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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi 

kesehatan sehingga buku dengan judul “Antologi Cerita Pendek 

43 Hati Meraih Mimpi“ dapat terselesaikan. Buku ini berisikan 
kumpulan cerita pendek penulis dalam meraih mimpi-mimpinya 

dan memperjuangkan harapan serta cita-cita untuk menggapai 

mimpi. Tentunya para penulis memiliki mimpi dan menyandang 

harapan, baik untuk diri sendiri maupun orang tuanya dalam 

menggapai masa depan. 

Banyak pihak yang telah mendukung secara tak terhingga, 

sehingga buku ini dapat diwujudkan. Ucapan terima kasih dari 

lubuk hati yang terdalam kepada Fitra Afrida Amna, M.Pd yang 

telah memfasilitasi, membimbing dan membina penulis dalam 

menulis buku ini sehingga dapat diterbitkan. Pujian terhadap 

penulis yang telah menuliskan kisahnya, dan tak luput seluruh 

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tanpa mereka 

buku ini tidak dapat rampung dan diterbitkan. 

Akhir kata, kritik dan saran yang membangun sangat kami 

harapkan demi tercapainya buku yang menerbitkan karya anak 

bangsa yang membangun dan memperkokoh bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

  



iv 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ......................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................ iv 

1  RAIH MIMPI TANPA HENTI (Aliyyah Syofyani Puteri) .......... 1 

2  SAATNYA YANG MUDA YANG BERENCANA (Ela Gusnita) ..... 4 

3  PERJUANGAN KUPU-KUPU TAK BERSAYAP (Nadira Ifani 

Putri) ................................................................................................ 8 

4  MOTIVASI TERBAIK MENUJU BANGKU KULIAH (Revalina 

Bunga Putri)................................................................................... 13 

5    MIMPIKU HARAPANKU (Sarsabela) ....................................... 17 

6    AKU DAN KEKUATAN MIMPIKU (Sisi Oktavia) ................... 21 

7    SAYA BANGGA MEMILIH JURUSAN KESMAS (Uci Alisa 

Putri) .............................................................................................. 26 

8  MENGEJAR IMPIAN UNTUK MASA DEPAN  (Heli Aprilia) ..... 28 

9  MAHASISWA BARU (Zeni Yulia Sartika) ................................. 32 

10  SEGENGGAM HARAPAN (Anita Fauziah) .............................. 35 

11  JALAN TAK TERDUGA (Ayu Azari) ......................................... 42 

12  ABADI TERLAHIR (Dian Maulani) ............................................ 45 

13  MENGGAPAI PELANGI (Luisa Sagita Eka Swissky) ............... 50 

14  RAHASIA TAKDIR (Netri Gusmay Hennia) ............................. 55 

15  JATUH UNTUK BANGKIT (Qori Santriani) .............................. 61 

16  DI LUAR RENCANA (SYEDZA SAINTIKA) (Sabrina Angelika 

Sianipar) ......................................................................................... 66 

17  AKHIRNYA AKU JADI MAHASISWA (Syalsa Seruan) .......... 69 

18  PENGALAMAN BARU KETIKA MEMASUKI DUNIA 

PERKULIAHAN  (Putri Ramadhani) .......................................... 72 

19  SATU MENJADI SERIBU (Adellya Trisna Haminda) ............... 75 

20  TIDAK SANGKA MASUK SYEDZA (Alif Azhar)..................... 89 

21  PPKMB ONLINE (Bunga Hensi Gustiara) ................................. 92 

22  SERIBU KISAH MENUJU BANGKU KULIAH (Dela Putri 

Iswara)............................................................................................ 97 

23  PERJALANAN  SEBELUM MASUK SYEDZA SAINTIKA (Liza 

Sativa) ........................................................................................... 100 

24  LOMBA NASIONAL DIES NATALIS SYEDZA SAINTIKA 

(Marselina Capriani) ................................................................... 106 



v 
 

25  CERITA TENTANG KAMPUSKU (Milioni) ............................ 109 

26  INDRAPURA (Mulia Putri) ....................................................... 111 

27  PERJALANAN (Nesia Triwulandari) ....................................... 115 

28  PELAYANAN YANG BAIK TERHADAP MAHASISWA (Putri 

Loveola Rosman) ........................................................................ 118 

29  DI SINI BERADA (Wahyuda Delia Mustika Rani) .................. 120 

30  TERUSLAH MELANGKAH (Arini Putri Malta) ..................... 123 

31  AWAL MULA MASUK SYEDZA (Habibullah) ...................... 126 

32  TIADA USAHA YANG MENGHIANATI HASILNYA (Hafizah 

Putri) ............................................................................................ 129 

33  AKU DAN PERJUANGAN (Muhammad Adrian Fadli) ........ 132 

34  BERKENALAN DENGAN TEMAN-TEMAN BARU DI STIKES 

SYEDZA SAINTIKA PADANG (Eva Silvia Sarah Tapodhadhai) .... 135 

35  PERTAMA KALI MENDENGAR NAMA YEDZA (Nofira Dona 

Sahfitri) ........................................................................................ 138 

36  KEHIDUPAN KAMPUS (Sukma Norja) .................................. 140 

37  SUKA DUKA KULIAH (Vebby Ardiana Putri) ....................... 144 

38  BERADAPTASI (Dhini Wulandari) .......................................... 146 

39  CERITA TENTANG KAMPUSKU (Mega Maharani Safitri) .. 150 

40  KAMPUS STYKES SYEDZA SAINTIKA PILIHANKU (Riko 

Armin) ......................................................................................... 152 

41  HIDUP TANPA ILMU ADALAH KESEISIAN (Riskal) ......... 154 

42  MENJADI MAHASISWA BARU (Nabilla Zulfi) ..................... 156 

43  JURUSANKU KARAKTERKU (Tania Syarint Andini) ........... 159 

 

 

  



vi 
 

SAMBUTAN TIM AKADEMIK 

STIKes Syedza Saintika 

 

Buku Ini memuat semua cerita pendek mahasiswa IKM 

(Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat) Angkatan 1 STIKes 

Syedza Saintika. Ketika buku dengan judul “Antologi Cerita 

Pendek 43 Hati Meraih Mimpi “ rampung, sebagai tim akademik 
STIKes Syedza Saintika diwakili oleh Meldafia Idaman, S.SiT, 

M, Biomed selaku Wakil Akademik dan Ika Yulia Darma, 

M.Keb selaku pembimbing kemahasiswaan STIKes Syedza 

Saintika sangat tersentuh dengan adanya motivasi dan minat 

para mahasiswa mencintai perkuliahan Bahasa Indonesia yang 

diampu oleh Fitra Afrida Amna, M.Pd selaku Dosen Bahasa 

Indonesia. 

Semua impian dan harapan mahasiswa yang dipoleskan 

dengan krasi seni yang apik berupa cerpen yang dijadikan 

sumbangsih pengalaman, pemikiran, serta perenungan yang 

amat berharga bagi pembaca, terutama para mahasiswa generasi 

selanjutnya yang akan mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia 

selanjutnya. Dengan demikian terciptalah generasi mahasiswa 

milenial yang cinta dengan bahasa bangsa Indonesia dan bangga 

menjadi bangsa Indonesia.  

Akhir kata, semoga apa yang ditulis dan disuarakan dalam 

buku ini menjadi harapan yang nyata bagi mahasiswa menuju 

impian yang diharapkan. Semoga para penulisnya senantiasa 

mendapat rahmat kreativitasnya yang tiadatara sehingga dapat 

selalu menciptakan kreasi kisah-kisah inspiratif dan kreatif bagi 

pembacanya. Aamiin… 

 

     Padang,  6 Januari 2022 

 

TIM AKADEMIK 

STIKes Syedza Saintika 
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Namaku Aliyyah Syofyani Puteri. Panggil saja aku aliya. 

Aku  lahir di solok pada tanggal 14 Juli 2003. Aku adalah anak 

bungsu dari 4 bersaudara. Disini aku akan berbagi pengalaman 

bagaimana susah nya meraih mimpi dan akhir aku menemukan 

mimpiku  di STIKes Syedza Saintika Padang. Inilah pemandangan 

daerah  kelahiranku. 

 
Desa ku Tercinta. 

 

Aku, adalah seorang yang merasakan kegagalan dan 

kegagalan dalam meraih cita-cita. Keinginan dalam meraih cita-

cita selalu dipatahkan oleh takdir. Kadang pasrah dan menanti di 

zona nyaman adalah jalan terbaik, namun aku tahu hidup tidak 

hanya membebani orang tua, dan umur akan bertambah seiring 

waktu berputar. Dan inilah cerita hidupku, dalam meraih mimpi 

yang ingin ku jadikan kenyataan. 

   Ujian yang paling menakutkan bagiku adalah kegagalan. 

Saat selesai masa SMA, aku menginginkan kampus favorit dengan 

jurusan kesehatan masyarakat. Aku memilih jurusan ini karena 

bentuk kepedulianku dengan kesehatan masyarakat kedepannya. 

RAIH MIMPI TANPA HENTI 
Aliyyah Syofyani Puteri 
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Perkenalkan  nama  saya  Ela  Gusnita  .  Anak  bungsu  dari  

tujuh  bersaudara  .  Jurusan saya  S1  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  

disekolah  tinggi  Ilmu  Kesehatan.  Motto  Hidup  gunakan 

waktumu sebaik mungkin agar tidak menyesal dimasa depan . 

Generasi muda harapan bangsa Saya seorang mahasiswa ingin 

membawa perubahan untuk bangsa .  

Sejatinya  mahasiswa  adalah  membawa  perubahan  dan  

membuat  keadaan  menjadi lebih  baik  bagi  lingkungan  

sekitarnya.  Ini  merupakan  sikap  dan  tindakan  yang  melekat 

didalam diri  seorang  mahasiswa  karena, mahasiswa  memiliki  

modal dasar  dapat digunakan untuk memiliki tanggung jawab ini. 

Pertama yaitu: kualitas intelektual yang telah didapatkan 

diperkuliahan, dan yang kedua semangat membawa perubahan 

untuk bangsa. Kekuatan dan kemauan  yang  besar  sebagai  

SAATNYA YANG MUDA 

YANG BERENCANA 
Ela Gusnita 
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Hai, nama ku Nadira Ifani Putri panggil saja aku Nadira. 

