagi itu, lewat saat teduh dia diingatkan  bagaimana  Tuhan 

membawa Israel ke tanah Kanaan. Bisa saja Israrel dalam zona ‖nyaman‘‘ tiba ditempat tujuan oleh 

kemahakuasaanNYa, tetapi mereka diijinkan menghadapi hebatnya perang dan ekstrimnya padang 

gurun. Aku termenung. Saat itu juga aku berubah pikiran, aku melangkah ke Taiwan, dan saat ini 

saya akan memulai semester ke dua. 

 

Kuberitahu ibu bahwa aku akan melanjutkan study ke Taiwan. Beliau terkejut. Wajar, selama ini aku 

tidak memberitahu tentang rencanaku dan apa yang sudah kulakukan. Dasar ibuku, bukannya 

menyelamatiku, beliau langsung  mengoceh soal dana. ―Tuhan pasti cukupkan, ibu jangan khawatir‘‘ 

jawabku singkat. 

 

Bermodalkan kurang dari 6 juta rupiah, 15 February 2014 akhirnya aku berangkat. Sebetulnya itu 

bukan biaya yang cukup. Karena aku harus membayar asrama dan asuransi kesehatan juga biaya 

hidup. Tuhan membuka jalan. Ditengah kebingunganku untuk mendapatkan uang, pihak kampus 

Kuberitahu ibu bahwa aku akan 

melanjutkan study ke Taiwan. 

Beliau terkejut. Wajar, selama ini 

aku tidak memberitahu tentang 

rencanaku dan apa yang sudah 

kulakukan. Dasar ibuku, 

bukannya menyelamatiku, beliau 

langsung  mengoceh soal dana. 

“Tuhan pasti cukupkan, ibu 

jangan khawatir’’ jawabku 

singkat. 
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mengijinkanku untuk bayar postpone. Aku bisa mencicil sampai empat kali. aku lega. Departmenku 

juga memberikanku kesempatan untuk bekerja part-time sebagai teacher assistant. Aku merasa 

sangat beruntung memiliki kesempatan untuk kuliah disini. Professional, Perhatian, kepedulian, dan 

ramah menjadi karakteristik setiap dosen di departmenku. Aku mengagumi mereka. Disini, aku 

memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman baru.  

 

Setelah 2 bulan di Taiwan, oleh seorang teman aku juga diterima bekerja part-time di sebuah 

restoran sampai hari ini. Aku tau bahwa perjalananku masih cukup panjang, dan aku tidak tau apa 

yang akan terjadi dihari esok, yang  kutau, Tuhan sudah ambil alih kehidupanku, karena aku memang 

sudah menyerahkannya. Saat ini aku tidak punya kesempatan untuk khawatir. 

 

 

 

 

 

Veronika Maria Sihombing  

Master Student of Curriculum Design and Human Potentials development, NDHU - Taiwan 

Facebook : Veronika Maria Sihombing 
 

 

 

 

 

Kesulitan hanya cara Tuhan untuk berkata 

‘’tiada yang mustahil bagiku’’ 

Di dalam kelemahanku kekuatanNya menjadi 

sempurna 

Karena itu segala perkara dapat kutanggung 

didalam Dia yang member kekuatan kepadaku 
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Better  Try Than Never 
 

 

Oktani Haloho 

 SUATU KEHIDUPAN YANG PENUH KESALAHAN TAK HANYA LEBIH BERHARGA 

NAMUN JUGA LEBIH BERGUNA DIBANDINGKAN HIDUP TANPA MELAKUKAN APAPUN. 

(GEORGE BERNARD SHAW)  

 

 

ku Oktani Haloho, lahirpada 26 Oktober 1990 di Sipintuangin, kabupaten Simalungun. Aku 

mengecap pendidikan sekolah dasar di SDN 091316 Pematang Raya, dan melanjutkan 

sekolah menengah di SMP N 2 Pematang Raya. Delapan tahun lalu, aku seorangsiswa SMA 

(SMA RK Budi Mulia) yang rela tidur jam 03.30 am dikarenakan menonton ―Bola‖. Akusangat 

terkagum oleh pesona Christiano Ronaldo yang pada saat itu bergabung dalam Manchester United, 

yang sampai aku menangis jikalau tim mereka kalah. Kagumku terhadapnya bukan semata-mata 

karena dia sangat piawai bermain bola, tapi aku lebih terkagum ketika melihat latarbelakang 

hidupnya, dan tegasnya dia menentukan pilihan untuk fokus bermain bola walaupun orang tuanya 

berkata ―engkau tidak memperoleh makan dari Bola‖. Ada sebuah prinsip baru yang kuperoleh 

setelah aku membaca profil sang legenda tersebut, yaitu prinsip ―You Will Never Know If You Never 

Try‖ yang sangat melekat 

dalam diriku dan membuatku 

lebih berani dan lebih optimis 

dalam setiap hal, termasuk 

mendaftar S-2 Taiwan ini. 

  

Aku seorang yang tidak 

memiliki nilai akademik tinggi, 

aku hanya ada di urutan 

menengah, di masa 

perkuliahanku (Universitas 

Sumatera Utara/Matematika), 

yang kuakui dulunya tidak tertarik dengan program studiku, hingga seorang proffesor pembimbing 

jurnalku mengajarkanku lebih tentang ―What‘s the real meaning of Learning‖ dan memperlakukanku 

sebagai the real student of university. Selama 2 bulan mental akademikku dibentuk oleh beliau, 

hingga membuatku semakin termotivasi study lanjut walaupun dengan basic yang tidak baik. 

A 

BAB 
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Seandainya dariawal perkuliahan sudah ditempah begitu, hasilnya pasti akan lebih baik. 

 

Perjuangan untuk mendaftar beasiswa Taiwan dimulai pada saat aku mengurus passport baru, 

dikarenakan passport lamaku yang hanya berlaku sekali perjalanan ditarik langsung oleh pihak 

imigrasi Batam sewaktu saya pergi ke Singapore. Penarikan passport pihak Imigrasi Batam ternyata 

menjadi masalah besardalam proses pembuatan passport baruku karena syarat pembuatan passport 

baru adalah menunjukkan passport lama. Awalnya pihak 

imigrasi tidak percaya perkataanku, tetapi karena aku tetap 

menjawab dengan jawaban yang sama, aku pun 

diperhadapkan dengan petugas hukum imigrasi. Mereka 

sangat kwatir dengan kasus yang disebut ―Duplicate‖ dan 

akusangat kuatir dengan resiko tidak bisamendapat 

passport baru. Karena ketidak percayaan mereka, aku pun 

menangis di depan para pewawancara pada saat itu, entah 

kenapa sangat sakit jika kita berkata kebenaran tetapi 

dianggap kebohongan. Setelah berdebat panjang, mereka 

pun mengkomfirasi dengan pihak imigrasi Batam, dan 

akhirnya Pihak Imigrasi Batam mengakui hal tersebut dan 

meminta maaf atas kesalahan mereka, dan aku menjadi 

korban. Setelah mereka mendapat pengakuan itu, akhirnya mereka bersedia membuatkanku passport 

baru dan belajar banyak dari pengalaman ini. Finally, pasportku selesai pada tanggal 26 September 

2013, dan deadline pendaftaran kampus tujuanku ―National Central University‖ tanggal 30 September 

2013. 

 

Ditengah kondisi ekonomi keluarga yang sedang membutuhkan sokongan keuangan, tentu setiap 

anggota keluarga menginginkan saya untuk memilih bekerja dibanding untuk melanjutkan studi. Itu 

hal yang sangat wajar, dan saya bisa memakluminya. Sembari menunggu pengunguman S2, Tuhan 

memberiku kesempatan untuk bekerja sebagai RMDP (Risk Management Deveopment Program) di 

sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang menggiurkan dan jenjang karir yang pantas untuk ku 

perhitungkan, dan itu pengunguman kelulusanku pada hari Jumat, 8 November 2013 dan untuk tanda 

tangan kontrak pada Senin, 11 November 2013 padahal pengunguman S2 ku akan dipublikasi 10 

November 2013.  

 

Minggu, 10 November aku deg-degan sepanjang hari, bardoa menyerahkan sepenuhnya kepada 

Tuhan. Jika pun aku tidak diterima, aku meminta Tuhan tetap memberikan ku semangat lebih dari 

yang sebelumnya, Tuhan memberikanku hati yang lapang yang tidak mengeluh dan memberontak. 

Ya begitulah, aku ini milikNya, Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanku. Namun 

Tuhan sudah membuka jalan 

bagiku lewat penerimaan ini, 

namun masih banyak kendala 

yang kuhadapi terkhusus 

masalah dana. Aku tidak 

menyerah untuk itu, dan sangat 

bersyukur Tuhan membukakan 

jalan bagiku, banyak tangan 

terulur membantu padahal aku 

sama sekali tidak mengenal 

mereka  dan mereka juga tidak 

mengenalaku. 
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sepanjang hari itu, pengunguman juga belum ditampilkan di website Universitas tersebut, padahal 

aku sangat berharap pengunguman pada hari itu. Kalau aku tidak lulus, besok 11 Nov 2013 aku akan 

tanda tangan kontrak, begitulah aku membulatkan pilihan ku.  

 

Namun pengunguman diundur, membuat kebimbanganku semakin bertambah. Aku sharing dengan 

keluarga dan teman-teman terdekat, 90% persen menyuruhku untuk mengambil pekerjaan. Aku 

sebenarnya cukup kecewa dengan jawaban mereka, tapi itu sangat wajar karena memang sangat 

membutuhkan pekerjaan agar dapat mandiri secara Financial. 

 

Pagi, 11 Nov 2013 sebelum hadir untuk sign kontrak, aku membuka web universitas itu, tapi belum 

juga ada info tentang pengunguman, jadi aku minta tolong sama Bang Mula untuk melihatkan 

pengunguman ku . Tibalah saat nya giliran ku untuk sign kontrak, aku pun masih sangat bimbang, 

berkali kali aku meminta waktu untuk menelepon orang  tua hingga HRDnya pun sudah menunjukan 

rasa kesal dan kecewanya, dan ahirnya kau pun minta tolong hingga aku diberikan waktu lebih lagi 

untuk berpikir dengan menjelaskan tetang pengunguman S2 ku, karena jika ku sudah sign kontrak 

dan aku tidak mengikuti training, denda yang kubayarkan luar biasa banyaknya bagi ku. 

