
Essay 1: Peranku bagi Indonesia 

 

PENDIDIKAN, FONDASI KEMAJUAN BANGSA 

 

 Sejak kecil, Ibu saya telah sering menyampaikan pentingnya pendidikan, baik secara lisan 

maupun melalui sikap-sikap beliau dalam mendidik kami, putra-putrinya. Saya mengenal pendidikan 

sebagai sebuah proses panjang yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang harus dipegang 

dalam hidup. Proses tersebut membutuhkan semangat dan ketelatenan luar biasa. Beranjak sedikit 

lebih dewasa, di jenjang Sekolah Dasar saya memperoleh informasi mengenai perbedaan antara 

mengajar dan mendidik. Mengajar hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan, sementara 

mendidik adalah proses pembentukan karakter yang baik. Jadi, seorang guru sebagai orang tua anak 

didik di sekolah memegang peran bukan hanya sebagai pengajar, namun juga harus menjadi 

pendidik. Mengapa hal ini penting bagi saya? Karena menjadi pengajar adalah cita-cita saya. 

 Sejak kecil, saya sangat senang mengamati profil guru saya, dan memproyeksikan bahwa 

saya akan menjadi seperti beliau kelak. Sewaktu bersekolah di TK, saya bercita-cita menjadi guru TK. 

Selepas TK, 6 tahun bersekolah di SD, cita-cita saya bergeser, ingin menjadi guru SD. Ketika masuk 

SMP, saya bercita-cita untuk dapat bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dan beraktivitas 

menjadi dosen kelak. Inilah peran yang ingin saya ambil bagi Indonesia: menjadi pengajar dan 

pendidik, baik secara formal sebagai pekerjaan maupun secara nonformal di keluarga dan 

masyarakat. Sehingga, dalam prosesnya, saya mensinkronisasi minat dan cita-cita saya tersebut 

dengan aktivitas saya sehari-hari. 

 Salah satu langkah utama yang diperlukan untuk dapat menjadi dosen adalah dengan 

bersekolah hingga ke jenjang pendidikan yang sesuai. Selepas SMA, saya melanjutkan studi di bidang 

terapan yang saya minati, yaitu Fakultas Farmasi. Untuk mengembangkan kemampuan baik 

akademik maupun soft skill, saya aktif terlibat dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat 

Fakultas, serta menjadi staf riset junior di Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC), 

disesuaikan dengan beban kerja saya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Farmasi. Selain itu, saya 

juga bekerja sebagai asisten praktikum dengan tugas membimbing praktikan dalam menjalankan 

praktikum. Di samping itu, saya juga aktif mengikuti maupun mengelola berbagai kegiatan ilmiah, 

baik berupa seminar maupun workshop untuk mengasah kemampuan berinteraksi dan 

berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Setelah lulus dari Program Studi Profesi Apoteker, 

sembari menunggu kesempatan untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang magister (yang menjadi 

syarat utama untuk menjadi dosen) saya bergabung menjadi asisten dosen di Program Studi Farmasi 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta menjadi 



asisten praktikum di Program Studi Keperawatan Stiekes ‘Aisyiyah Yogyakarta. Di bidang penelitian, 

saya bergabung sebagai staf riset di CCRC kembali. Di luar kegiatan formal tersebut, saya menjadi 

tutor lepas adik-adik di lingkungan rumah, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Seluruh kegiatan 

tersebut, selain sejalan dengan minat saya, saya harapkan dapat mendukung langkah menuju cita-

cita saya untuk dapat berperan bagi Indonesia di bidang pendidikan. 

 Dengan menjadi pendidik yang sesuai dengan minat saya, saya berharap untuk dapat 

memberikan sumbangsih kepada Indonesia, sekaligus menikmati prosesnya. Peran sebagai pengajar 

dan pendidik bersifat luas, bukan hanya di ranah formal dalam sebuah institusi pendidikan, namun 

juga di tengah keluarga dan masyarakat. Hal tersebut harus dilaksanakan secara kontinyu dan 

konsisten. Sebab, pendidikan adalah salah satu aspek fundamental bagi majunya sebuah bangsa. 

Secara intelegensi, masyarakat Indonesia telah diakui memiliki level yang tinggi. Dengan didukung 

pengembangan mental yang baik, semoga Indonesia dapat berjalan menuju kea rah yang lebih baik. 