Saat ini aku berusia 19 tahun, aku berasal dari Padang, Sumatera 

Barat. Aku adalah anak ke 2 dari 4 bersaudara, aku seorang 

mahasiswa di salah satu kampus kesehatan di Padang.  

Awal kisah ku dimaulai saat aku kelas 3 SMA, di suatu pagi 

hari yang indah matahari seakan tidak ada kegelisahan yang akan 

aku alami. Namun sesampainya aku di kelas semua teman ku 

membicarakan tentang kampus impian mereka. 

 “Woii Nad sini!” Tiba-tiba salah satu teman 

memanggilku dengan suara keras yang membuat ku 

kaget.  

“Apaan si Lina, ih lu mah bikin jantung gua mau copot 
aja dah” jawabku sambil menghela nafas, semua teman 
ku tertawa terbahak- bahak. 

“Ya maaf Nad, lagian lu si bukan nya nyampe kelas 

langsung duduk trus nimbrung sama kita-kita malah 

bengong di pintu kelas” jawab Lina kembali. 
 

Selang beberapa menit setelah aku duduk, bel pun berbunyi 

pertanda dimulai nya jam pembelajaran. Karena hari ini hari 

pertama masuk kelas di bangku kelas 3 SMA tentu saja guru 

pertama yang masuk adalah wali kelas, kemudian guru ku 

memperkenalkan diri begitu juga dengan kami. Tak lama hari pun 

menunjukkan pukul 11.00 siang, kami pun di persilahkan untuk 

pulang. 

 

PERJUANGAN KUPU-

KUPU TAK BERSAYAP 
Nadira Ifani Putri 
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“Tidak semua usaha slalu berbuah manis, kadang 
kala tak juga sesuai ekspetasi, tetapi tiap usaha pasti 

mendapatkan pembelajaran dan hikmah 

dibaliknya,dan tiap usaha harus slalu diiringi dengan 

doa.maka pandanglah kerja keras,usaha dan hasil 

yang didapatkan secara keseluruhan”. 
 

Seperti itu lah motivasi dalam kehidupan ku. Nama ku 

Revalina bunga putri, anak pertama dari 4 bersaudara .Setiap 

kesuksesan orang slalu berbeda beda, artinya setiap orang 

memiiliki kualitas diri masing-masing jadi jangan pernah 

membanding bandingkan nya. Untuk menjadi anak pertama 

bukanlah hal yang mudah bagiku, ayah dan ibuku slalu 

mengajariku mulai dari kerja keras, mensyukuri nikmatNya 

hingga kewajiban kepada Tuhan. 

Begitu dengan aku yang memiliki banyak keinginan,setelah 

lulus dari SMA.Saat aku lulus SMA,aku ingin melanjutkan 

pendidikan ku di universitas negri,mengikuti berbagai tes agar 

bisa masuk ke kampus favorit,aku mulai mempersiapan diri dari 

masih sedang masa masa sekolah SMA,berharap bisa masuk 

kampus impian,belajar belajar dan belajar sebaik dan 

semampuku,tapi sudah seperti dugaan ku,aku tidak lolos 

mengikuti tes itu.Setelah itu banyak yang ingin aku persiapkan 

kembali untuk mencoba lagi di universitas negri yang 

lainnya,tetapi siapa sangka virus covid19 semakin membludak 

kala itu,jadi terpaksa aku undur keinginanku karna aku belum 

MOTIVASI TERBAIK MENUJU 

BANGKU KULIAH 
Revalina Bunga Putri 
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Perkenalkan nama saya SARSABELA,  biasa di panggil bela 

berasal dari kerinci  desa koto salak kecamatan tanah cogok  

kabupaten kerinci provinsi jambi, saya lahir di kerinci tanggal 8 

april 2004  saya anak pertama dari ibu zuryana dan bapak 

sudiarto. Saya tidak memiliki saudara kandung, saya anak satu- 

satunya . hobby saya memasak dan menonton drakor. 

Saya tinggal di desa koto salak, alasan orang memberi nama 

desa saya koto salak karena pada zaman dahulu di desa saya 

banyak sekali pohon salak .baik itu di sekitaran rumah warga dan 

di tepi jalan. Kabupaten kerinci adalah salah satu kabupaten yang 

berada dibagian paling barat provinsi jambi, kabupaten ini di 

kenal dengan sebutan sekepal tanah surga. Negeri yang indah 

memiliki panorama wisata dan budaya yang beragam, terdiri dari  

gunung, danau, air terjun peninggalan zaman purba keindahan 

alam yang alami yang dapat kita nikmati sejauh mata 

memandang. Saya  tamatan dari MAN 1 Kerinci pada hari senin 

pengumuman dari kepala sekolah siapa saja yang ikut SNMPTN, 

bela dan teman-teman merasa takut dan dan jantung pun berdetak 

kencang, hingga tiba saatnya kepala sekolah berbicara, beliau 

mengatakan salam lalu menyebutkan nama-nama yang  terpilih 

ikut SNMPTN, dan nama bela pun di sebut, kemudian nama 

teman-teman bela juga, pada saat itu bela merasa bahagia dan 

teman –teman bela pun merasa bahagia.  

Sesudah pengumuman dari kepala sekolah, kami pulang 

dan langsung  pergi makan bakso, tiba di tempat bakso kami 

berbincang-bincang, reni yang memulai pembicaraan mereka 

MIMPIKU 

HARAPANKU 
Sarsabela 
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Sisi oktavia adalah nama lengkapku, aku biasa dipanggil 

dengan pangilan  sisi. Aku anak ketiga dari empat bersaudara, dan 

aku berasal dari kerinci, saat ini aku aku berkuliah di salah satu 

perguruan tinggi swasta di Stikes Syedza Saintika jurusan S1 

kesehatan masyarakat dan aku menetap di kontrakan bersama 

temanku di daerah air tawar timur tepatnya di Jl. Ngurah Rai no. 

23. 

Aku akan menceritakan sebagian kisah atau perjalanan ku 

saat mencari perguruan tinggi saat duduk di bangku SMA, Dan 

aku akan menceritan tentang aku dan kekuatan mimpiku. 

Menjadi mahasiswi di salah satu kampus yang indah adalah 

keinginanku sejak aku duduk di bangku SMA, aku sungguh ingin 

menikmati suasana lingkungan kampus yang indah, nyaman , dan 

sejuk dipandang mata dan dapat banyak menghirup udara segar 

saat aku berjalan menyusuri kampus untuk menuju ruang kelas. 

Dan satu lagi, aku ingin kuliah di universitas bergengsi 

pastinya juga perguruan tinggi negeri dan juga memiliki gedung 

yang bagus sehingga aku dapat nyaman menuntut ilmu disana. 

Namun, kenyataannya adalah setelah aku lulus dari bangku 

SMA dan setelah menjalani seluruh rangkaian mengikuti seleksi 

PTN seperti  tes masuk jalur SNMPTN, SBMPTN dan tes  jalur 

SMMPTN untuk memenuhi syarat agar dapat masuk ke 

perguruan tinggi yang aku inginkan hasilnya cukup 

mengecawakan hati ku. Aku harus menerima  bahwa takdir ku 

tidak berpihak di perguruan tinggi negeri yang suasanya aku 

impikan selama ini. 

AKU DAN KEKUATAN 

MIMPIKU  
Sisi Oktavia 
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Sering kita kerap mendapatkan sesuatu yang jauh dari apa 

yang kita harapan kan. Ya bahasa gaulnya sih "ekspektasi tak 

seindah dengan realita” Salah satunya yang sering membuat kita 
berusaha mengalahkan diri kita sendiri adalah jurusan kuliah yang 

terkadang tak sesuai dengan apa yang kita impikan. 

Nama ku Uci Alisa putri. Aku adalah salah satu mahasiswi 

kesmas disalah satu perguruan tinggi dipadang, stikes syedza 

saintika nama kampusku. Yups, kuliah didunia kesehatan 

memang bukanlah cita-cita ku sejak kecil, apalagi masuk di 

jurusan kesehatan masyarakat. Jurusan yang banyak orang gak 

kenal atau masih asing tentangnya. Dulu waktu aku " pesantren" 

aku hobby memasak. Makanya guru dan teman-teman 

pesantrenku tidak menyetujui ku masuk dunia kesehatan. Tapi 

apa mau dikatakan, setelah daftar ke perguruan tinggi kesana 

kemari dan tidak ada satu pun yang diterima, akhirnya aku pun 

menggadaikan impianku dengan memilih kuliah di jurusan 

kesehatan masyarakat. Melenceng banget kan? apa saya menyesal? 

aku jawab "TIDAK". Bahkan sekarang aku bersyukur dan bangga 

bisa kuliah di jurusan kesehatan masyarakat. Banyak yang 

memotivasi diriku untuk mencintai jurusan ini dan mulai orang 

tua, teman - teman, dosen, dan juga kakak tingkat. Setelah 

beberapa bulan menjalani kuliah dengan niat yang ikhlas dan juga 

do'a dari orang tua, akhirnya saya mulai mencintai dunia kesmas. 

Saya tertarik dengan jurusan kesmas.dan menurutku kesmas itu 

asyik. 