 

Untung saja HRDnya simpatik dan merasakan kebimbangan ku, akhirnya ku diberikan batas waktu 

berpikir hingga besok, 12 Nov 2013. Aku sangat bersyukur pada saat itu, walaupun pengunguman S2 

ku belum ada kepastian, tapi aku 

masih bersabar untuk menunggu. 

Sekitar pukul 07.00pm, ada telepon 

masuk dengan kode negara 

+886(Taiwan) aku sangat deg-

degan, aku berpikir ini pasti pihak 

Universitas dimana kau telah 

mengirimkan bekas pendaftaran ku. 

Ketika aku mau mengangkat ehhh 

teleponnya mati. Arghhh, merasa 

kesal sendiri tidak dengan cepat 

mengangkat telpon nya. Dan 

akhirnya beberapa menit kemudian nomor Taiwan nya menelpon ku kembali, aku pun berbicara 

menyapa dalam bahasa Inggris, say hello... dan ternyata itu dari Bang Mula, mengabarkan kelulusan 

ku. 

 

Tuhan sudah membuka jalan bagiku lewat penerimaan ini, namun masih banyak kendala yang 

kuhadapi terkhusus masalah dana. Aku tidak menyerah untuk itu, dan sangat bersyukur Tuhan 
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membukakan jalan bagiku, banyak tangan terulur membantu padahal aku sama sekali tidak 

mengenal mereka  dan mereka juga tidak mengenalaku. Tidak hanya dana yang kudapatkan, ada 

yang jauh lebih penting lagi kudapatkan, aku mendapatkan Panggi baru, Pak Tua baru, Tulang baru, 

dan keluarga yang baru... Mereka menjadi orangtua baru bagiku yang siap untuk berbagi dan 

menasihatiku. Dan  karena ini aku juga bisa bertemu secara pribadi langsung dengan Bupati 

kabupatenku dan mendapatkan bantuan diluar dugaanku. Semua hal ini sangat membebaniku untuk 

bertanggung jawab dengan studiku kelak dan membangun tanah kelahiranku. 

 

Setelah melewati itu semua, puji syukur, akhirnya 13 Februari 2013, aku sampai di Taiwan. Banyak 

sekali hal baru yang kupelajari, mulai dari sistem pendidikan, transportasi, birokrasi, pertanian dan 

terkhusus karakter pribadi. Aku semakin ditempah menjadi ―The Real Student of University‖. Dalam 

proses itu tentu aku sangat banyak mengalami tekanan terkhusus di bidang akademik hingga pada 

awalnya kadang ingin pulang ke Indonesia, hahaha. 1 semester belajar di Taiwan, membawakan 

banyak perubahan dalam pola pikir dan menambah ―NILAI‖ dalam kehidupanku. Semoga tulisan ini 

bermanfaat dan menjadi saluran inspirasi bagi para pembacaya… Better  Try Than Never  

 

 

 

Oktani Haloho  

Master Student of department of Mathematics, NCU - Taiwan 

Facebook : Oktani Haloho 
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Anak Manja Harus Bisa 
Banggain Orang Tuanya 

 

Inriany Novita Sinaga  

 JIKA ADA KEMAUAN MAKA AKAN ADA KESEMPATAN. TETAP OPTIMIS SEBAB 

SESUNGGUHNYA TIADA YANG MUSTAHIL BAGI TUHAN.  

 

 

ext, story !! 

Big Hugs untuk saudara terkasih yang telah sampai di halaman cerita saya. Di Bab-bab 

sebelumnya pasti sudah banyak yang saudara baca BAGAIMANA SEBENARNYA KEADAAN 

DAN KEUNGGULAN DARI NEGARA TAIWAN, serta BAGAIMANA SISTEMATIKA PENDIDIKAN DI 

NEGARA TAIWAN INI. And all of you MUST TRUST that it‘s TRUE !!! yeah, ofcourse !!. Ok, now 

welcome to my story…  

 

Latarbelakang Singkat Keluarga 

 

23 tahun yang lalu dikota cilodong, Bogor- Jawa Barat, pendeta membatis saya dengan nama yang 

diberikan oleh orangtua saya yaitu NOVITA INRIANY SINAGA, saya anak pertama dari tiga 

N 

BAB 

26 
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bersaudara. Adik saya, namanya RAJA RIANDY SINAGA, sekarang dia sedang kuliah di jurusan 

Agribisnis-Pertanian, adik bungsu saya namanya EVANS SINAGA, sekarang dia sekolah di Sultan 

Agung Pematangsiantar. Ibunda yang melahirkan saya St. D. Aritonang, beliau melayani di gereja 

HKBP Johansen Tampubolon. Bapak saya A. Sinaga hanya seorang Perwira biasa di KODIM 0207 

Simalungun. Saya berasal dari keluarga militer yang sangat sederhana, displin dan cukup keras. 

 

Anak MANJA !!! yeah, saya anak paling manja di keluarga saya. Bukan karna saya berasal dari 

keluarga yang berkemawahan tapi karna menurut saya, orangtua selalu memfasilitasi semua 

kebutuhan saya, apa saya yang inginkan selalu terpenuhi bahkan untuk mengurus urusan saya 

sendiri pun saya tidak mampu untuk melakukannya tanpa campur tangan orangtua saya. Tapi 

sejujurnya saya selalu berkhayal suatu saat nanti saya bisa 

membuat orangtua saya bangga dengan apa yang saya 

lakukan. (AMIN, semoga itu bisa tercapai !!) 

  

Persiapan study lanjut Taiwan 

 Lanjut study di Taiwan, saya mengetahui hal ini 

dari bapak dosen, MULA SIGIRO. Beliau fasilitator untuk 

beasiswa ke Taiwan. Sungguh ini hal yang pertama kalinya 

untuk saya, mempersiapkan berkas-berkas sendiri tanpa 

bantuan orangtua saya. Luarbiasa membingungkan dan 

merepotkan !! Salah satu berkas yang harus dipersiapkan 

tentu saja sertifikat TOEFL !! (saya harus pergi-pulang 

medan-siantar dalam mengikuti tes TOEFL), kemudian 

meminta surat recom dari dosen (dalam konteks English), 

dan menterjemahkan SKTL (dulu itu ijasah saya belum 

keluar sebab saya baru saja lulus sarjana), menulis CV, 

Study Plan. Finally, saya mengirimkan berkas itu melalui kantor pos Medan. 

 Praise Lord !!! Luar biasa bahagianya ketika saya membaca  pesan  masuk dari bapak Mula  

Sigiro  bahwa saya dinyatakan lulus di TUNGAHAI UNIVERSITY di jurusan APPLIED MATHEMATICS , 

salah satu  universitas terbaik di Taiwan. Dan saya  langsung melihat situs resmi yang menyatakan 

bahwa saya lulus di universitas itu. Tentu saja persiapan  untuk study abroad   lebih banyak daripada 

mengirim berkas ke luar negeri. Mulai dari Medical Check-up, mengurus Financial Statement, dan 

terakhir VISA. Tiket pesawat terbeli dengan tanggal take off 12 february 2014 pukul 06.00 Wib, dua 

hari sebelum keberangkatan, saya tidak bisa tidur, (yeah !! your right !!saya GALAU). Berat hati saya 

meninggalkan keluarga, sebab ini pertama kalinya dalam hidup saya tinggal jauh dari keluarga, saya 

tidak tahu apakah saya sanggup atau tidak. Bahkan saya menangis ketika mengingat betapa 

besarnya dukungan orang tua saya untuk study lanjut ini, dan betapa banyaknya pengorbanan materi 

Seperti yang telah di kemukakan 

kakak dan abang tentang 

keprofesionalan dosen-dosen di 

sini, seperti itulah  luar biasanya 

inteligent dan integritas para 

profesor di sini. Tanpa 

mengurangi rasa hormat saya 

harus mengatakan, dosen-dosen 

indo perlu belajar banyak dari 

dosen-dosen luar negri. contoh 

kecilnya, di universitas saya dulu 

(yeah,, Univ. HKBP  Nommensen, 

Siantar) banyak dosen yang 

memiliki side job, dan banyak 

dosen yang masih mempunyai 

gelar S1. 
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yang diberikan orang tua saya, bahkan 

setelah saya mendapat gelar sarjana saya 

belum bisa memberikan sedikit jerih payah 

saya untuk mereka. Tapi pesan yang selalu 

saya ingat dan menguatkan saya 

"Kesempatan emas hanya datang satu kali, 

Bijaklah dalam memilih dan bertindak". 

 

Tiba di Negari Formosa 

Menginjakkan kaki untuk pertama kalinya 

di bandara Touyuan, Taiwan. So cold (saat 

itu sedang winter) dan so amazing 

(pertama kalinya saya berada di luar negri, 

hahahaha). Finally kami tiba di dormitory, 

ke esokan harinya kami registrasi ulang di 

kantor OIEP bersama teman-teman 

internasional lainnya yang dari jepang, 

hongkong, cina, mongolia, malaysia,  

indonesia (kalimantan). 

  

Hari yang paling di tunggu tiba, perkuliahan awal. Sambutan sangat hangat oleh para profesor dan 

teman-teman sekelas, plus dinner bareng profesor, (hahahaha, sedap !!!). Seperti yang telah di 

kemukakan kakak dan abang tentang keprofesionalan dosen-dosen di sini, seperti itulah  luar 

biasanya inteligent dan integritas para profesor di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya harus 

mengatakan, dosen-dosen indo perlu belajar banyak dari dosen-dosen luar negri. contoh kecilnya, di 

universitas saya dulu (yeah,, Univ. HKBP  Nommensen, Siantar) banyak dosen yang memiliki side job, 

dan banyak dosen yang masih mempunyai gelar S1. Umumnya di negara yang merupakan heart of 

asia ini, dosen bergelar profesor dan mereka tidak memiliki side job, mereka berada di kantor nya 

melakukan riset sampai perkuliahan selesai (meskipun dalam satu hari itu mereka tidak ada kelas 

untuk mengajar). Jadi kita mempunyai banyak waktu untuk diskusi dengan para profesor mengenai 

ketidakpahaman tentang pelajaran bahkan saya sendiri sering sharing dengan profesor saya perihal 

keluarga kehidupan keluarga saya di Indonesia, dan mereka sangat welcome dan memberikan advice 

slalu. Ketika mahasiswa internasional sibuk menikmati kebahagiaannya berada di negri Formosa ini 

dengan berjalan-jalan mengunjungi tempat tempat yang luar biasa indahnya disini, saya memiliki 

kisah berbeda dengan mereka semua. 

