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Keinginan adalah hal yang mungkin ada pada diri seseorang, yang mana 

pada implementasinya hal ini akan membentuk sebuah cita-cita. Dan pastinya setiap 

orang memiliki cita-cita, harapan dan mimpi. Sejak kecil kita mungkin selalu 

ditanya, ketika kita telah dewasa apa yang kita inginkan? Beragam profesi kita 

jawab sesuai dengan keinginan kita, ketika melihat seorang dokter kita akan berfikir 

ingin menjadi seorang dokter, dengan alasan yang simpel, bahwa kita inginn 

membantu banyak orang yang sakit. 

Begitu pun profesi yang lainnya, tanpa kita harus memikirkan secara 

mendalam bagaimana kita akan meraih apa yang kita inginkan itu. karena dalam 

usia tersebut kita belum mampu untuk berfikir secara lebih tentang bagaimana 

kehidupan kita kedepannya. Namun, ketika kita telah memasuki masa remaja atau 

memasuki masa SMA, kita akan memulai berfikir dan merancang kehidupan kita 

kedepannya, setelah SMA kita akan melanjutkan kemana? Ingin bagaimana? Dan 

lain sebagainya. 

Mungkin masa di bangku SMA/ Aliyah, kita masih dalam keadaan santai, 

berhura-hura dan masih menggunakan sistem Teacher center, yang mana guru 

selalu menjadi tutor utama bagi kita. Berbeda dengan kehidupan di luar ataupun 

ketika telah memasuki dunia kampus dan menjadi seorang mahasiswa, seorang 

mahasiswa harus berperan aktif, mungkin yang selama ini Teacher center, namun 

sekarang harus Student center. 

Dan guru hanya melengkapi kekurangan atas apa yang telah disampaikan 

mahasiswanya. Masa ini harus dimanfaatkan seefektif dan sebaik mungkin, karena 

jika masa ini dilewatkan begitu saja, kita tidak akan pernah memperoleh 

keberhasilan dan keberkahan, sehingga ilmu yang kita peroleh tidak akan 

bermanfaat bagi banyak masyarakat, banyak saat ini mahasiswa lulusan strata 1 

tidak bekerja, melainkan hanya menjadi pengangguran saja. Setiap orang pasti 

mennginginkan untuk menjadi sukses. Namun, mereka sendiri tidak mengetahui 

sesungguhnya makna dari kesuksesan tersebut. 



3 Orientasi Pengenalan Akademik dan Kebangsaan (OPAK) FKIK 2015 
Oleh: Aziza Nurul Amanah

Kesuksesan itu bukan bimsalabim. Sukses merupakan satu kata yang 

diimpikan oleh setiap orang, dalam bentuk apa pun itu. sukses selalu menjadi kata 

akhir yang ingin dicapai setiap orang dalam kehidupan yang tengah di jalaninya. 

Meski demikian, tidak semua orang bisa meraihnya dengan mudah. Kalaupun 

teraih, kesuksesan itu tidak bisa bertahan lama atau hanya sebuah kesuksesan-

kesuksesan kecil. Sehingga, kesuksesan besar  yang bisa membuat ia berada pada 

zona nyaman dan menjadi inspirasi bagi banyak orang tidak bisa diraihnya. 

Banyaknya orang yang tidak sanggup mencapai kesuksesan secara optimal, salah 

satunya adalah karena ketidaktepatannya dalam memahami kesuksesan. 

Saat seseorang kurang memahami secara mendalam mengenai kesuksesan, 

maka langkah atau upaya yang dilakukan untuk menggapainnya tentu juga tidak 

akan bisa mengantarkannya mencapai kesuksesan besar. Banyak orang yang gagal 

dalam mencapai kesuksesan lantaran sempitnya pandangan mereka tentang 

kesuksesan. 

Mengharapkan kesuksesan merupakan satu langkah yang cukup sulit, karena 

kebanyakan manusia memiliki bayangan di benaknya hanya mengenai bagaimana 

cara menerima kesuksesan itu. bagi mereka yang tidak memahami kesuksesan, cara 

mereka menerima kesuksesan sama seperti ketika menerima benda apa pun yang 

diberikan kepada mereka. Yaitu, dengan tangan menengadah ke atas, menanti 

sesuatu diletakkan diatasnya. Mereka pikir, karena telah meminta, sukses itu akan 

datang dengan sendirinya.  

Kesuksesan hidup yang sejati itu tidak seperti uang sekarung yang jatuh dari 

langit, yang terasa begituu “magical”, ajaib, dan luar biasa. Sukses adalah suatu 

proses yang alami. Karenanya sukses itu berproses seiring terjadinya proses 

perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan dalam diri, baik dalam usaha 

mencapainya maupun pemahaman mengenai kesuksesan itu sendiri. 

Kesuksesan adalah sesuatu kejadian yang kita rangkai sejak lama. Ia tidak 

datang secara tiba-tiba, sebagaimana tidak akan pernah ada uang yang jatuh dari 

langit tiba-tiba, dan tidak akan pernah ada pula orang yang menjadi konglomerat, 
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presiden, atau apapun yang diimpikannya dengan tiba-tiba. Semuanya 

membutuhkan proses, langkah demi langkah. Kesuksesan adalah hasil usaha anda 

sendiri. Tidak ada akibat tanpa sebab. 

Usaha adalah sebab dan sukses adalah akibat. Oleh karenanya, tidak akan 

ada kesuksesan tanpa adanya usaha. Usaha adalah sebuah upaya, tahapan, serta 

proses yang benar dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menghasilkan 

kesuksesan. Oleh karenanya, sukses bukan suatu kebetulan, tapi merupakan hasil 

kerja keras, ketekunan, kedisiplinan, dan keuletan. 

Kita akan meraih kesuksesan itu dengan strategi yang sesuai dengan 

rancangan dan target yang kita miliki, asalkan kita benar melakukan dengan 

kesungguhan, niat yang ikhlas, usaha yang keras, serta keinginan dan ketekatan 

yang kuat. Rancanglah kesuksesan kita sejak dini, Maka ilmu itu akan kita dapatkan 

dengan keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT. 