 Kenapa asyik? Ya, karena pada dasar nya kesmas berbeda 

dengan ilmu kedokteran, jika dokter mengobati orang sakit, maka 

kesmas berusaha mencegah orang menjadi sakit. Motto hidup 

SAYA BANGGA MEMILIH 

JURUSAN KESMAS 
Uci Alisa Putri 
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Perkenalkan nama saya HELI APRILIA saya berasal dari 

KERINCI nama desa kecil ku PIDUNG aku memiliki dua 

bersaudara , aku anak kedua nama kakak ku Yeni Julita. Asal usul 

desa ku dan sejarahnya pada mulanya desa pidung masih satu 

desa dengan desa dayow yang terletak di dusun II desa dayow 

ketika masih bersatu dengan desa dayow, masyarakat di dusun II [ 

pidung] merasa pemerintah desa pada saat itu tidak ada 

pemerataan dalam kesejahteraan sosial. Sehingga pada awal 2005 

beberapa aktifis masyarakat melakukan pergerakan berupa 

musyawarah untuk melakukan pemekaran desa diawali tahun 

2005 itu masyarakat membentuk panitia pemekaran desa yang 

terdiri dari muh lintong [ ketua panitia],wempie ratu [sekretaris 

panitia], dan ana kolopita [ bendahara panitia]. Setelah di bentuk 

panitia pemekaran desa,panitia pemekaran langsung memberikan 

usulan ke kabupaten bolang mongondow agar supaya dusun II di 

desa dayow di mekarkan pada 07 september tahun 2005 

pemerintahan kabupaten bolang mongondow mengesahkan 

usulan dari para panitia pemekaran yang namanya pada saat itu 

adalah ‘’desa persiapan’’ yang di resmikan oleh bupati bolang 
mongondow,ibu marlina moha siahaan ketika sudah di 

sahkan,masyarakat setempat melakukan musyawarah untuk 

pemberian nama desa yang akan di mekarkan dan setelah hasil 

musyawarah tersebut lahirlah desa pidung. Nama pidung itu 

sendiri di ambil dari nama sungai yang megelilingi desa itu 

sendiri. Setelah desa pidung itu dimekarkan,panitia beserta 

lembaga desa [dewan desa] melakukan musyawarah untuk 

pemilihan sangadi pertama secara reklamasi yaitu anwar 

MENGEJAR IMPIAN 

UNTUK MASA DEPAN  
Heli Aprilia 
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Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, nama saya  

Zeni Yulia Sartika biasa dipanggil zeni  saya anak pertama dari 4 

bersaudara. Saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai 

Maba (Mahasiswa Baru) di kampus Stikes Syedza Saintika Padang 

jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat.  

Melepaskan masa putih abu-abu adalah masa yang paling 

saya tunggu karena saya berharap akan melanjutkan kejenjang 

yang lebih tinggi ke perguruan tinggi. Dari kecil saya sudah 

menginginkan menjadi tenaga kesehatan, itulah yang 

menyebabkan saya memilih jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

Disamping itu alasan saya memilih jurusan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat karena saya merasa mampu berbicara saat 

penyuluhan. Setelah tamat SMA saya sempat mengikuti berbagai 

seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negri SNMPTN dan 

SBMPTN. Pada saat SN saya mengambil jurusan PGSD dan Tata 

rias, saat SB saya mengambil jurusan yang sama seperti SN. 

Kenapa saya memilih jurusan PGSD dan Tata rias ? 

Alasan saya memilih PGSD karena peluang kerja lulusan 

Sarjana PGSD itu banyak, sedangkan saya memilih Tata rias 

karena hobi saya adalah make up. Namun sayangnya saya tidak 

lulus saat seleksi itu dan membuat saya putus asa hingga ilang 

arah mau kemana. Tapi orang tua dan keluarga terus mensuport 

saya untuk tetap kuliah dan tetap semangat. Karena support dari 

keluarga dan orang tua membuat saya kembali bersemangat. Dan 

akhirnya saya mulai cari cari lagi kampus kampus yang masih 

membuka pendaftaran. Saya menemukan kampus Stikes Syedza 

dan Universitas perintis. Tapi saya lebih memilih Stikes syedza 

MAHASISWA 

BARU 
Zeni Yulia Sartika 
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Namaku Anita Fauziah, panggil aja Fauziah atau Iya, tapi 

keluarga dan orang-orang terdekatku sih memanggilku dengan 

sebutan Iya, ntah apa maksud dari nama itu aku tak tahu, aku pun 

tak pernah bertanya perihal itu. Seorang gadis yang terlahir dari 

keluarga yang sederhana. Dan seorang anak yang terlahir dari 

rahim wanita yang sangat hebat. Anak kedua dari dua bersaudara. 

Aku cuman mempunyai seeorang saudara, rasanya sepi sekali 

apalagi sejak kakak laki-lakiku berkeluarga, gak ada lagi temanku 

untuk ribut dirumah. Walaupun, terkadang dia usil padaku, tapi 

SEGENGGAM 
HARAPAN 

Anita Fauziah 
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Keinginan dan takdir itu sering bertolak belakang,terkadang 

kita sering kali tidak menyukai jalan yang telah di tentukan tetapi 

dengan menerima dan menikmati bisa jadi hal itu adalah sesuatu 

yang paling kita sukai. Memang awal nya kita merasakan 

kesulitan untuk menghadapinya,seperti melakukan perjalanan 

kesuatu tempat yang tidak pernah kita kunjungi,terkadang 

seringkali kita tersesat karena tidak pernah melewatinya,ketika 

kamu tersesat kamu pasti berusaha mencari jalan keluar bukan? 

Didalam pencarian jalan keluar tersebut terkadang banyak hal 

yang kita temui dengan secara tidak langsung itu juga pelajaran. 

Terkadang tersesatpu membuat kamu menemukan sesuatu 

yang indah dan sesuatu yang tidak pernah kamu duga 

sebelumnya yang suatu saat kamu akan menyadari,ternyata ini 

lebih indah dari harapan dan impian saya selama ini. 

Dari sinilah kisah saya berasal,Sesuatu yang yang tidak 

pernah saya bayangkan sebelumnya,Saya Ayu Azari Teman-teman 

dan keluarga saya memanggil  'Ayu' Saya 18 tahun dan sedang 

menempuh jenjang S1 di Stikes syedza saintika padang dengan 

Kesehatan masyarakat.hobi Saya? Saya tidak memiliki hobi secara 

khusus.semuanya Saya lakukan jika Saya mau. Oh iya Saya gadis 

berdarah minang yang lahir diPasaman Barat anak bungsu dari 2 

bersaudara,saya sering berubah suasana hati atau biasa juga di 

sebut moodiness tetapi saya juga sangat periang apalagi saya satu 

frekuensi dengan lawan bicara saya. 

Saya tidak pernah membayangkan kenapa bisa menjadi 

mahasiswa di Stikes ini,dulu saat akhir-akhir menjadi siswa saat 

SMA saya sangat ingin menjadi mahasiswa di poltekes Kemenkes 

JALAN TAK 

TERDUGA 
Ayu Azari 
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Terlahir adalah sebuah anugerah kesejatian diri ialah 

identitas dari seseorang. Manusia adalah makhluk sosial yang 

sejatinya memerlukan makhluk lain, alangkah indahnya ketika 

kita memiliki seorang sahabat. Inilah kisah persahabatanku dimasa 

perkuliahan. Aku Dian  Maulani, dari Pasaman Barat, aku itu 

orangnya pendiam ketika bertemu dengan orang baru, tetapi sifat 

asliku akan keluar ketika bertemu dengan orang yang sefrekuensi. 

Aku anak bungsu dari keluarga ku, dengan status bungsuku, aku 

selalu di manja oleh keluarga dan ketika ada masalah aku hanya 

akan menyimpan nya sendiri. Dan ini lah kisah persahabatan ku di 

perkuliahan ini. 

Hari yang ku kutunggu akhirnya tiba, awal langkah kaki ku 

masuk aku menatap ke sekeliling ada harapan penuh atas niat ku 

dikampus ini. Dengan sejuta harapan kumenelusuri gedung itu, 

ku mencari kelas pertama kami pada hari ini. Dipertengahan jalan 

ABADI TERLAHIR 
Dian Maulani 
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Di suatu hari ada rumah yang cukup besar yang berisi 3 

keluarga yaitu 2 anak dan 1 ibu, tidak ada  sesosok seorang ayah 

yang dapat menjadi kepala keluarga. Mereka berdua telah 

berpisah karena perbedaan pendapat yang tidak dapat 

diselesaikan, ayahnya meninggalkan anaknya dari umur 2 tahun 

bahkan luisa masih dalam kandungan ibunya. Nama anak itu 

adalah Luisa Sagita Eka Swissky  yang kerap dipanggil Luisa ia 

berumur 13 tahun dan sekarang Ia menduduki bangku MTSN 

MODEL  kelas 2 cita citanya adalah menjadi orang sukses, Ia selalu 

mendapat dukungan dari ibunya dan keluarga dari ibunya 

walaupun tanpa seorang ayah. luisa memiliki 1 orang adik 

namanya felina qayummi refyanti berumur 9 tahun sekarang 

menduduki bangku SD kelas 4. 

Pada saat malam sebelum orangtua nya berpisah Ia tidak 

sengaja melihat dari pintu kamar orang tuanya lagi 

berantem,ayahnya melempar barang2 perabotan dirumah dan 

melakukan kdrt kepada ibunya, "bisa nggak kalau kamu itu lemah 

lembut sedikit sama aku tanpa harus dengan kekerasan? "banyak 

omong kamu,aku nggk suka ya nanya2 aku pulang jam 

berapa,terserah aku kalau mau pulang jam berapa" "jadi kamu 

nggk mikirin kalau keluarga kamu nungguin kamu pulang? jawab 

ibunya" "diam kamu! dengan nada keras , mereka beradu mulut 

sampai tengah malam,sekitar pukul 3 malam ayahnya pergi dan 

luisa menghampiri ibunya yang bersedu sedu menangis dan 

ibunya langsung memeluk luisa dengan erat sambal menangis. 

Luisa memanggil adiknya pada saat itu adiknya tidak mengerti 

apa-apa. mendengar hal tersebut luisa lansung tutup pintu dan 

MENGGAPAI 

PELANGI 
Luisa Sagita Eka Swissky 
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Tak ada yang tahu bagaimana kelanjutan hidup seseorang, 

begitu pula dengan jalan yang akan dihadapi dengan seorang 

gadis yang bernama Sastralisa putri Henmayni, yang akrab di 

panggil dengan Alisya. Gadis yang  sangat periang, baik, ramah 

kepada siapa pun serta jangan sampai sifat Bar-Bar yang menjadi 

salah  satu ciri khas dari dirinya terlupa kan. Alisya tinggal di 

salah satu kampung yang bernama punggasan. Alisya anak 

RAHASIA 

TAKDIR 
Netri Gusmay Hennia 
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Jatuh itu pasti ada, tak ada orang tak akan jatuh ketika 

Hidup. Tapi ada kala nya untuk bangkit ketika jatuh. Tak mudah 

untuk bangkit, tapi ini lah hidup " Jatuh Untuk Bangkit". Ini lah 

kisah perjuangan kebangkitan dari seorang gadis yang bernama 

Qori Santriani yang biasa di panggil Qori ,berasal dari kerinci yang 

merantau ke solok selatan.Sudah 21 tahun lamanya dia dan 

keluarga nya merantau.Dia anak kedua dari dua bersaudara.Dia 

mempunyai kakak laki-laki yang bernama Nanda Pratama,yang 

sangat dia  takutkan kalau kakak laki-lakinya  sudah marah. Dia 

mempunyai pertemanan yang baik dengan teman-temannya. 