 

Belum genap saya seminggu di sini, kecelakan menimpa saya. Saya terjatuh dari bed. Ketika saya 
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bangun tidur, saat itu sedang musim dingin di sini, sangat dingin, dan saya harus bangun pukul 8 

pagi untuk kuliah. Saya berdiri, kepala saya pusing, tidak sadar ternyata kaki saya sudah menginjak 

tangga pertama, saat itu saya menggunakan kaos kaki. Dan kemudian terpleset, saya berguling 

guling dari tangga pertama sampai tangga ke lima) hasilnya kening saya bocor, kaki saya mati rasa, 

badan saya susah bergerak. Saya pun masuk ruang unit gawat darurat, kening saya dioperasi. tidak 

sampai di situ saja, saya pun harus masuk ruang rontgen memeriksa seluruh tubuh saya sebab 

seluruh tubuh saya kaku. Saya pun harus opname di rumah sakit itu selama beberapa hari. Saya 

sangat akui tim medis di negara ini bekerja sangat lihay !! pembayaran biaya belakangan, setelah 

pasien benar benar selesai di periksa. Biaya rumah sakitnya jika di rupiah kan sekitar 10jt rupiah.  

 

Saya tahu kinerja axa mandiri di indonesia sangat lambat untuk mengclaim biaya itu.  Saya putuskan 

untuk membayar sendiri. Luar biasa galau nya perasaan saya pada saat itu bahkan tidak bisa 

terungkapkan dengan kata-kata, saya hanya bisa menangis, saya bingung, saya ingin pulang tapi 

saya takut mengatakannya kepada orang tua saya. Sungguh saya semakin membenci diri saya 

sendiri, jika saya kembali ke Indonesia tentu saja orangtua saya akan sedih melihat keadaan saya, 

saya hanya bisa menyusahkan mereka. Sungguh pada saat itu saya sangat merindukan mereka, 

merindukan perhatian bapak dan mom saya ketika dulu saya sakit di Indonesia, saya baru menyadari 

betapa berartinya sebuah kebersamaan ketika merantau di negri orang. Saya hanya bisa berdoa 

setiap malam, mohon petunjuk Tuhan. 

  

Finally, saya putuskan untuk tetap bertahan dengan kondisi apapun. Mungkin ini lah cara Tuhan 

untuk mendewasakan saya dan menyatakan kepada saya bahwa sesungguhnya saya bisa merubah 

sifat manja saya, sebuah lagu yang sering di katakan nantulang saya ketika bertelefon dengan saya: 

"Dia selalu buka jalan saat tiada jalan, dengan caranya yang ajaib dia buka jalan bagiku". Lebih dari 
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seminggu saya menggunakan kursi roda dan saya sangat berterimakasih kepada jie-jie Emma & 

Melva, yang mau membantu saya pergi dan pulang kuliah, 

menyediakan lunch dan dinner. Setelah keadaan saya 

semakin membaik profesor memberikan pekerjaan kepada 

saya, Puji Tuhan saya pun bisa melunasi biaya rumah sakit. 

Dan sampai pada buku ini selesai dituliskan orangtua saya 

tidak tahu kejadian ini (kecuali jika mereka membaca buku 

ini). 

  

So, saudara saudara ku yang terkasih, sesungguhnya orang 

hebat tidak di bentuk dari kemudahan, kenyamanan atau kesenangan tapi mereka di bentuk melalui 

kesukaran, tantangan bahkan air mata. 

 

Gerakan Mewujudkan 15.000 PhD Tahun 2040 

di Sumatera Utara 

Suatu gebrakan yang luar biasa menurut saya , dan 

langkah awal menuju INDONESIA MAJU. Saya sangat 

mendukung perwujudan gerakan ini, sebab saya yakin 

dan saya percaya melalui gerakan yang dipelopori oleh 

DR. MULA SIGIRO ini, persentase peluang keberhasilan 

kita untuk dapat memperbaiki kinerja keprofesional 

tenaga pengajar, membenahi sistem pendidikan, dll di 

Negara Indonesia ini khususnya di SUMUT semakin 

mendekati nilai nyata. Khususnya bagi kamu muda, 

―Yang muda berkarya‖, jika bukan kita, siapa lagi yang 

akan menggantikan posisi guru-guru besar di negri ini, 

jika bukan kita siapa lagi yang akan menggantikan 

posisi pemimpin Negara ini. So guys, mari kita bersama 

mensejajarkan tanah air tercinta kita ini dengan 

negara-negara berkembang seperti Taiwan ini. Setelah 

selesai membaca buku yang penuh inspiratif ini, saya 

sangat berharap kita bisa lebih bijak dalam menentukan 

langkah awal membangun negri ini, BERSAMA KITA 

PASTI BISA !! 

 
Inriany Novita Sinaga  

Master Student of Department of Aplied Mathematics,  
THU - Taiwan 

Facebook : Inriany Novi Sinaga  

So, saudara saudara ku yang 

terkasih, sesungguhnya orang 

hebat tidak di bentuk dari 

kemudahan, kenyamanan atau 

kesenangan tapi mereka di 

bentuk melalui kesukaran, 

tantangan bahkan air mata. 
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Aku Orang Miskin  
Dari Desa Terpencil.  
"Salahkah Aku Bermimpi?" 

 

Damiana Simanjuntak  

SEORANG PEMIMPIN ADALAH SEORANG PEMBAWA HARAPAN. (NAPOLEON BONAPARTE) 

 

 

ahir sebagai anak bungsu dalam keluarga besar di desa terpencil bukanlah pilihanku. Jika 

dapat memilih, maka aku akan memilih lahir ditengah-tengah keluarga yang kaya raya, hidup 

di kota dengan berlimpah fasilitas dan uang tidak menjadi masalah. Sekali lagi, itu jika aku 

bisa memilih. Namun kenyataannya, kita tidak dapat memilih untuk lahir dari keluarga miskin atau 

keluarga kaya. Lahir dimana, di desa atau di kota ? Juga tak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai 

anak urutan yang keberapa. 

 

Aku lahir sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara di satu 

desa yang sangat  terpencil di bagian utara Sumatera. 

Namanya Desa Panamparan, di Kabupaten Toba Samosir. 

Desa ini lokasinya paling jauh dari kota Kecamatan 

Habinsaran Jaraknya sekitar 23 kilo meter dari kota 

kecamatan itu. 

 

Saat aku lahir, desa ini belum ada penerangan listrik sama 

sekali. Bahkan sampai sekarang tahun 2014, setelah 69 

tahun Indonesia merdeka. Desa ini masih terpencil dan 

terisolasi. Akses jalan masih sulit. Mobil tak bisa masuk. 

Transportasi satu-satunya adalah kuda. Bisa dibayangkan betapa mahalnya harga-harga kebutuhan 

pokok. Harganya lebih mahal, naik 2 kali lipat. Sebaliknya harga jual hasil pertanian akan anjlok 

karena mahalnya biaya pengangkutan dari desa ke pasar. Kondisi ini turut mempertajam tingginya 

angka kemiskinan di desa ini. 

 

Aku tumbuh di Desa Panamparan ini. Mengenyam pendidikan di SD di desa terpencil ini. Nama 

sekolahnya SD Negeri 173619 Panamparan. Di SD itu kami dididik oleh 2 orang guru. Satu orang 

L 

BAB 

27 

Di SD itu kami dididik oleh 2 

orang guru. Satu orang Kepala 

Sekolah yang datang cuma sekali 

sebulan (itupun kalo datang). 

Ditambah seorang guru yang 

satunya lagi yang berstatus 

sebagai guru honor. Yang 

honornya sebagai guru kami 

bayar dengan beras. Setiap satu 

orang murid membayar 1 liter 

beras per bulan. 
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Kepala Sekolah yang datang cuma sekali sebulan (itupun kalo datang). Ditambah seorang guru yang 

satunya lagi yang berstatus sebagai guru honor. Yang honornya sebagai guru kami bayar dengan 

beras. Setiap satu orang murid membayar 1 liter beras per bulan. 

 

Guru honor ini sebenarnya adalah guru Agama Katolik yang digaji oleh Pastor Paroki Parsoburan 

untuk mengajar mata pelajaran Agama Katolik. Tetapi karena kondisi guru yang tidak ada, akhirnya 

dia merangkap menjadi guru untuk semua mata pelajaran dari kelas I sampai kelas VI. Mengapa ? 

Karena mustahil bagi dia untuk mengajarkan pelajaran agama kepada kami, sementara kami masih 

buta aksara. Tak tau apa-apa, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis apalagi berhitung. 

 

Guru honor satu-satunya ini, dia mengajari kami mulai dari mengenal huruf, mengenal angka di kelas 

I sampai pada persiapan UN di kelas VI. Beliau menggabungkan beberapa kelas dalam 3 ruang kelas. 

(Catatan : hanya ada 3 ruangan di Sekolah Dasar ini), Kelas I,II dan III digabung dalam satu ruangan 

yang sama. Kemudian Kelas IV dan Kelas V digabung juga dalam satu ruangan yang lain. Sedangkan 

Kelas VI dibuat dalam satu ruangan tersediri . Guru kami ini fokus mengajar murid-murid di kelas I 

dan kelas VI. Murid-murid kelas I belajar mengenal huruf, angka, dll. Sedangkan murid-murid di kelas 

VI fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti UN. Setiap Hari Selasa kami tidak mempunyai guru. 

Hari Selasa adalah Hari Pekan di Kecamatan Parsoburan. Guru kami satu-satunya ini harus pergi 

'maronan' ke Parsoburan (Ibu kota kecamatan). Maronan artinya dia pergi belanja kebutuhan hidup 

ke Pasar Parsoburan. Sekaligus berbelanja barang-barang dagangan istrinya, karena istrinya seorang 

pedagang. Wajarlah memang, karena beras yang kami 

berikan sebagai uang sekolah tentulah tidak cukup untuk 

biaya kebutuhan hidup mereka sekeluarga.  