Aku yang duduk di bangku 3 SMA, yang sibuk dengan 

ujian akhir sekolah dan sibuk memikirkan untuk lanjut ke dunia 

perkuliahan. Dipagi itu, ada keramaian di mading sekolah. Hasil 

dari sekolah siapa yang berhak dan tidak berhak untuk  mendaftar 

perguruan tinggi  melalui jalur SNMPTN pun keluar. Aku dan 

teman-teman ku berlari menuju ke Mading sekolah untuk melihat 

nama kami. Ternyata nama ku masuk dalam salah satu  hasil 

SNMPTN itu. Tidak disangka aku bisa mendaftar kuliah tanpa 

jalur tes dan hanya memakai nilai raport. 

Saat pendaftaran kuliah jalur SNMPTN di buka, siswa yang 

daftar melalui jalur SNMPTN pada sibuk memilih jurusan yang 

akan di daftarkan dan memilik universitas favorit masing-masing. 

Pilihan pertama yang ku ambil di universitas andalas dengan 

jurusan gizi dan pilihan ke dua di universitas Jambi dengan 

jurusan kesehatan masyarakat. Tiba waktu nya pengumuman 

kelulusan SNMPTN keluar. Disini aku sangat sedih karena 

harapan ku ingin lulus dengan  jalur SNMPTN gagal. 

JATUH UNTUK 

BANGKIT 
Qori Santriani 
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Perkenalkan, namaku Sabrina Angelika Sianipar, aku 

terbiasa dipanggil Sabrina atau Bina. Dari semua mahasiswa di 

kampusku bisa dikatakan aku adalah mahasiswa yang paling jauh 

asalnya daripada mahasiswa yang lain. Aku berkuliah di STIKES 

Syedza Saintika, salah satu perguruan tinggi swasta di kota 

Padang dan aku adalah maba dua ribu dua puluh satu.. Berkuliah 

di STIKES? Tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Ada satu 

prinsip yang terus aku pegang, ialah selama kita telah melakukan 

yang terbaik, apa pun hasilnya nanti itu pasti yang terbaik di 

hidup kita.  

Aku berasal dari Batam. Ya Batam, tidak asing bukan 

kedengarannya? Pertama kali yang orang pikirkan saat mendengar 

kata Batam adalah sebuah kota yang maju. Bahkan, istilah ‘Jakarta 
kedua’ pun melekat pada kota tersebut. Kota yang berdekatan 

dengan Singapura ini terkenal dengan kota industri. Selain itu, 

adanya kemudahan dalam mencari kebutuhan elektronik menjadi 

keunggulan kota tersebut. Bagaimana tidak, di Batam, kita dengan 

mudah menemukan berbagai perangkat elektronik dengan harga 

yang murah. Mayoritas penduduk Batam adalah pendatang yang 

memiliki tujuan untuk bekerja. Termasuk aku, namun bukan 

untuk bekerja melainkan karena papaku dipindah tugaskan oleh 

atasannya, oleh sebab itu aku juga ikut pindah. Sejak kelas lima SD 

sampai kelas dua belas SMA aku menempuh pendidikan di kota 

Batam. Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya aku 

memutuskan untuk berkuliah di Padang.  

 

DI LUAR RENCANA  

(SYEDZA SAINTIKA) 
Sabrina Angelika Sianipar 
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Saya Syalsa Seruan, saya lahir di Kerinci 13 Mei. Saya anak 

pertama dari dua bersaudara. Salsa adalah panggilan saya, saya 

terlahir dari keluarga yang harmonis. Sejak kecil saya selalu di 

nasehati oleh orang tua saya untuk selalu rajin dalam beribadah, 

jujur, dan baik terhadap sesama.  Saya memiliki ketertarikan 

dalam bidang yang berhubungan dengan Kesehatan. Selain 

memiliki ketertarikan dalam bidang Kesehatan saya juga memiliki 

hobi berolahraga, terutama bermain voli. Sekarang saya sedang 

melaksanakan perkuliahan di Stikes Syedza Saintika Padang. 

Semua berawal dari setelah sidang kelulusan SMA di 

umumkan, saya mengikuti tes SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan 

Pottekkes Kemenkes, dan semua hasilnya sangat tidak 

memuaskan ataupun gagal. Ketika gagal butuh motivasi, bukan 

sekedar tekanan dan nasihat yang menjurus menyalahkan. Asal 

tahu saja, yang saya rasakan saat itu merasa bersalah sudah gagal 

dan menghabiskan banyak biaya. Oh iya, seluruh tes yang saya 

lakukan itu di luar kota, saya sudah tidak bisa menangis, sudah 

tidak bisa keluar air mata saking sedihnya. Hanya rasa bersalah 

dan rasa tidak berguna yang menghantui.  

Beberapa hari setelahnya saya memutuskan pergi sejenak ke 

suatu tempat untuk bertemu dengan orang-orang baru dan 

suasana baru. Disana saya berusaha menata hati, mengumpulkan 

semangat, sambil memotivasi diri. Sampai sekarang pun ketika 

saya bongkar berkas-berkas dan terlihat tumpukan berkas 

kegagalan itu, saya masih sering merasa sedih. Tapi Allah punya 

rencana lain, untuk berikutnya saya mencoba mendaftarkan diri di 

Stikes Syedza Saintika Padang dan disana saya diterima. 

AKHIRNYA AKU 

JADI MAHASISWA 
Syalsa Seruan 
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Berawal setelah saya lulus dari sekolah menengah atas 

(SMA) pertiwi 1 padang.saya melanjutkan untuk mendaftar ke 

perguruan tinggi, saya ingin masuk ke jurusan  kedokteran. pada 

saat mendaftar di perguruan tinggi dengan mengikuti jalur 

sbmptn, saya ambil lah juruan kedokteran tersebut.karena cita – 

cita saya ingin menjadi dokter.namun, pada waktu itu saya 

mendapatkan kata maaf yang artinya tidak di terima.karena saya 

gagal mengikuti jalur sbmptn dan akhirnya saya bingun mau 

lanjutin kuliah dimana.  

Pada saat itu saya mulai mencari cari perguruan tinggi  

yang berada di sekitar wilyah kota padang.karena saya tinggal di 

kota padang,pada saat itu saya belum berkeinginan untuk  

berkuliah di luar kota padang .selain itu orang tua saya tidak 

setuju kalau saya kuliah di luar kota. Pada waktu itu saya 

mendapatkan informasi tentang stikes syedza saintika.dan 

akhirnya saya mencoba untuk  mendaftar disana. Dan  memilih 

program studi  ilmu kesehatan masyarakat. Saya memilih kuliah 

di  kampus tersebut dan orang tua saya setuju jika saya kuliah di 

sana.yang kebetulan kakak saya juga lulusan di sana. 

Pada saat itu saya mengikuti kegiatan  ppkmb (proses 

pengenalan kegiatan mahasiswa baru) yang dilakukan secara 

daring (zoom), kegiatan itu berlangsung selama tiga hari. 

Walaupun dilakukan secara zoom para mahasisiswa baru tetap 

bersemangat untuk mnengikuti proses kegiatan itu mulai dari 

awal sampai selesai .kegiatan itu bertujuan untuk pengenalan 

kampus, para para dosen dan organisasi yang ada di kampus . di 

dalam  kegiatan ppkmb para mahasiswa di bagi menjadi 

PENGALAMAN BARU 

KETIKA MEMASUKI DUNIA 

PERKULIAHAN  
Putri Ramadhani 
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Terkadang hidup tak selamanya selalu berjalan baik, ada 

saja cobaan yang dihadapi. Itulah cara Dia untuk menguji 

kesabaran setiap umat-Nya, seberapa besar kita  kuat menghadapi 

itu? Mudah mengeluh dan berputus asa atau berusaha untuk tetap 

bangkit? 

Kita tidak bisa mengetahui bagaimana keadaan dunia ke 

depannya, apa  kita  masih bisa menghirup udara segar sambil 

menatap sang mentari pagi, atau mata ini akan tetap terpejam 

dengan napas terhenti. Bumi kita, Negara kita, saudara-saudara 

kita, semuanya saat ini sedang diuji oleh-Nya. Sampai kapan kita 

akanbertahan? 

Awalnya Indonesia adalah Negara yang tenang, tenteram 

dan begitu damai. Namun, ada satu kejadian yang begitu 

menggemparkan, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga  di 

seluruh dunia. Pada awal tahun Negara ini aman-aman saja, 

semua berjalan seperti tahun- tahun yang lalu, bekerja, sekolah, 

berwisata, bukber, salat berjamaah, berkumpul dengan sahabat, 

semuanya terasa begitumenyenangkan. 

Namun, pada awal bulan  Mei,  dunia  digemparkan  

dengan  kabar  dari kota  Wuhan ( China ) yang memberhentikan 

segala aktivitasnya, Negara itu disebut Negara yang sudah mati 

karena masyarakatnya dilarang untuk keluar rumah. Mereka 

diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah, segala kegiatan 

diberhentikan untuk sementara waktu. Hal tersebut menjadi 

momok yang menghantui Negara kita. Takutnya kalau wabah itu 

menyebar sampai ke Indonesia, tetapi sepertinya memang Allah 

sedang ingin menguji kita semua hingga wabah yang begitu 

SATU MENJADI 

SERIBU 
Adellya Trisna Haminda 
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Disuatu hari cerah seperti biasa dimana seluruh siswa dan 

siswi SMAN 1 PANCUNG SOAL sedang sibuk mengurus berkas-

berkas untuk pendaftaran SNMPTN untuk masuk ke universitas 

yang dinginkan. Itulah aku Alif seorang murid biasa mantan ketua 

osis ya walaupun banyak orang bilang ketua osis cuman ambil 

nama karena banyak program terhalang oleh pandemi covid 19. 

Yaa dimana seluruh murid ingin masuk ranking untuk masuk 

SNMPTN aku yang sudah masuk ranking menyia-nyiakan 

kesempatan tersebut dan tidak ingin masuk kuliah karena 

dipikirkanku hanya kuliah itu cuman menghabiskan waktu dan 

uang saja tetapi itu sangatlah salah.  

Setelah semua itu hasil kelulusan SNMPTN keluar dan yaa 

ada sebagian yang lulus dan ada yang tidak lulus. Begitulah aku 

acuh tak acuh dengan semua hal itu dimana semua orang ada 

yang bahagia karena kelulusannya dan ada juga yang sedih karena 

tidak lulus bahkan ada juga yang biasa-biasa aja akan hal itu dan 

aku termasuk orang yang tidak peduli akan hal itu. Setelah semua 

itu berlalu siswa yang tidak lulus mulai lagi mendaftar jalur 

SBMPTN dan itu tidak lah gratis. Saat semua siswa mengurus 

untuk pendaftaran itu yaa seperti biasa aku acuh tak acuh akan hal 

itu dan bahkan tidak ada niat yang terlintas untuk masuk ke 

perguruan tinggi. Dimana semua teman-teman seangkatanku 

seleksi dan seleksinya bulan puasa, kerjaan aku dirumah cuma 

bersantai seperti menikmati hari libur. 

Dan satu bulan telah berlalu dimana semua orang telah 

lulus dan siap untuk kuliah, dan saat itu juga aku mulai merasa 

bosan dan tidak berguna karena kerjaan hanya rebahan dan 

TIDAK SANGKA 

MASUK SYEDZA 
Alif Azhar 
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Hai,namaku Bunga Hensi Gustiara, pendidikan yang aku 

tempuh sekarang di Stikes Syedza Saintika Padang. Aku ingin 

menceritakan tentang pengalamanku bisa masuk ke stikes syedza 

dengan keadaan PPKMB yang tidak biasa yaitu dengan jalur 

online.Kamu pasti tau dengan hal-hal yang berhubungan dengan 

online. Ya, dengan jalur virtual kalo bahasa gaulnya zaman 

sekarang ini dengan cara melakukan zoom meeting. Karena pada 

saat itu wabah corona masih parah melanda Negara Indonesia. 

Sehingga, kami tidak bisa berinteraksi secara lansung pada saat 

itu, dan inilah ceritaku. 

 
 Pada suatu ketika aku lulus dari sekolah menengah 

kejuruan (SMK), aku mendaftarkan diri untuk mengikuti SBMPTN 

untuk masuk ke perguruan tinggi yang aku minati pada saat itu. 

PPKMB ONLINE 
Bunga Hensi Gustiara 
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Hi !! 

Kenalin nama saya Dela Putri Iswara.You can call me 

Dela.Tapi,saya senang dipanggil Deldel.Buset kenapa saya jadi 

banyak bacot ya.Hahaha 

Saya lahir di Batam pada tanggal 19 Juni 2003,anak pertama 

dari 5 bersaudara.Saya berasal dari Kota Padang,Kabupaten Pesisir 

Selatan yang dikenal  sebagai negeri sejuta pesona karena 

mempunyai wisata alam yang indah. 

Oke kembali ke topik ! 

Saya tak pernah membayangkan akan kuliah di sekolah 

kesehatan di perguruan tinggi swasta.Saya bukan gadis pintar dan 

juga bukan anak orang kaya.Sejak sd saya ingin sekali menjadi 

seorang guru,karena saya menyukai pelajaran agama dan 

matematika. 

Namun.. 

Keinginan saya seketika hilang,saya berpikir saya tidak akan 

bisa menjadi seorang guru.Saya adalah tipe orang yang sangat 

tidak percaya diri,ketika guru menyuruh kedepan tubuh saya 

seketika gemeteran.Tetapi,disaat guru menanyakan cita-cita saya 

 "Dela,cita-citamu menjadi seorang apa" 

 "Hmm..saya ingin menjadi seorang guru  buk" (saya 

berpikir apakah ini sudah benar?) 

Waktu itu saya hanya ingin menjadi guru saja,saya tak 

pernah berpikir sekalipun untuk menjadi seorang 

pramugari,polisi,dan terutama saya tidak berkeinginan masuk di 

bidang kesehatan.Selain kurang percaya diri saya adalah tipe 

orang yang takut melihat darah.Mungkin sepertinya saya trauma. 

SERIBU KISAH MENUJU 

BANGKU KULIAH 
Dela Putri Iswara 
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Di sebuah pedesaan ada seorang gadis yang bernama oryza 

sativa , dia anak kedua dari tiga bersaudara. Dia memiliki seorang 

kakak laki-laki dan seorang adik perempuan.  

Perjuangannya di mulai saat masuk kelas XII karena pada 

saat itu semua siswa sudah XII sudah mulai berlomba-lomba 

untuk mengetahui tentang perguruan. Dan gurunya  juga sudah 

mulai  memberikan penjelasan tantang perguruan tinggi. 

Pada akhir bulan Desember guru BKnya  mengumumkan 

bahwa siswa yang masuk  perangkingan SNMPTN melalui 

aplikasi group kelas. Ketika melihat file yang dikirim oleh gurunya 

ternyata masuk perenkingan SNMPTN dan dia  merasa senang , 

karena masuk jalur yang dia  impikan. Dan dia berfikir bagimana 

dia  mengatakan nanti sama kedua orang tua nya  bahwasannya 

dia masuk perangkingan SNMPTN besoknya ayah ku dan ibuku 

bertanya pada ku “Kak mama dengar dari temanmu, 
pengumuman perangkingan SNMPTN udah keluar ya ! “Gimana 
apakah kamu masuk perangking itu. Dan aku memberanikan diri 

untuk mengatakan” mah aku  masuk di hasil pengumuman 
perangkingan SNMPTN” dan mamanya  langsung bilang padanya 
“alhamdulillah kak , tapi  kakak harus tetap   giat lagi belajar nya 
supaya nanti ngak lolos kamu ngak akan kesusahan  nanti untuk 

mengejar materinya dan ketikan ujian sbmptn kamu ngak susah 

masuknya”.Semenjak ibunya berkata begitu, dia  bertekad untuk 
lebih giat lagi belajarnya walaupun dia lolos di jalur perenkingan 

dan beberapa bulan ternyata dia  ngak lolos di jalur SNMPTN dan 

dan dia merasa kecewa dengan hasilnya, dan setelah itu dia  

menunggu pengumuman pendaftaran  untuk  jalur selanjutnya  

PERJALANAN  SEBELUM 

MASUK SYEDZA SAINTIKA 
Liza Sativa 
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Perkenalkan nama saya Marselina Capriani,saya terlahir 

dari keluarga yang sangat sederhana,nama ayah saya Ahmad 

Nawawi sedangkan Ibu saya Yuliani.Ayah saya memiliki tokoh 

untuk bekerja, sedangkan Ibu saya adalah ibu rumah tangga, 

tetapi walaupun demikian mereka sangat menyayangi saya,dan 

saya terdiri dari tiga bersaudara, saya adalah anak terakhir , abang 

saya  yang pertama bernama Robin Pratama dan yang kedua Aldi 

Niko Saputra, kakak-kakak saya terlihat sangat galak,tetapi 

dengan sifat galaknya itu saya tau mereka sangat menyayangi 

saya. Setiap akhir pekan biasanya kami selalu pergi untuk berlibur 

bersama keluarga. 

Besoknya saya berlibur ke rumah nenek untuk berpamitan 

.Saya merasa senang karena disana saya bertemu dengan keluarga 

besar saya . Saya bermain dengan keluarga besar saya.Nenek saya 

uang dan kasih sayang yang banyak karena saya bakalan lama ga 

ketemu mereka . Saya dan keluarga piknik ke Kampung Kulon . 

Saat diperjalanan sangat macet . Saat di tengah perjalanan saya 

dan keluarga beristirahat sejenak . Saya makan di suatu rumah 

makan. 

Sesampai di Kampung Kulon merasa senang karena 

akhirnya sampai di tempat yang dituju . Saya mencari tempat 

penginapan sampai akhirnya dapat . Lalu saya langsung pergi ke 

air terjun.Disana saya bersenang-senang , saya bermain selancar . 

Saya berendam sama kakak saya dalam sebuah kolam panas , saat 

kakak saya mencoba untuk bangun ia susah untuk melakukannya 

karena  dengan banyak batu . Dan semua keluarga saya Yang 

LOMBA NASIONAL DIES 

NATALIS SYEDZA 

SAINTIKA 
Marselina Capriani 
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Perkenalkan namaku milioni , aku biasa dipanggil dengan 

panggilan oni, saat ini aku berkuliah di salah satu Perguruan 

Tinggi di daerah Air tawar yaitu Padang dan aku menetap di 

Padang. Aku akan menceritakan sebagian kisah atau perjalanan ku 

saat mencari perguruan tinggi terbaik dan mendapatkan peluang 

kerja yang Alhamdulillah di kasih Kesempatan Berkuliah di 

perguruan tinggi di Syedza Saintika Padang. 

Akhirnya Saya Mendaftar dan Menjadi mahasiswa di salah 

satu kampus yang indah dan Unggul adalah keinginanku sejak 

aku Kepikiran Untuk Kuliah, aku sungguh ingin menikmati 

suasana lingkungan kampus yang hijau, asri , dan sejuk 

dipandang mata dan dapat banyak menghirup udara segar saat 

aku berjalan menyusuri kampus untuk menuju ruang kelas. Dan 

satu lagi, aku ingin kuliah di Kampus bergengsi pastinya juga 

perguruan tinggi dan juga memiliki gedung yang bagus sehingga 

aku dapat nyaman menuntut ilmu disana. 