 

Kami terpaksa dan terbiasa harus bangun pagi-pagi sekali, 

pada pukul 04.00 sebelum subuh menjelang. Bangun tidur 

terpaksa selalu harus terlalu pagi. Momen ini adalah hal 

yang tersulit bagiku di daerah bercuaca yang dingin sekali. 

Merupakan pergumulan besar-besaran dalam diriku untuk 

bangun jam 04.00 pagi-pagi buta sekali agar bisa 

menumbuk padi dilesung dengan pake tangan selama dua 

jam,sampai jam 06.00 pagi. Kami akan menumbuk padi 

dengan alu dan lesung kayu sampai bisa menghasilkan 

sebanyak 2-4 kaleng beras. Di desa terpencil ini tak ada 

kilang padi. Untuk mendapatkan beras, semua keluarga di 

desa kami ini harus menumbuk padi hasil panenannya sendiri beras ini akan di jual ke kampung 

sebelah. Menumbuk padi dengan alu dan lesung kayu, dengan tangan sendiri. Meskipun masih anak-

Guru kami satu-satunya ini harus 

pergi 'maronan' ke Parsoburan 

(Ibu kota kecamatan). Maronan 

artinya dia pergi belanja 

kebutuhan hidup ke Pasar 

Parsoburan. Sekaligus berbelanja 

barang-barang dagangan 

istrinya, karena istrinya seorang 

pedagang. Wajarlah memang, 

karena beras yang kami berikan 

sebagai uang sekolah tentulah 

tidak cukup untuk biaya 

kebutuhan hidup mereka 

sekeluarga. 
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anak harus turut bekerja. Setiap anak selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan. 

 

Aktivitas kami sehari-hari sebagai anak-anak di Desa Panamparan sana begitu teramat padat. 

Sedikitpun kami tak mengenal kata santai atau berleha-leha. Setiap hari kami harus bangun pagi-pagi 

sekali, pukul 04.00 dipagi buta. Bangun pagi paling lambat pukul 05.00 pagi hari. Kemudian kami 

langsung menumbuk padi sampai pukul 06.00 pagi. Antara pukul 06.00 sampai pukul 06.30 pagi, 

tugas kami sebagai anak perempuan mencuci piring kotor. Tugas anak laki-laki mengasi rumput 

untuk makanan kerbau. Baru setelah itu selesai, kami beres-beres diri untuk siap-siap berangkat 

berjalan kaki pergi ke sekolah. Siang hari sepulang dari sekolah, setibanya dirumah, kami makan 

siang dulu. Setelah makan siang, barulah kami pergi menggembalakan kerbau. Jam 05.00 sore atau 

pukul 17.00 kami bergegas berjalan pulang sambil mencari dan memotong rumput untuk makanan 

kerbau selama 1 jam. Baru kemudian setelah jam enam di sore harinya, kami bisa pulang kerumah. 

Setibanya dirumah, kami harus memasak dan mencuci piring - piring kotor dulu. Pada pukul 20.00 

atau jam delapan malam, kami sekeluarga makan malam bersama. 

 

Selesai makan malam, belum boleh istirahat. Sebab serial ― kerja rodi ― yang bersambung ini belum 

selesai-selesai juga ceritanya. Jika tadi pada siang harinya, 

Bapakku dengan Omakku pergi ke ladang mengambil biji 

kopi, maka pada malam harinya kami harus menggiling biji 

kopi dulu. Jika siang harinya merek berdua pergi ke ladang 

mengambil kemenyan, maka pada malam harinya kami 

harus membersihkan kemenyan itu dulu sampai jam 

sepuluh malam. Ah......susah sekalilah memang. Mirip 

sekali seperti membaca buku cerita sejarah kekejaman 

―romusha‖ di jaman penjajahan Jepang dululah memang. 

 

Melanjutkan Sekolah ke SMP di Parsoburan 

Setelah aku tamat SD, perjuangan hidupku yang sesungguhnya barulah benar-benar dimulai. Ketika 

masih berumur 12 tahun, saat itu aku harus mengurus diriku sendiri. Di desaku Desa Panamparan ini 

tidak ada sekolah SMP. Jika aku masih mau melanjutkan sekolah maka aku harus pergi jauh dari 

desaku. Ketika itu cuma ada dua pilihan untuk tempat melanjutkan sekolah. Kalau tidak ke SMP di 

Ibukota Kecamatan Parsoburan atau ke SMP di Balige, Ibukota Kabupaten Tobasa. Aku memilih 

melanjut ke SMP di Parsoburan. Jaraknya 23 km dari Desa Panamparan. Jarak sejauh itu harus 

kutempuh dengan berjalan kaki. Padahal usiaku masih 12 tahun ketika itu. Aku mendaftar di SMP SW 

Katolik Kartini Parsoburan. Ini adalah sekolah terbaik yang pernah kumiliki.  

 

Di setiap penghujung minggu di Hari Sabtu, usai pulang dari sekolah, aku pulang berjalan kaki ke 

Biasanya aku berangkat dari 

Parsoburan pukul dua siang hari. 

Aku harus berjalan kaki lebih 

kurang 5-6 jam lamanya barulah 

aku sampai di Desa Panamparan, 

ketika hari sudah gelap. Aku 

sampai di desaku itu pada pukul 

delapan malam. 
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kampungku Desa Panamparan karena rindu yang sangat dalam ke orang tua ku. Biasanya aku 

berangkat dari Parsoburan pukul dua siang hari. Aku harus berjalan kaki lebih kurang 5-6 jam 

lamanya barulah aku sampai di Desa Panamparan, ketika hari sudah gelap. Aku sampai di desaku itu 

pada pukul delapan malam. Selama setengah tahun pertama, berjalan kaki,pergi dan pulang kedesa 

setiap minggu, selama setengah tahun itu pulalah lamanya aku frustasi. Bahkan teramat sangat 

frustrasi. Bagaimana aku tidak frustasi melihat apa yang kuhadapi? Disekolah, dalam pelajaran 

dikelas, aku sangat ketinggalan dibandingkan dengan teman sekelas. Aku hanya tahu berhitung dan 

membaca. Aku sama sekali belum pernah mengenal rumus. Aku tak pernah sekalipun mendengar 

omongan dalam Bahasa Inggeris. Dan satu hal yang paling membuat diriku teramat frustasi, aku 

bahkan sama sekali tak mengerti Bahasa Indonesia. Satu-

satunya bahasa yang kumengerti hanyalah Bahasa Batak.  

 

Semasa aku bersekolah di SD Negeri 173619, Desa 

Panamparan, guru kami satu-satunya itu mengajari kami 

dengan memakai Bahasa Batak. Sementara di SMP ini 

semua pakai Bahasa Indonesia. Meskipun banyak materi 

pelajaran yang sama sekali tidak kumegerti, tapi aku tak 

berani bertanya. Karena aku tak tau cara 

membilangkannya dalam Bahasa Indonesia. Pernah suatu 

hari aku disuruh oleh guru Bahasa Indonesia membuat 

sebuah cerita.Sudah bisalah kita bayangkan bersama 

bagaimana kacaunya alur dan bahasa dalam ceritaku itu, 

Judulnya saja kutulis dengan nama ―Tao Toba‖ bukan 

―Danau Toba‖. Saat itu aku belum tahu bahwa Bahasa 

Indonesia-nya Tao adalah Danau.  

 

Tidak hanya disekolah, bahkan dirumah tempat kos-ku itu 

aku juga sangat frutasi. Bayangkan saja, di Parsoburan 

itulah untuk pertama sekali aku melihat mobil. Tak hanya 

mobil, TV juga,  Disitu pula untuk pertama kali aku melihat 

ada cahaya yang bukan dari lampu, senter atau cahaya 

sinar matahari. Tapi dari sebuah benda yang berpendar 

mengeluarkan cahaya hanya dengan menekan tombol 

‗ceklek,ceklek‖ yang lengket di dinding. Aku kos di rumah 

seorang guruku. Seorang guru yang mengajar Bahasa 

Indonesia di sekolahku. Didikannya sangat keras di 

sekolah, apalagi dirumah. Pulang sekolah kami ke ladang. Kami pulang dari ladang setelan pukul lima 

sore hari. Sepulang dari ladang, kami pergi harus pergi ke pancuran air untuk mencuci dan mandi 

Disekolah, dalam pelajaran 

dikelas, aku sangat ketinggalan 

dibandingkan dengan teman 

sekelas. Aku hanya tahu 

berhitung dan membaca. Aku 

sama sekali belum pernah 

mengenal rumus. Aku tak pernah 

sekalipun mendengar omongan 

dalam Bahasa Inggeris. Dan satu 

hal yang paling membuat diriku 

teramat frustasi, aku bahkan 

sama sekali tak mengerti Bahasa 

Indonesia. Satu-satunya bahasa 

yang kumengerti hanyalah 

Bahasa Batak.  

 

Semasa aku bersekolah di SD 

Negeri 173619, Desa 

Panamparan, guru kami satu-

satunya itu mengajari kami 

dengan memakai Bahasa Batak. 

Sementara di SMP ini semua 

pakai Bahasa Indonesia. 

Meskipun banyak materi 

pelajaran yang sama sekali tidak 

kumegerti, tapi aku tak berani 

bertanya. Karena aku tak tau 

cara membilangkannya dalam 

Bahasa Indonesia. 
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sore. Setibanya di rumah pada pukul tujuh malam, kami harus masak terlebih dulu baru bisa makan 

malam. Kami tidak boleh menonton kecuali di Hari Sabtu, Tak boleh tidur sebelum jam sepuluh 

malam, harus belajar dulu. Bangun dipagi hari harus jam lima pagi. Kemudian langsung pergil ke 

pancuran, mencuci dan mandi pagi. Begitulah rutinitas kami selama kos setiap pagi, sebelum 

berangkat ke sekolah.  