Ketika Aku Mendaftar dan memilih salah satu Jurusan 

diantara lima Jurusan dan Saya memilih Jurusan S1 kesehatan 

masyarkat (IKM)dan Alham dulillah Setelah Mengikuti Tes Aku di 

terima di Kampus itu, kampus yang hijau dan indah (Syedza 

Santika Padang) 

Kampus ku ini cukup indah, aku juga dapat menikamati 

suasana lingkungan kampus yang hijau dan luas. Sore itu, aku 

terus berjalan dibelai angin yang berbisik lembut menyuarakan 

alam yang terasa begitu ramahnya. Kususuri jalan koridor menuju 

kelas dan sejenak aku melihat kebawah dari koridor lantai tiga. 

Sungguh indah dan nyaman melihat pemandangan yang hijau dan 

CERITA TENTANG 

KAMPUSKU 
Milioni 
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Indrapura merupakan desa kecil yang terletak di provinsi 

Sumatera Barat di kota Padang. Di Indrapura dulunya merupakan 

suatu kerajaan yang sudah hilang asal usulnya. Karna para 

masyarakat disana sudah menjual  peninggalan peninggalan 

tentang kerajaan Indrapura,alasan mereka menjual peninggalan 

peninggalan tersebut karna masalah ekonomi yang sulit masa itu. 

 
 

Perekonomian orang yang tinggal di Indrapura sebagai 

petani dan pedagang. Karna pada umumnya disana banyak lahan 

lahan yang kosong dan cocok untuk cocok tanam.Di sinilah lahir 

seorang anak perempuan yang bernama Mulia putri rahmadani. 

Suatu hari dipagi yang indah lia sedang bercanda gurau bersama 

keluarganya di ruang tengah. Lia bercerita kepada kedua orang 

tuanya ia sangat ingin masuk kuliah Negri, dikarenakan lia ini 

anak yang tidak terlalu pintar akhirnya lia tidak lulus dalam 

seleksi penerimaan Mahasiswa Negri. Dulunya lia ingin kuliah di 

luar kota karna ia Ingin mandir dan kuliah sambil kerja.Lia 

INDRAPURA 
Mulia Putri 
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Disebuah desa yang asri dan menyejukan lahirlah seorang 

anak gadis yang sangat dinanti-nantikan akan kehadirannya.gadis 

ini bernama Nesia triwulandari kelahiran 21 sebtember 2002.dan 

itu adalah "aku".aku lahir dari sebuah keluarga yang sangat 

sederhana,dimana aku memiliki ayah dan ibu dan dua orang 

kakak laki-laki.itu sebabnya kelahiran ku sangat dinantikan karena 

aku perempuan kedua tercantik setelah ibuku. 

Aku dilahirkan disebuah desa yang bernama Koto 

gadang.Desa yang sampai saat ini masih terjaga 

keasriannya.Rumahku disuguhkan oleh pemandangan 

persawahan yang sangat luas,dan dibelakang rumahku juga 

disuguhkan pemandangan persawahan beserta gunung- gunung 

yang berjajar rapi dan hijau. 

Ini adalah tentang aku dan cerita bagaimana perjalanku bisa 

masuk di STIKES SYEDZA SAINTIKA PADANG.Berawal dari 

saya kelas Xll SMA semasa itu saya hanya masih memikirkan 

untuk hura-hura saja,bermain dengan teman,kesana kemari 

mengikuti perasaan yang masih labil,cabut dan banyak hal konyol 

lainnya. 

Datanglah guru BK mengarahkan siswa mau kemana 

setelah lulus dari SMA.Saya yang masih kebingungan mau 

memilih kemana selanjutnya merasa gunda gulana karena 

sebelumnya saya belum terpikirkan mau kemana. 

Dan setelah bukanya pendaftaran di kampus UNP jalur 

SNMPTN dan ternyata nama saya "Nesia triwulandari" termasuk 

kedalam mahasiswa yang berhak mendaftar dijalur tersebut,saya 

PERJALANAN 
Nesia Triwulandari 
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Nama saya Putri Loveola Rosman  saya bisa di panggil putri 

saya anak pertama dari 1 bersaudara. Saya berasal dari Pesisir 

Selatan yang tepat nya di Balai selasa saya di lahirkan di daerah itu 

pada tanggal 9 Desember 2002. Sejak saya lahir saya di besarkan di 

desa itu, Desa yang indah yang banyak akan wisata dari saya 

sekolah Tk, Sd, Smp, dan Sma. Saya tamat Sma tahun 2021 saya 

termasuk siswa lulusan angkatan corona, sekolah di saat pandemic 

sangat memperihatinkan dimana pada saat itu kami sekolah hanya 

persesi tetapi walupun sekolah tatap muka hanya berapa bulan itu 

tidak akan menghilangkan tekad saya untuk melanjutkan sekolah 

ke perguruan tinggi kesehatan.  

Sejak saya Smp saya  sudah bercita-cita ingin masuk ke 

perguruan tinggi kesehatan mengikuti jejak ibu saya dan pada saat 

itu saya masih bingung memilih prodi  apa yang jelas saya hanya 

ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi kesehatan. Dan 

waktu pun tiba saya memulai mendaftar di beberapa Universitas 

salah satunya Stikes Syedza Saintika padang, Saya mengenal 

universitas ini dari ibu saya dikarenakan ibu saya alumni dari 

Stikes Syedza Saintika. Dari Sma saya sudah memang yakin 

dengan prodi kesehatan masyarakat dari  empat universitas yang 

saya daftar saya hanya mendaftar ke prodi kesmas saja. 

Tujuan saya masuk ke prodi Kesehatan Masyarakat adalah 

karena saya ingin menjadi Pemimpin di rumah sakit ataupun 

puskesmas, setelah saya mendaftar saya sempat dilema dengan 

jurusan perawat dan kesmas,Tapi setelah saya berfikir”Ah 
sudahlah ibu saya perawat saya ingin memiliki profesi yang 

berbeda dari ibu”. Akhirnya saya membulatkan tekad untuk tetap 

PELAYANAN YANG BAIK 

TERHADAP MAHASISWA 
Putri Loveola Rosman 
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Seorang  gadis kecil,yang dulu nya selalu di awasi 

kemanapun pergi,anak gadis itu bernama Wahyuda Delia Mustika 

Rani, lahir pada tanggal 13 februari 2002. Dia memiliki 3 saudara 

laki laki,saudara pertamanya bernama andri dia masih duduk di 

bangku 2 Smp, dan saudara keduanya bernama Arkhan di barada 

di bangku kelas 2 Sd, sedankan saudra terakhirnya bernama 

Asyraf dia masih berumur 3 tahun. 

Gadis yang bernama Wahyuda delia tersebut dia sudah di 

ajarkan mandiri oleh kedua orang tua nya sejak kecil, hinga dia di 

sekolahkan jauh dari orang tua nya agar dia bisa menjaga dirinya 

sendiri dan menjadi anak yang mandiri. 

 Sekrang anak gadis  itu sudah dewasa dan mandiri, 

diwaktu anak perempuan itu berada di Sma kelas 3 semester akhir 

dia sudah mulai memikirkan dimana dan kemana arah tujuan 

selanjutnya untuk masa depannya. 

 Sewaktu dia Sma dia memiliki 5 orang sahabat, yang selalu 

mensuport satu sama lain,terutama mengenai di mana universitas 

yang akan Mereka tuju sesuai keinginan mereka masing masing. 

Dimana suatu ketika pengumuman hasil dari segala 

rangkain yang tes yang mereka ikuti hanya beberpa diantara 

mereka yang lulus di PTN yang mereka tuju yaitu Nadi di Aka 

Bogor, Via di Unand dan Nova di Unp. 

Walaupun hanya separoh dari mereka yang lulus di 

ptn,mereka tetap saling suport satu sama lain dan tetap saling 

menyemangati. 

DI SINI BERADA 
Wahyuda Delia Mustika Rani 
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Aku Arini Putri Malta, anak kedua dari lima bersaudara dan 

sekarang umur ku sudah beranjak 19 tahun. Aku kuliah di stikes 

syedza saintika Padang dan mengambil jurusan kesehatan 

masyarakat. 

Dibesarkan dari keluarga yang mendidik anak dengan 

sistem didik yang otoriter dan disiplin dalam kehidupan sehari-

hari. Dan saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya 

terutama papa, mama, dan kakak saya tercinta atas pengorbanan 

serta dorongan yang telah kalian berikan sampai saat sekarang ini. 

Menentukan pilihan saat lulus sma adalah pilihan yang 

sangat sulit untuk dilakukan, karena berhubungan dengan jalan 

masa depan yang akan kita tekuni. Orang tua mengusulkan saya 

untuk masuk sekolah bintara polwan, namun saya gagal 

meraihnya. Tapi saya tidak patah semangat, saya tetap 

melanjutkan pendidikan sampai sarjana, agar bisa masuk sekolah 

bintara polwan jalur sarjana.  

Dengan itu saya mendaftar ke stikes syedza Saintika Padang 

dengan banyaknya pilihan jurusan, dan saya memilih jurusan 

kesehatan masyarakat. Dan alhamdulillah saya lulus dengan 

jurusan yang saya pilih yaitu jurusan kesehatan masyarakat.  

Awal masuk kuliah dikesehatan masyarakat, dimulai dengan awal 

masa orientasi siswa. Dalam masa ospek kami wajib mematuhi 

segala peraturan yang ditetapkan oleh senior. Dan tibalah awal 

mulai perkuliahan, dengan jiwa dan semangat baru, dengan 

mengenakan baju hitam putih. Saya berangkat menuju kampus 

dengan mengendarai motor, jarak kos saya ke kampus sangat 

dekat. Setelah tiba dikelas saya saling berkenalan dengan teman-

TERUSLAH 
MELANGKAH 

Arini Putri Malta 
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Habibbullah adalah nama lengkap ku, aku biasa dipanggil 

dengan panggilan Habib, saat ini aku berkuliah di salah satu 

Sekolah Tinggi di daerah Sumatra Barat tepatnya di STIKES 

Syedza Saintika Padang dan aku menetap di daerah Air Tawar 

Padang. Aku akan menceritakan sebagian kisah atau perjalanan ku 

saat mencari perguruan tinggi terbaik saat duduk di bangku SMA. 

Menjadi mahasiswa di salah satu kampus yang indah 

adalah keinginanku sejak aku duduk di bangku SMA, aku 

sungguh ingin menikmati suasana lingkungan kampus yang hijau, 

asri , dan sejuk dipandang mata dan dapat banyak menghirup 

udara segar saat aku berjalan menyusuri kampus untuk menuju 

ruang kelas. Dan satu lagi, aku ingin kuliah di universitas 

bergengsi pastinya juga perguruan tinggi negri dan juga memiliki 

gedung yang bagus sehingga aku dapat nyaman menuntut ilmu 

disana. 

AWAL MULA 
MASUK SYEDZA 

Habibullah 
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Hafizah putri adalah nama lengkap ku, aku biasa dipanggil 

dengan panggilan fizah, aku berasal dari kerinci. Aku adalah anak 

pertama yang menjadi harapan pertama bagi orang tua ku. Saat ini 

aku berkuliah di salah satu Perguruan Tinggi swasta di Stikes 

Syedza Saintika Padang, aku mengambil jurusan S1 Kesehatan 

Masyarakat, dan aku menetap di daerah Air tawar timur bersama 

teman ku di kontrakan. Oh ya, sebelumnya aku akan 

memperkenalkan teman satu kontrakan ku yaitu Sisi Oktavia. 

Pertama kali aku mengenalinya  waktu kami masih duduk di 

bangku SMA. Kebetulan kami satu kelas di waktu itu, dia 

orangnya baik dan cukup pengertian, dan dia adalah anak ketiga 

dari empat bersaudara. 

Kali ini aku akan menceritakan usaha yang tidak 

menghianati hasil dan kisah perjalanan ku saat memasuki 

perguruan tinggi terbaik. Aku pernah mendengar pepatah 

mengatakan ‘’tiada usaha yang menghianati hasilnya’’. Setelah aku 
mendengar pepatah ini, aku mulai yakin dengan apapun yang aku 

lakukan tidak akan pernah mengecewakan ku, betapapun sulitnya 

hidup, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan berhasil. 

karna aku tau bahwa Allah SWT selalu bersama dengan hamba-

hambanya yang berusaha dan selalu berdo’a meminta 
kepadaNYA. 

Sebelumnya aku pernah mengikuti SBMPTN, dan hasilnya 

cukup mengecewakan, aku gagal lulus di SBMPTN Tahun 2021, 

sedikit rasa penyesalan muncul, karena aku pernah menolak untuk 

menerima kelulusan SPAN pada saat itu. Namun aku tak pernah 

TIADA USAHA YANG 

MENGHIANATI HASILNYA  
Hafizah Putri 
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Muhammad Adrian Fadli itulah nama yang diberikan oleh 

kedua orang tua ku kerap aku dipanggil Rian oleh teman-teman 

,aku  lahir di Pariaman tepatnya pada  bulan januari tanggal 4 

tahun 2004 kota ku ini dikenal dengan sebutan kota tabuik karena 

tiap tanggal satu muharam selalu di adakan festifal. Di usia tiga 

tahun aku bersama kedua orang tuaku pergi merantau ke kota 

Duri, aku adalah anak pertama dari tiga bersaudara.  

Semua dimulai dari keputusasaan, sempat ingin berhenti 

tapi diri ini sangat berat untuk menerimanya karena ku tahu 

sebuah perjuangan pasti membuahkan hasil. Aku dulunya adalah 

anak pemalas sehingga selalu dimarahi orang tuaku hingga aku 

sadar aku harus berubah aku harus berjuang untuk mendapatkan 

apa yang ku inginkan.setelah lulus SMA aku berkeinginan untuk 

melanjut ke jenjang perkuliahan, aku  mencoba mengikuti tes 

SBMPTN untuk memasuki universitas seperti UNAND, dan 

UNRI, aku mengambil dua jurusan, Farmasi di UNAND, 

Pariwisata di UNRI. Tepat pada tanggal 1 mei 2021 aku berangkat 

dari Duri ke Padang untuk menjalani tes, saat tiba di kampus 

UNAND aku merasa takjub dan gembira melihat kampus yang 

begitu luas, dan megah, alhasil setelah selesai tes aku menginap di 

kos teman-teman tante ku untuk satu malam disana kami 

berbincang dan bercanda gurau mereka menceritakan tentang 

suka duka dunia perkuliahan, lalu keesokan harinya aku 

berangkat ke Duri kembali.  

Tibalah saat yang dinantikan hari itu tepat pengumuman 

hasi tes SBMPTN cemas dan deg-degan aku rasakan apakah lulus 

atau tidak,e stelah membuka website nya aku merasa sedih karena 

AKU DAN 

PERJUANGAN 
    Muhammad Adrian Fadli 
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Hari ini matahari begitu cerah, aku langakahkan kakiku 

menuju ke kampus mengingat kalau hari ini hari pertama aku 

masuk kuliah. Tidak terasa kalau aku sudah menjadi mahasiswa 

saja. Suasana menjadi mahasiswa dikampus berbeda dengan 

suasana waktu masih duduk di sekolah menengah atas. Oh iya, 

hampir lupa perkenalkan namaku Eva Silvia Sarah Tapodhadhai, 

biasanya teman-temanku manggil aku Eva, aku berasal dari 

mentawai dan merupakan anak kelima dari lima bersaudara, 

sekarang aku kuliah di Stikes Syedza Saintika Padang. 

Sesampainya di kampus, saya sangat gugup dengan 

suasana dimana disekitar saya  masih seperti  orang asing  dan 

masih malu untuk berkenalan dengan teman-teman mahasiswa 

baru di Stikes Syedza Saintika Padang.  Biasalah mahasiswa baru 

masih gugup, malu dan masih amat polos seperti kertas putih. 

Ada satu teman yang merupakan mahasiswa baru juga, kebetulan 

dia beragama Kristen juga sama dengan aku. Aku mengumpulkan 

niat untuk berkenalan dengan dia. 

‘ Hai, namaku Eva” sapaku dengan teman mahasiswa baru tadi 
“Oh hai, namaku Sabrina” jawabnya 

“ salam kenal ya Sabrina. Ngomomg-ngomong kamu dari prodi 

apa? “ Tanyakku dengan Sabrina 

“ Aku dari prodi Ilmu kesehatan Masyrakat 1B” jawab Sabrina 

“ Sama dong prodinya, lokalnya juga sama” 

“ Masak iya?,baguslah kalau begitu” 

Dari sini Aku dan Sabrina saling kenal satu sama lain.  

 

BERKENALAN DENGAN TEMAN-

TEMAN BARU DI STIKES SYEDZA 

SAINTIKA PADANG 

    Eva Silvia Sarah Tapodhadhai 
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Perkenalkan nama saya adalah nofira dona sahfitri, teman-

teman saya biasa nya memanggil saya fira, saya di lahirkan di 

painan pada tanggal 28 november 2002. Saya anak ketiga dari 

bertiga bersaudara, dulu saya bersekolah di TK dekat rumah saya, 

SD, 37 tampunik, MTSN, 11 pessel.  

Baiklah saya akan menceritakan cerita singkat saya yaitu 

tentang pertama kali mendengar nama syedza saintika, saat saya 

masih bersekolah di mtsn saya di ajak oleh kakak ipar saya untuk 

pergi main ke padang yaitu ke asrama nya yang mana asrama nya 

itu adalah asrama punya kampus syedza saintika maka dari situ 

lah saya tau tentang kampus syedza saintika ini, dan pada saat 

saya di padang saat di ajak jalan-jalan ke kampus nya untuk 

melihat sekitaran kampus nya. 

Dan setelah kami sesampainya di asrama stedza saintika dia 

bertanya, jika saya kuliah nanti saya mau kuliah di mana tetapi 

pada saat itu saya jawab belum tau karna pada saat itu saya masih 

belum memikirkan tentang perkuliahan, dan juga pada saat itu 

saya masih sibuk bermain dengan teman-teman saya. 

Tetapi setelah saya kelas 3 sma baru lah saya mulai untuk 

memikirkan tentang kehidupan saya selanjutnya, dan setelah 

beberapa hari saya berfikir akhirnya saya memintak saran kepada 

keluarga dan juga teman-teman saya, dan kelurga saya menyuruh 

saya untuk kuliah di kampus yang sama sama kakak ipar saya, 

setelah saya  fikir- fikir akhirnya saya mulai mencari tahu tentang 

kempus syedza saintika, setelah saya mendapatkan info tentang 

kampus syedza saintika. 

PERTAMA KALI 

MENDENGAR NAMA 

YEDZA 
Nofira Dona Sahfitri 
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Saya Sukma Norja mahasiswi semester satu jurusan 

kesehatan masyarakat di salah satu Universitas swasta di kota 

Padang yang bernama sekolah tinggi kesehatan Syedza Saintika 

Padang. Saya memilih jurusan ini karena ingin berbaur dengan 

masyarakat luas, ingin memberi ilmu yang saya dapatkan selama 

kuliah di Syedza, dan juga ingin belajar publik speaking dengan 

baik karena saya lebih menyukai berkerja di lapangan, serta tentu 

saja ingin membanggakan orang tua dan ingin mengangkat derajat 

mereka. 

Oiya, sebelumnya kenalin dulu saya anak terakhir dari 5 

saudara, saya berasal dari Lubuk Basung Kabupaten Agam, kota 

kelahiran saya,dan dari kecil sampai SMA saya sekolah di Lubuk 

Basung, nah baru sekarang nih mau jauh dari orang tua, tapi 

gapapa demi cita-cita dan ada mereka yang harus saya banggakan. 

Dari SMA berkuliah di kampus swasta bukan lah harapan saya, 

tapi saya yakin apa yang di gariskan Tuhan untuk saya itu jalan 

terbaik. Menurut saya “Syedza” salah satu STIKes terbaik di kota 
Padang, STIKes yang menjunjung 5S (Senyum, Salam, Sapa, 

Sopan, Santun) itu sangat di junjung di kampus ini.  

KEHIDUPAN 

KAMPUS 
Sukma Norja 
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Padang ,13 September 2021 hari dimana pertama kali sebuah 

lembaran baru dibuka. Namaku Vebby Ardiana Putri, panggil saja 

aku Vebby. Aku lahir di Dharmasraya , 03 Maret 2003. Aku adalah 

anak pertama dari dua bersaudara. Aku berasal dari  Kabupaten 

Dharmasraya dan aku tamatan dari SMKN 1 Koto Besar 

Dharmasraya dengan jurusan Asisten Keperawatan. Saat ini aku 

menempuh pendidikan di STIKES Seyzda Saintika dengan jurusan 

Kesehatan Masyarakat.  