 

Setelah tamat SMP aku masuk SMA N1 Balige, di Balige aku hanya kelas 1 dan kelas 2. Aku pindah 

sekolah ke Medan pada kelas 3 agar bisa disekolahkan kakak ku yang baru saja menikah. Untuk 

menamatkan SMA saja itu seperti mimpi rasanya bagi ku, mengingat ibu ku yang sakit sejak aku 

kelas 5 SD. Sejak ibu ku sakit, saat itu umurku 9 tahun, keadaan ekonomi keluarga kami sangat 

buruk. Kakak ku yang ke 6, harus berangkat ke Jakarta agar bisa SMA di depan Tulang ku. Kakak ku 

yang ke 5 tidak jadi berangkat kuliah ke Jakarta setelah lulus jalur PMDK ke PTN. Abang ku, anak ke 

7 saat itu masih SMP dan kos di Parsoburan. Aku, paling bungsu, bayang-bayang putus sekolah itu 

terpampang jelas di hadapan ku. Suatu ketika penyakit ibuku sudah parah, dia berpesan pada ku, 

saat itu hanya aku anaknya satu-satunya yang ada di kampung. Aku di panggil mendekat padanya, 

dan katanya ―Tet (aku dipanggil Butet dirumah), molo tung songon dia pe namasa boru, ikkon sikkola 

do ho, adong do hu sippan saotik barang, ima jual hamu asa boi ho tammat nanggo apala SMA 

anggi‖. Saat itu aku tak mengerti maksud semua itu.   

 

Ternyata, Tuhan mempunyai rencana lain buat hidupku. Setelah tamat SMA, aku sangat berniat 

untuk kuliah, tapi aku tidak punya biaya, satu-satunya cara agar lebih murah adalah kuliah di PTN. 

DIA mengerti kerinduan hati ku.  Aku masuk kuliah di Fakultas Ekonomi USU tahun 2009 dan lulus 

sebagai seorang Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 2013. Mungkinkah gadis kampung dari desa 

tepencil di Desa Panamparan sana bisa seperti aku ini?. Bisa kuliah di Perguruan Tinggi Negeri di 

Ibukota Provinsi? Ini seperti 

mimpi bagiku. Saat aku wisuda, 

ayah dan ibu ku datang ke 

Medan, untuk menghadiri acara 

wisuda boru siampudan nya ini. 

Yang dulunya di pesankan 

hanya tamat SMA. Tapi DIA 

benar-benar agung, ajaib dan 

luar biasa, benar tak ada yang 

mustahil baginya. 

 

Sebelum wisuda setelah sidang, 

aku sudah kerja di sebuah 
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kantor konsultan proyek. Meskipun dalam hati ku paling dalam, aku ingin kuliah lagi. Saat itu, aku 

sharing dengan PKK ku Bang Alto soal rencana ku ini, dan kami tetap mendoakan visi kami masing-

masing di KTB. Hingga suatu saat, aku ditelepon abang ini, memberi tahu, ada seminar beasiswa ke 

Taiwan di Chapel USU, aku pun sangat semangat. Malam 

harinya pulang dari seminar langsung ku email Bang Mula 

bagaimana cara pendaftaran. Aku mempersiapkan 

berkasku, dan sedikit kewalahan mengurus semuanya. 

Yang paling sulit adalah nilai TOEFL ku sangat dan sangat 

rendah. Akhirnya aku les TOEFL, gaji ku dari kantor habis 

untuk biaya les, aku tak punya banyak tabungan. Ah, tapi 

yang ku pikirkan adalah mimpiku. Aku mengerahkan semua 

tenaga ku untuk mim pi-mimpi itu.  

 

Sekarang aku tengah berada di negeri orang. Jauh dan 

bahkan sangat jauh, beribu-ribu mil jaraknya dari desa 

kelahiranku sana. Desa Panamparan yang sangat kucintai 

itu.. Aku sekarang berada di Taiwan, di Negeri Cina. Ini 

mimpi kah.. apakah ini mimpi? Benarkah ini suatu kenyataan yang sedang terjadi?. Tapi yang pasti, 

aku sekarang berada disini untuk mengejar mimpiku itu. Impian yang hampir mustahil bagi seorang 

gadis kecil dari desa yang sungguh terpencil. Ini sungguh suatu cita-cita yang penuh dengan 

perjuangan, karena orang tuaku sampai kini hidupnya masih juga tetap miskin. 

 

Caraku Meyakinkan Kedua Orang Tuaku 

Tentulah kalau berdasarkan kemampuan sendiri, mereka tak akan pernah sanggup buat mengirim 

dan membiayai uang kuliah dan kebutuhan hidup boru siampudan-nya atau putri bungsunya ini untuk 

menuntut ilmu S2 atau bergelar Magister dari salah satu perguruan tinggi di luar negeri seperti Negeri 

Cina di Taiwan ini. Memang teramat berat hati mereka untuk mengijinkan dan melepaskanku untuk 

berangkat pergi ke negeri orang, karena keterbatasan kami. Mereka sudah tua dan hanya seorang 

petani kecil.  Namun kuyakinkan mereka dengan perkataanku yang tidak bernada memaksa namun 

tak juga bernada membujuk. ― Omak‘e..., Bapa..... Tung tibbo do cita-cita ku. Marsikkola dope au. 

Unang pola lomos hamu. Paradeon ni Tuhan i do i sude.  Siap do au gabe panapu manang panuci 

piring pe annon di san. Holan tiket hu pe adong, borhoat do au‖. 

 

Sungguh aku tak kuasa untuk menahan tangisku ketika aku mengingat dan sedang mengetik 

perkataanku ini kepada mereka berdua, ayah dan ibuku yang sangat kucintai itu. Ya.meskupun aku 

seorang anak perempuan yang bungsu, terus terang kukatakan, memang aku tak pernah khawatir. 

Apabila DIA memang berkehendak, maka kehendakNYA pun terjadilah. Aku telah siap dengan segala 

Namun kuyakinkan mereka 

dengan perkataanku yang tidak 

bernada memaksa namun tak 

juga bernada membujuk. “ 

Omak’e..., Bapa..... Tung tibbo do 

cita-cita ku. Marsikkola dope au. 

Unang pola lomos hamu. 

Paradeon ni Tuhan i do i sude.  

Siap do au gabe panapu manang 

panuci piring pe annon di san. 

Holan tiket hu pe adong, borhoat 

do au”. 
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konsekuensi pilihanku ini. 

 

Disini Kasusku Mirip Kasus Semasa Awal Masuk SMP Dahulu  

Kasus yang tengah kuhadapi di negeri orang sekarang ini, kurang lebih sama dengan kasus yang 

kuhadapi ketika mula-mula diriku bersekolah menjadi murid di SMP SW Katolik Kartini - Parsoburan 

dahulu. Kemampuanku untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggrisku sekarang ini masih sama 

kacaunya dengan kemampuanku berbahasa Indonesia ketika disaat awal masuk SMP di Parsoburan 

dulu. Sungguh masih marambalangan, masih parah alias kacau balau. Ditambah jurusan ku disini 

adalah half mandarin, tapi aku percaya Tuhan akan 

membimbing ku agar tetap kuat. 

 

Masalah uang atau modal untuk ongkosku berangkat ke 

negeri orang, ke Taiwan di Negeri Cina ini. Atas restu 

kedua orang tuaku, kupakai dulu barang berharga 

simpanan kedua orang tuaku yang tak seberapa itu. 

Simpanan barang berharga yang telah sekian lama 

disimpan-simpannya. Di surat barang yang sangat 

berharga bagi kedua orang tuaku itu itu tertulis tahun 

1997. Tentulah semua kalian paham apa maksudku 

dengan barang berharga simpanan kedua orang tuaku itu. 

Ini lah barang yang dipesankan Ibuku dulu waktu dia sakit 

parah saat aku kelas 5 SD, untuk ku jual agar bisa sekolah. 

Waktu menerima ini, saat orang tua ku memberangkatkan aku ke Taiwan, aku menangis.  Aku 

menjualnya, untuk biaya berangkat S2 ke luar negeri, bukan untuk tamat SMA. ―Luar Biasanya 

Engkau Tuhan, rencana Mu sungguh indah, jagalah aku, seperti Engkau memelihara Rut di negeri 

asing‖. 

 

Beberapa cara telah kulakukan untuk mempersiapkan biaya keberangkatan ku. Aku telah menebar 

proposal bantuan dana ke perusahaan-perusahaan yang ada di Medan dan juga di Tobasa. Tetapi 

tidak satu pun yang cair, aku juga sudah mengetok pintu rumah orang-orang yang kira-kira bisa 

membantuku, dan sharing tentang masalah ku. Tapi lagi-lagi aku dengan kepala tertunduk  kembali 

di tolak. Aku tidak punya relasi di lembaga pemerintahan, apalagi di peruahaan-perusahaan. Ayahku 

hanya lah seorang petani di Desa terpencil sana, jika aku mau maju maka harus berusaha sendiri. 

Beberapa perusahaan mau membantu ku dengan beberapa syarat (tawaran kerja sama), tetapi ku 

tolak. Bagi beberapa orang mungkin tawaran kerja sama itu wajar tapi bagi ku itu hanya akan 

memperlambat ku meraih mimpiku. Satu-satu nya perusahaan yang ada ―orang dalam‖ ku adalah 

sebuah pabrik kertas di Tobasa. Saat abang ku menyuruh membuat proposalku kesana, ku bilang 

Satu-satu nya perusahaan yang 

ada “orang dalam” ku adalah 

sebuah pabrik kertas di Tobasa. 

Saat abang ku menyuruh 

membuat proposalku kesana, ku 

bilang tidak ke abang. Karena 

menurutku perusahaan itu 

bertentangan dengan visi yang 

sedang ku lihat. Aku dikatakan 

sombong karena itu, namum aku 

tidak peduli. Biarlah aku mencari 

dari yang lain daripada harus 

berkhianat pada mimpi ku. 
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tidak ke abang. Karena menurutku perusahaan itu bertentangan dengan visi yang sedang ku lihat. 

Aku dikatakan sombong karena itu, namum aku tidak peduli. Biarlah aku mencari dari yang lain 

daripada harus berkhianat pada mimpi ku. 

 

Meskipun dengan segala keterbatasan dan keprihatinanku, namun aku percaya dan yakin dengan 

sepenuh hatiku bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang akan memeliharakan 

aku di negeri orang yang nun jauh dari desa tempat tinggal Ayah dan Ibuku beserta sanak 

saudaraku. Aku percaya dan yakin dengan sepenuh hatiku bahwa tangan kasih Tuhan akan 

mencukupkan segala kebutuhanku dalam mengharungi gelombang samudera perjuanganku untuk 

mewujudkan impian dan cita-citaku.  

 

Kini aku telah berada disini untuk studi. Menuntut ilmu pengetahuan di luar negeri. Di negeri suatu 

bangsa yang lain bahasanya dan budayanya ini. Apabila sejauh ini aku masih bisa sanggup hidup dan 

berdiri disini, berarti aku yakin bahwa diriku pasti bisa melewati segala rintangan yang bakal kuhadapi 

nanti. 

 

 

 

Damiana Simanjuntak  
Master Student of Department of Economic, NDHU - Taiwan 

Facebook : Damiana Simanjuntak 
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Pendaftaran Beasiswa Pada 
Universitas-Universitas  
di Taiwan 

 

1. Pengantar 

Pada bagian ini akan dijelaskan rangkaian pendaftaran (admission) pada universitas di Taiwan 

sekaligus pengajuan beasiswa untuk mendukung pembelajaran di universitas-universitas di Taiwan, 

khususnya untuk jenis beasiswa DIGS (Lihat Tabel di bawah). 

 

Terdapat banyak beasiswa yang ditawarkan ketika kita akan berkuliah di universitas-universitas di 

Taiwan. Mulai dari program beasiswa yang menghasilkan (i) gelar (degree) seperti strata 1 (BSc, BA), 

strata 2 (MSc, MBA, Mphil, beserta sistem sandwich) dan strata 3 (Ph.D, beserta sistem sandwich) 

maupun (ii) non-gelar (non-degree) seperti kuliah alih semester (summer school) ataupun penelitian 

dalam rentang waktu tertentu (Post Doctoral program). Pada Tabel 1 akan dirangkumkan beberapa 

jenis (sumber dan nama) beasiswa yang umum ditawarkan bagi mahasiswa internasional (namun 

informasi beasiswa di Taiwan tidak terbatas pada beasiswa yang dituliskan pada tabel ini). 

 

No Jenis Beasiswa Nama Besaran 

(per 

bulan) 

Keterangan 

1 Beasiswa Pemerintah 

(Government 

Scholarship) 

Beasiswa Taiwan 

(Taiwan Scholarship) 

S1:  

NTD 15,000 

S2: 

NTD 25,000 

S3:  

NTD 30,000 

Beasiswa ini merupakan bentuk kerjasama antara 

kementrian pendidikan Taiwan (Ministry of 

Education, MOE) dan kementrian luar negeri 

Taiwan (Ministry of Foreign Affair, MOFA). 

Beasiswa ini sangat kompetitif karena rasio 

penerima dan pelamar beasiswa sangat kecil. 

Untuk info lebih lanjut dapat membuka alamat 

resmi: 

1. http://www.studyintaiwan.org/taiwan_scholar

ships.html 

2. http://english.moe.gov.tw/lp.asp?ctNode=114

25&CtUnit=1344&BaseDSD=16&mp=1 

3. http://edu.law.moe.gov.tw/EngLawContent.as

px?Type=E&id=122 

 Beasiswa ICDF 

(International 

Cooperation and 

Development Fund 

S1:  

NTD 12,000 

S2:  

NTD 15,000  

Beasiswa ini didanai oleh Kantor Kerjasama 

Internasional, Taiwan (Taiwan International 

Cooperation and Development Fund). Untuk info 

lebih lanjut silahkan membuka alamat resmi: 

BAB 

28 

http://www.studyintaiwan.org/taiwan_scholarships.html
http://www.studyintaiwan.org/taiwan_scholarships.html
http://english.moe.gov.tw/lp.asp?ctNode=11425&CtUnit=1344&BaseDSD=16&mp=1
http://english.moe.gov.tw/lp.asp?ctNode=11425&CtUnit=1344&BaseDSD=16&mp=1
http://edu.law.moe.gov.tw/EngLawContent.aspx?Type=E&id=122
http://edu.law.moe.gov.tw/EngLawContent.aspx?Type=E&id=122
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Scholarship)  S3:  

NTD 17,000 

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&

CtNode=30316&mp=2 

 

2 Beasiswa institusi  

(Institutional 

Scholarship) 

Academia Sinica  Intersnhip 

(untuk 

mahasiswa 

S3):  

NTD 30,000  

S3:  

NTD 34,000 

Postdoc:  

~ 136,000 

Institusi penilitian ini sangat bergengsi bagi negara 

Taiwan. Institusi penilitian ini merupakan urutan 

kedua terbaik versi Nature Publishing, tepat 

dibawah National Taiwan University (NTU). Institusi 

penilitian ini memiliki tiga (3) divisi utama, yaitu 

1. Divisi humanitas dan ilmu sosial (terdiri dari 

11 institusi dan 1 pusat penilitian) 

2. Divisi matemtika dan ilmu fisika (11 insitusi 

dan 3 pusat penelitian) 

3. Divisi ilmu hayati (5 institusi dan 13 pusat 

penilitian) 

Untuk info lebih lanjut silahkan mengunjungi 

alamat berikut ini: 

1. https://db1x.sinica.edu.tw/tigpSummer/page

Support.php 

2. http://tigp.sinica.edu.tw/applying.html 

3. http://aao.sinica.edu.tw/english/pro_pfp.php 

4. http://aao.sinica.edu.tw/english/pro_pfp.php 

  Beasiswa 

DIGS 

(Distinguished 

International 

Graduate 

Students 

scholarship) 

S1:  

NTD 4-6,000 

S2:  

NTD 6-8,000 

S3:  

NTD 10-

15,000 

Beasiswa ini bervariasi untuk setiap universitas 

yang ada di Taiwan. Oleh karena itu, bagi pelamar 

diharapkan untuk mengunjungi lamat resmi dan 

universitas yang akan dituju. Dalam proses 

pendaftaran perkuliahan dan pengajuan 

beasiswa ini akan dijelakan lebih lanjut 

dalam tulisan ini.  

 

2. Pendaftaran Beasiswa DIGS (Distinguished International Graduate Students 

scholarship) 

Terdapat ratusan universitas di Taiwan yang terdiri dari universitas negeri (public university) dan 

universitas swasta (private university). Diantara beberapa universitas negeri yang bergengsi 

adalah National Taiwan University (NTU), National Chiao Tung University (NCTU), National Tsing 

Hua University, National Cheng Kung University (NCKU), National Yang-Ming University (NYMU). 

Sementara untuk universitas swasta yang bergengsi adalah: Tamkang University, Ming Chuan 

University,Fu Jen Catholic University, Tzu Chi University, Feng Chia University and Yuan Ze 

University (YZU). 

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
https://db1x.sinica.edu.tw/tigpSummer/pageSupport.php
https://db1x.sinica.edu.tw/tigpSummer/pageSupport.php
http://tigp.sinica.edu.tw/applying.html
http://aao.sinica.edu.tw/english/pro_pfp.php
http://aao.sinica.edu.tw/english/pro_pfp.php
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Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mahasiswa Indonesia yang mendaftar dan mendapatkan 

program beasiswa khususnya strata 2 dan 3 pada universitas: 

1. National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) - 

http://www.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en 

2. National Cheng Kung university (NCKU) - http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php 

3. National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) - 

http://www.npust.edu.tw/index_en.aspx 

Oleh karena itu, untuk memandu para pelamar dalm mendapatkan beasiswa DIGS, penulis akan 

mengkombinasikan persyaratan-persyaratan aplikasi beasiswa dari ketiga universitas diatas. 

Dimohonkan kepada calon pelamar untuk mengunjungi alamat resmi dari universitas yang akan dituju 

terkait persyaratan lengkap pengajuan beasiswa, karena ada kemungkinan setiap universitas memiliki 

‗keunikan‘ persyaratan tersendiri. Perangkuman dan cara pengajuan beasiswa pada tulisan ini hanya 

untuk memudahkan para pelamar (khususnya yang baru pertamakali ingin melamar beasiswa di 

Taiwan) untuk memenuhi segala persayaratan beasiswa DIGS di Taiwan secara umum. 

 

Langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dalam pengajuan beasiswa akan dijelaskan secara 

lengkap dibawah ini. 

2.1 InformasiTahapan Umum 

Sebelum melamar beasiswa, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis dari program studi (jurusan) 

yang akan kita pelajari. Di Taiwan, universitas-universitas yang ada dibagi menjadi beberapa bagian, 

tiga (3) jenis yang terbesar adalah (i) Comphrehensive, jenis universitas yang menyediakan hampir 

seluruh mata kuliah mulai dari ilmu sosial, seni dan ilmu eksakta, (ii) Education, merupakan 

universitas yang bertujuan mengajarkan keguruan, (iii) Science and Technology, kombinasi keilmuan 

dan teknologi. Dari hal ini, kita dapat secara acak mengunjungi (browsing) lamat resmi dari 

universitas-universitas di Taiwan (http://www.4icu.org/tw/taiwanese-universities.htm). Ketika 

mengunjungi alamat resmi dari universitas yang dituju langkah pertama yang harus kita lakukan 

adalah mencari informasi apakah jurusan yang ingin kita pelajari disediakan pada kampus tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dari menu informasi seperti: Academics atau Colleges. Ketika mengunjungi 

alamat resmi universitas di Taiwan, jangan terkejut jika bahasa awalnya adalah tiongkok (Chinese). 

Bahasa ini dapat diubah (umumnya disisi kanan atas) dengan pilihan bahasa English atau bahkan 

Indonesian (bagi Universitas NTUST atau NPUST). Dengan pengubahan bahasa ini, dengan mudah 

kita dapat mencari informasi terkait jurusan yang disediakan pada universitas tersebut. Jurusan 

seringkali disejajarkan dengan nama departemen. Dalam satu departemen terdapat berbagai grup 

riset (laboratorium), yang mana setiap laboratorium ini hanya memiliki satu (assistant/associate/full) 

profesor yang memimpin.Mengetahui bahwa jurusan yang kita kehendaki tersedia pada universitas 

tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengunjungi alamat resmi departemen tersebut. Dari 

langkah ini, pelamar dapat dengan mudah mencari informasi terkait ketepatan jurusan yang akan kita 

tuju (dari aktivitas maupun publikasi dari grup riset tsb) maupun profesor yang ingin kita jadikan 

http://www.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en
http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php
http://www.npust.edu.tw/index_en.aspx
http://www.4icu.org/tw/taiwanese-universities.htm
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sebagai pembimbing selama penelitian. Berikut merupakan contoh pencarian yang dapat dilakukan, 

dengan jurusan yang dituju adalah Teknik Kimia (Chemical Engineering)dan secara spesifik pelamar 

ingin meneliti lebih jauh terkait dengan Teknologi Membrane di National Cheng Kung university 

(NCKU). Home (official website, http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php)  Academics  College of 

Engineering  Department of Chemical Engineering  Faculty and Research. Pada tampilan ‗Faculty 

and Research‘ kita akan melihat nama-nama profesor beserta bidang-bidang penelitiannya. Ketika, 

seorang pelamar akan mendalami ilmu pengetahuan terkait Teknologi Membrane, maka tersedia dua 

(2) profesor yang bergerak dalam bidang itu, dengan initial C, D-H dan C,H-I. Ketika kita mengklik 

nama-nama tersebut, kita akan tertaut dengan alamat web yang baru, yaitu laboratorium dari 

masing-masing profesor tersebut. Jika pelamar ingin melanjutkan dengan profesor C, D-H, maka 

pada halaman yang baru kita dapat mengetahui alamat email profesor tersebut serta publikasi 

ilmiahnya. Home (official website, http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php)  Academics  College of 

Engineering  Department of Chemical Engineering  Faculty and Research C, D-H. Penjelasan ini 

adalah langkah yang paling awal yang harus dilakukan oleh pelamar sebelum mencoba melamar 

perkuliahan dan beasiswa ke universitas yang dituju. Pada tahapan ini, paling sedikit, seorang 

pelamar harus mengumpulkan 10 nama profesor dengan universitas yang berbeda-beda. Berdasarkan 

pengalaman, ini adalah bagian yang cukup tricky. Kita bisa mendapatkan „kartu hijau― untuk 

melanjutkan proses pendaftaran perkuliahan dan beasiswa jika hanya profesor yang kita kontak 

mengatakan bahwa kita dapat meneliti dibawah bimbingannya. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu 

mengontak kesepuluh professor tersebut dengan email perkenalan sebagai berikut (ini merupakan 

contoh email perkenalan). Jangan lupa ketika mengontak profesor tersebut, kita harus 

mempersiapkan curriculum vitae (CV). 

Subject E-mail: Information upon MS Position and Scholarship  

Dear Prof. C, D-H 
Dept. Chemical Engineering 
National Cheng Kung university (NCKU). 
Taiwan.  
 

Hello Prof. C. Firstly, let me introduce myself. I am Naga Bonar, from Indonesia. I graduated from 

Universityof North Sumatera, Indonesia, holding BSc in Chemical Engineering. You are probably surprised 

receiving this E-mail. I actually got your information from the official website of your department: 

(http://web.che.ncku.edu.tw/index.php?option=teacher&lang=en&task=pageinfo&belongid=85&id=111&index

=9).   

 

I do have an ambition to study abroad to enhance my knowledge especially in the fields of chemical 

engineering, such as membrane separation and extraction processes. For your information, I am used to 

work with computer-assisted modelling of membrane filtration during my bachelor thesis.  Herein, I try to 

initiate a preliminary communication with you, Prof. C, so I can humbly receive some valuable information 

http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php
http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php
http://web.che.ncku.edu.tw/index.php?option=teacher&lang=en&task=pageinfo&belongid=85&id=111&index=9
http://web.che.ncku.edu.tw/index.php?option=teacher&lang=en&task=pageinfo&belongid=85&id=111&index=9
http://web.che.ncku.edu.tw/index.php?option=teacher&lang=en&task=pageinfo&belongid=85&id=111&index=9
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regarding the position as a master student under your supervision. It must be clearly known that I am also 

proceeding to get the scholarship to support my stay during the program from NCKU DIGS Scholarship.  

 

I have read your interest areas and they just suit me best, especially aboutmembrane technology. Therefore, 

it is such a favorable thing if I am personally supervised by you and involving within your research group.  As 

to my personal characteristics, I am a discipline person, eager to learn (e.g., new things), amiable and can 

work properly within a team. As your consideration, within this email I have enclosed my CV. Frankly, I do 

really need this opportunity as I want to at least use the knowledge that I will gain to strengthen the 

educational level in the university, research institute or governmental organizations in my country, Indonesia. 

Thank you very much for your attention Prof. C. Forgive me for any impoliteness written in my sentences 

above and please let me know about your further information/decision at your earliest convenience. Have a 

nice day Prof. C! 

 

Yours sincerely, 

 

Naga Bonar, BSc 

 

Jika pelamar telah mendapatkan balasan Ya dari profesor tersebut, maka semuanya akan 

menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan profesor-profesor di Taiwan seperti „raja dan ratu― 

yang dapat membuat keputusan untuk menerima seorang mahasiswa S2 dan S3 walaupun 

persyaratan dari universitas kurang terpenuhi oleh si (umumnya untuk mahasiswa S1 diluar 

koteks ini). Tidak heran banyak mahasiswa S2 dengan berbekal IPK S1 dibawah 3.00 dapat 

mendapatkan beasiswa S2 ke Taiwan. Hal ini didasari oleh keinginan profesor tsb untuk 

mendapatkan si pelamar untuk meneliti di laboratoriumnya. 

Setelah melewati tahap ini, maka pelamar dapat melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu 

Aplikasi/Pendaftaran Perkuliahan (Admission) dan Pendaftaran Beasiswa (dalam hal ini DIGS). 

 

2.2 Pendaftaran Perkuliahan dan Beasiswa DIGS 

Untuk memulai pendaftaran, dari alamat website yang ada kita dapat melihat persyaratan 

pendaftaran melalui menu Admissions atau Office of Academic Affairs. Home (official website, 

http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php)  Admissions  Application ATAU Application for 

International Degree Students  Application Time line /Guidelines, dll. Lihat terlebih dahulu terkait 

waktu pendaftaran di univesitas yang dituju. Dalam setahun, penerimaan mahasiswa di Taiwan 

dilakukan dua (2) kali, yaitu (i) Fall (Waktu pendaftaran: Januari – April, perkuliahan dimulai pada 

tahun yang sama) dan (ii) Spring (Waktu pendaftaran: Juli – Oktober, perkuliahan dimulai pada tahun 

berikutnya). Pada Umumnya pendaftaran dilakukan secara oline pada alamat website dari kantor 

admisi setiap universitas (Office of International Affairs; Office of International Students).Paralel 

dengan pendaftaran ini, pendaftaran beasiswa sejenis DGIS juga dapat dilakukan dengan 

http://web.ncku.edu.tw/bin/home.php
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memperhatikan secra baik selama pendaftaran on-line, apakah ada opsi untuk mendaftar beasiswa 

DGIS. 

Sebagai contoh untuk universitas-universitas diatas informasi pendaftaran on-linedan persyaratan 

dapat dilihat pada alamat-alamat berikut ini: 

1. NTUST: 

http://www.admission.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en 

http://entry5.ntust.edu.tw/FA_FrontEnd/ 

http://www.oia.ntust.edu.tw/files/13-1017-33935.php 

http://www.oia.ntust.edu.tw/ezfiles/17/1017/img/1128/%28revised%29ScholarshipsAvailabletoInternati

onalGraduateStudents.pdf 

2. NCKU:  

https://admissions.oia.ncku.edu.tw/student 

http://oia-en.ncku.edu.tw/files/14-1040-51107,r772-1.php 

3. NPUST: 

http://www.admission.ntust.edu.tw/files/11-1004-1159.php 

http://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-24763,r320-1.php 

 

Beberapa hal dibawah ini yang merupakan dokumen yang harus dipersiapkan dan dikirim ke kantor 

admisi (Office of International Affairs; Office of International Students) setelah melakukan 

pendaftaran secara on-line. Hampir semua universitas di Taiwan meminta dokumen yang serupa. 

a. Complete Application Form 

Setelah melakukan pendaftaran secara on-line, maka formulir registrasi online tersebut dapat 

dibuat dalam nbentuk pdf. Formulir inilah yang disebut dengan Application Form. 

b. Declaration Form 

Surat deklarasi ini harus kita tandatangani. Surat ini menjelaskan bahwa kita mengerti kondisi 

persyaratan pendaftaran menjadi mahasiswa pada universitas yang dituju, kelengkapan dan 

keabsahan dokumen yang kita miliki, dll. 

c. One official photocopy of the highest diploma and its English translation 

d. One ORIGINAL transcript of academic records in English 

Untuk poin (c) dan (d) baik ijazah maupun transkrip nilai kita harus distamp oleh Kantor 

Taiwan Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta maupun perwakilannya. Lebih jauh 

terkait pengurusan dokumen yang berhubungan dengan TETO dapat dibaca informasinya di: 

(1) http://ppsutaiwan.wordpress.com/2014/04/21/pengurusan-dokumen-teto-dan-visa-bagi-penerima-

beasiswa-taiwan-asal-sumatera-utara/ 

(2) http://www.roc-taiwan.org/id/mp.asp?mp=292 

e. Certificate of English Proficiency Test 

http://www.admission.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en
http://entry5.ntust.edu.tw/FA_FrontEnd/
http://www.oia.ntust.edu.tw/files/13-1017-33935.php
http://www.oia.ntust.edu.tw/ezfiles/17/1017/img/1128/%28revised%29ScholarshipsAvailabletoInternationalGraduateStudents.pdf
http://www.oia.ntust.edu.tw/ezfiles/17/1017/img/1128/%28revised%29ScholarshipsAvailabletoInternationalGraduateStudents.pdf
https://admissions.oia.ncku.edu.tw/student
http://oia-en.ncku.edu.tw/files/14-1040-51107,r772-1.php
http://www.admission.ntust.edu.tw/files/11-1004-1159.php
http://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-24763,r320-1.php
http://ppsutaiwan.wordpress.com/2014/04/21/pengurusan-dokumen-teto-dan-visa-bagi-penerima-beasiswa-taiwan-asal-sumatera-utara/
http://ppsutaiwan.wordpress.com/2014/04/21/pengurusan-dokumen-teto-dan-visa-bagi-penerima-beasiswa-taiwan-asal-sumatera-utara/
http://www.roc-taiwan.org/id/mp.asp?mp=292
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Kadangkala, TOEFL jenis ITP dapat di terima oleh universitas di Taiwan. Namun, untuk 

memiliki persiapan yang jauh lebih baik, jenis TOEFL Internasional lebih disarankan. Dalam 

hal ini, nilai TOEFL yang diterima umumnya > 550 untuk Paper-based TOEFL (pBT). Namun, 

di Indonesia, pBT telah dihapuskan dan umumnya adalah Internet-based TOEFL (iBT). Jika 

disetarakan, kira-kira 550 untuk pBT sesuai dengan 76/78 untuk iBT. Terkait informasi 

pengujian TOEFL dapat diperoleh pada halam berikut: https://www.ets.org/toefl. 

f. Identity Card or Passport 

Dokumen ini dapat berupa KTP dan jika boleh Passport Hijau (Warga (sipil) Negara 

Indonesia) 

g. Study plan 

Dokumen ini sangat dibutuhkan khususnya bagi pelamar S2 dan sangat penting bagi 

penilaian beasiswa bagi pelamar S3. Surat ini berisi penjelasan latarbelakang pendidikan kita, 

jenis bidang ilmu pengetahuan yang ingin dipelajari, dorongan atau motivasi mengapa ingin 

mempelajari bidang penelitian tersebut dan hal yang mendasari untuk mengikuti perkuliahan 

pada level yang lebih tinggi (MS, PhD). Berikut merupakan suatu contoh dari dokumen ini 

untuk pelamar S3. Jika bisa dokumen ini hanya ditulis dalam 1 lembar A4 dengan tetap fokus 

pada poin-poin diatas. 

STUDY PLAN 

When I was inSenior High School, I had believed that Engineering is an important knowledge factor in life. 

All activities in various fields such as chemistry, biology, information technology, economics, physics, 

social sciences, etc. will properly run if they are cited in a good engineering framework.As a student at 

Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of North Sumatera (Undergraduate), 

I had numerous opportunities to deal with engineering principles like mass balance, reaction kinetics, 

thermodynamics, process optimization, etc. in assorted activities. Briefly, in the first level of my study in 

University of North Sumatera, I already had an ambition to become a lecturer in a university. This thought 

basically stemmed from the facts that the educational conditions in Indonesia haven’t well developed. 

Therefore, I would like to give any contribution to my country__as being a lecturer will be of importance. 

I have studied my master degree atChung Yuan Christian University, Taiwan,subject of Chemical 

Engineering and Materials Science.I’ve worked in Biocatalysis Laboratory where I gained much knowledge 

on the topic of microbial and enzyme fermentation.  

I consider myself to be a good candidate for this program (i.e.,Ph.D program) because I am young, 

energetic, hardworking, discipline, visionary, and fully-motivated person. Hereby, I will do my best with 

maximum efforts to finish the given tasks (project) in order to gain my degree. 

My study interests are biochemical engineering, bioprocess engineering or even metabolic engineering. To 

finish my master degree, Iworked with microorganisms to produce XXXX under submerged fermentation. 

Future outlook for my research plan in Ph.D program will be based on microbial fermentations for 

producing fine chemicals (secondary metabolites for biomedical applications) or even for energy resources 

(lipid, exo-polysaccharide production, microbial fermentation based hydrogen production, i.e., fuel cell). I 

do believe that microbial fermentation will be such a useful tool in the near future, especially for clean 

technology of generating energy sincethe oil production is limited. Therefore, I have searched appropriate 

laboratory where I will involve, if once I am  accepted at Dept. ofChemical Engineering, National Ceng 

Kung University (NCKU). 

https://www.ets.org/toefl
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Pursuing Ph.D degree at National Ceng Kung University (NCKU) in concentration of Chemical Engineering 

is a pride. I did choose this university as NCKU is one of the best universities in Taiwan, especially for 

Engineering Topics. I do have great expectation to study in this university. 

Poin yang harus diperhatikan dalam pembuatan Study Plan adalah bahwa pelamar tidak 

boleh menyebutkan nama professor dan laboratorium yang dituju. Hal ini dikarenakan adanya 

persaingan antara sesama professor dalam satu departemen untuk menerima mahasiswa 

internasional. Jika aplikasi pelamar jatuh kepada seorang profesor (Prof. A), sementara 

profesor (laboratorium) yang akan dituju si pelamar untuk melakukan penelitian adalah Prof. 

B (situasinya bahwa Prof. A dan B selalu bersaing dalam hal publikasi), besar peluangnya jika 

aplikasi si pelamar akan ditolak oleh Prof. B. Oleh karena itu, dianjurkan, dalam menuliskan 

Study Plan tidak perlu menyebutkan nama professor dan laboratorium yang dituju.   

h. Academic thesis or relevant publications (for Ph.D program apllicants) 

Si pelamar harus menuliskan segala bentuk publikasinya dengan baik, jika perlu lakukan 

pemisahan publikasi untuk patent, artikel (peer-reviewed article), Bab buku (book chapter), 

maupun konferensi (poster, oral presentation). Khusus untuk artikel, tidak perlu untuk 

menyebutkan impact factor dari jurnal tersebut.   

i. Surat Rekomendasi 

Untukpelamar S2 umumnyamembutuhkandua (2) suratrekomendasi, sementarapelamar S3 

membutuhkantiga (3) suratrekomendasi. Banyak universitas di Taiwan memberikan format 

surat rekomendasi dan dapat langsung diisi oleh si pemberi rekomendasi. Pemberian surat 

rekomendasi dapat dilakukan oleh Profesor sewaktu menempuh kuliah S1, S2 atau bahkan 

atasan dalam perusahaan ataupun kantor pemerintahan. Berikut merupakan contoh surat 

rekomendasi. 

 

Recommendation Letter 

Applicant’s Name:Naga Bonar 

Boarding house address: SimpangSigodang 5. Sumatera Utara 
 

Name of Referee  : Prof. ….. 
Position   :Full Professor 
Academic Background :PhD (Chemical Engineering, University of Birmingham, UK) 
Professional Experience : 

1. Professor, Department of Chemical Engineering & Materials Science, ….University  
2. Research fellow, Biofuel Laboratory, Energy & Environment Laboratory, ITRI  
3. Research fellow and Lecturer, Department of Applied Chemistry & Chemical 

Engineering, ….University  
4. Post-doc, Institute of Bio-Agricultural Sciences, Academia Sinica 

Area of Expertise  :  

1. Research of enzyme technology  
2. Research of Expanded Bed Chromatography (EBA) applied for biochemical recovery  
3. Research of photosynthesis mechanism  
4. Research of Bio-refinery technologies  

 



168 | PPSU Taiwan 

BUKU : Belajar ke Negeri Formosa – Membangun Sumatera Utara 

  

Office   : ….. 

Tel:     …..ext…..Fax:…….                       E-mail: ……. 

Relationship to Applicant : 

division/dept./school head 

employer 

teacher in several classes 

immediate supervisor in firm 

research supervisor 

other capacity:………… 

(Please specify) 

Rank of the applicant in his class: 

 Below 50%Top 50%Top 25%Top 10%Top 5% Unable 

(Please specify and bold the choice) 
 

I have compared the applicant to his peer group in the following areas 

Criteria  Truly 
Exceptional 

Outstanding 
Above 
Average 

Average 
Below 
Average 

No 
Information 

1. Intellectual Ability 
      

2. Skill of research work 
      

3. Creativity 
      

4. Data analysis & integration 
ability 

      

5. Academic Preparation 
      

6. Motivation 
      

7. Potential to develop into 
capable researcher 

      

8. Maturity 
      

9. English language skill 
      

 
The reason of giving recommendation letter: 

Dear Committee members, 
 
It is my great pleasure to write this letter, in support of Naga Bonar’s application to your department for postgraduate 
study (i.e., Ph.D).I got to know Naga Bonar when hestarted his master study under supervison of Prof. ….inthe 
Department of Chemical Engineering and Materials Science at ……University in 2008. Naga Bonar performed well 
with respects to an ambitious and determined manner. A very active and conscientious student, Naga Bonar always 
contributed a lot through active participation in private/or joining-group discussions. His comments were always timely, 
relevant, and valuable in summarizing the discussion. 
Despite of that, I must make note of Naga Bonar’s exemplary academic performances at several publications and 
patents of his research achievements. In particular, we also worked on an article entitled with “………” for publication 
as a chapter in a review book. I was very impressed with his enthusiasm for science and his dedication to mastering 
the difficult challenges in such a short time. His excellent performance was a direct result of his hard work and strong 
focus.     
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In addition to his performance at school, Naga Bonar is also very collegial and easy to get along with. I believe he will 
provide a valuable addition to your department. Therefore, I highly recommend him for your consideration. Please do 
not hesitate to contact me should you require further information. 

 
The percentage of my candid opinion of the applicant’s chances of completing the program applied for is 98%. 
In summary, I would give the applicant a:  

[]  very strong 
[   ]  strong      
[   ]  average      
[   ]  below average recommendation.  

Signature: ….. 

Date: …….. 

(please attach a picture) 

 

j. Other reference documents (if applicable) 

Jika keseluruhan dokumen diatas telah dilengkapi, maka si plemar dapat mengikirmkan semua 

dokumen tersebut ke Kantor Admisi dari universitas yang dituju (Office of International Affairs; Office 

of International Students). 

 

CATATAN: Kompilasi penjelasan terkait pendaftaran perkuliahan dan beasiswa ini dibuat oleh Azis 

Boing Sitanggang, MSc serta bersifat umum. Pada universitas tertentu di Taiwan, ada 

kemungkinan dokumen yang dibutuhkan berbeda, khususnya bidang ilmu sosial/seni. Untuk lebih 

lanjut terkait informasi pendaftaran dan persiapan dokumen dapat ditelusuri melalui Gerakan 

Mewujudkan 15000 PhD Tahun 2040 di Sumatera Utara atau berkomunikasi langsung dengan Dr. 

Mula Sigiro sekaligus untuk mendapatkan contoh-contoh pendukung dokumen lainnya . 
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