STIKES Syedza Saintika adalah tempat dimana aku memulai 

sebuah lembaran baru sebagai mahasiswa dan yang sebelumnya 

aku ada seorang siswa, disini aku akan banyak mendapat ilmu, 

dan juga pengalaman dalam perkuliahan.  

Kuliah… 

Dengan kuliah aku akan mendapatkan banyak ilmu, bisa 

belajar banyak hal, dan yang pastinya aku akan mendapatkan 

banyak pengalaman. Nantinya pengalaman dan ilmu yang aku 

dapat bisa aku terapkan dalam dunia kerja.  

Saat ini aku baru menjadi mahasiswa. Walaupun aku baru 

menjadi mahasiswa tetapi sudah banyak hal yang aku lewati. 

Apapun yang kita lalui itu pasti ada suka dan dukanya termasuk 

juga kuliah. Banyak suka dan duka yang aku temui ketika kuliah. 

Sukanya itu seperti aku bertemu dengan dosen - dosen 

berbagai mata kuliah, ada dosen yang terkenal dengan killer nya, 

ada dosen yang menjadi favorit mahasiswa. Selain bertemu 

dengan dosen aku juga bertemu dengan teman - teman dari 

berbagai daerah, aku juga bertemu teman yang sangat baik dan 

teman pertamaku di kampus namanya Eva Silvia Sarah. Selain itu 

SUKA DUKA 

KULIAH  
Vebby Ardiana Putri 
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“Kangennya sekolah seperti biasa. Bertemu teman-teman, 

mengerjakan tugas bersama, berdiskusi, bermain bersama, dan 

masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan ketika sekolah seperti 

biasa.” Ucap para siswa yang tidak dapat melaksanakan sekolah 
seperti biasa karena pandemi virus covid 19. 

Ya, semenjak virus covid 19 melanda seluruh dunia, tidak 

ada lagi hal yang dapat dilakukan secara bebas seperti hari biasa. 

Dampak dari pandemi ini hampir di seluruh kegiatan masyarakat. 

Mulai dari diwajibkannya memakai masker, menjaga jarak, sering 

mencuci tangan, tidak berlama-lama di luar rumah, dan seluruh 

kegiatan sekolah, kuliah, perkantoran dan yang lainnya dilakukan 

secara daring. Akibatnya, banyak sekali para pelajar yang menjadi 

bodoh karena tidak paham saat belajar secara daring. Tingkat 

kemiskinan masyarakat menjadi sangat tinggi. Ekonomi Negara 

juga semakin memburuk, karena menurunnya pendapatan Negara 

secara drastis dan kebutuhan masyarakat juga meningkat. 

Oiya, namaku Dhini Wulandari, biasa di panggil Dhini, aku 

anak ke empat dari empat bersaudara. Aku berasal dari Tarusan, 

Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Aku 

lulusan salah satu SMA Negeri yang ada di daerahku yaitu SMA 

Negeri 1 Koto XI Tarusan. 

Aku adalah salah satu dari mereka yang terkena dampak 

pandemi virus covid 19. Semenjak kelas 11 semester 2, aku tidak 

pernah lagi merasakan sekolah seperti biasa. Kegiatannya masih 

sama, bangun pagi, siap-siap untuk sekolah, belajar, membuat 

tugas, dan berdiskusi dengan teman. Tapi, itu semua di lakukan 

secara daring. Kami tidak benar-benar bertemu dalam melakukan 

BERADAPTASI 
Dhini Wulandari 
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Mega Maharani Safitri adalah nama lengkapku, aku biasa 

dipanggil Mega, saat ini aku kuliah di salah satu stikes kesehatan 

di Padang dan aku menetap di Pariaman bersama keluarga ku. 

Aku akan menceritakan sebagian kisah atau perjalanan ku saat 

mencari perguruan tinggi terbaik saat duduk di bangku SMA. 

Menjadi mahasiswa di salah satu kampus yang indah 

adalah keinginanku sejak aku duduk di bangku SMA, aku 

sungguh ingin mengnikmati suasana lingkungan kampus yang 

hijau, asri, dan sejuk dipandang mata dan dapat banyak 

menghirup udara segar saat aku berjalan menyusuri kampus 

untuk menuju ruang kelas. Dan satu lagi, aku ingin kuliah di 

universitas bergengsi pastinya juga perguruan tinggi negeri dan 

juga memiliki gedung yang bagus sehingga aku dapat nyaman 

menuntut ilmu disana. 

Namun, kenyataannya adalah setelah aku lulus dari bangku 

SMA dan setelah menjalani seluruh rangkaian teruntuk memenuhi 

syarat agar dapat masuk ke perguruan tinggi yang aku inginkan 

hasilnya cukup mengecewakan hati ku. Aku harus menerima 

bahwa takdir ku tidak berpihak di perguruan tinggi  negeri yang 

aku impikan selama ini. Aku terima bahwa aku hanya dapat 

memasuki perguruan tinggi  swasta (Stikes Syedza Saintika). 

 

CERITA TENTANG 

KAMPUSKU 
Mega Maharani Safitri 
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Berawal setelah aku lulus dari SMA Negeri pada tahun 

2021. Disitu lah aku mengalami Kebimbangan karena harus 

melanjutkan untuk mendaftar masuk ke perguruan tinggi.pada 

awalnya, 

Aku ingin mengambil jurusan akuitansi salah satu 

perguruan tinggi negeri tapi sayangnya, orang tua ku kurang 

setuju,lalu aku merakan kebimbangan  harus memilih dan 

mengambil jurusan apa. Yang aku inginkan yang penting aku 

masuk di universitas andalas apapun itu jurusannya. 

Pada saat itu aku belum memiliki ketetapan hati dan masih 

bingung dengan cita –citaku.setelah itu Pada saat pendaftaran 

snmpt,aku memilih pilihan pertama manajemen di universitas 

andalas, Pilihan kedua aku memilih satra inggrish juga dan pilihan 

ke tiga  aku memilih pendidikan penjas pada  

Saat pengumuman aku ditolak alias gaditerima dan rasanya 

aku sudah males mendaftarkan diri untuk kuliah diunand. Lalu, 

aku mangkuti tes tertulis SBMTN pada saat itu aku memilih di 

universitas Indonesia dan universitas pelita harapan. 

Pada saat itu di UI aku memilih jurusan sastra inggrish.dan 

teknik sipil di universitas pelita harapan  Aku mengambil jurusan 

sastra inggrish.Entalah aku merasa tidak ada harapan untuk 

masuk perguruan Tinggi lewat SBMPTN maka dari itu aku 

mngikuti test uph dengan jurusan yang bagian keuangan . 

Begitu sangat labilnya diriku setiap daftar selalu beda-beda 

jurusan mungkin karna aku belum memiliki ketetapan hati. 

KAMPUS STYKES SYEDZA 

SAINTIKA PILIHANKU 
Riko Armin 
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Berawal dari impian harus menjadi kenyataan itulah cita-

cita tidak terasa pada tahub 2021 ini usiaku telah memasuki masa 

remaja kemasa dewasa. Kebahagian ya sesuatu yang bias kita cari 

sesuatu yang bisa kita rasakan dan kita bagiakan sempat terlitas 

dalam pikiran ku, apa arti bahagia yang sesungguh nya apa arti 

cita cita itu sesungguh nya  bagaimana kita mencapai kedua ini 

apalah arti cita cita tanpa kebahagian apalah arti kebahagian tanpa 

cita cita  

Dalam hidup ini mempunyai pasang surut akan kehidupan 

dia selalu bergejolak mengikuti ritme yang ada begitu juga dengan 

ilmu dan pendidikan yang akan mengantarkan kita ke cita cita dan 

kebahagian. Jika kita jatuh dalam menuntut ilmu kita harus 

bangkit tidak ada yang nama nya terlambat dalam menuntut ilmu 

ingat ada senyum bahagia orang tua yang menunggu kita untuk 

berhasil menggapai cita cita menggapai kebahagian ya semua itu 

bisa kita raih dengan ilmu pendidikan. 

Sedikit kisah tentang seorang anak yang tidak pernah naik 

kelas bukan karena dia bodoh melainkan tidak pernah belajar 

dengan sunggu-sungguh. pada waktu itu dia berada di bangku 

kelas 5SD  dia merupakan siswa abadi di kelas itu yang tidak 

pernah naik kelas bahkan teman satu kelas nya sudah lulus dan 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan dia masih 

berada di kelas yang sama dan tempat yang sama, dengan seiring 

nya waktu dia merasa kalau dia adalah orang yang paling bodoh 

di dunia ini  

 

HIDUP TANPA ILMU 

ADALAH KESEISIAN 
Riskal 
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Perkenalkan namaku Nabilla Zulfi, aku mahasiswa baru di 

Stikes Syedza Saintika Padang. Sebelum masuk ke daily activity ku 

aku mau bercerita sedikit tentang kehidupanku. Aku adalah anak 

pertama dan lahir dengan keluarga sederhana. Aku bahagia 

dilahirkan di keluarga ini, keluarga yang benar-benar melengkapi 

satu sama lain. 

Keseharianku sama seperti mahasiswa pada umumnya, 

belajar, membantu orang tua, dan lain lain. Tapi sebagai remaja 

aku juga sering bermain dengan teman-teman ketika ada waktu 

luang. Jujur keseharianku berubah ketika aku menjadi Mahasiswa. 

Sebelum masuk perkuliahan aku lebih sering santai dirumah, 

bermain, nonton drama, buka sosial media, dan banyak 

lagi,karena aku merasa kekurangan kegiatan. Tapi ketika aku 

masuk ke dunia perkuliahan itu semua berubah. Aku lebih sering 

berhadapan dengan laptop untuk mengerjakan tugas-tugas. 

Belajar membagi waktu, agar tidak ada yang dirugikan dengan itu 

semua. Awal masuk kuliah aku merasa kaget, yang biasanya 

santai-santai sekarang harus giat belajar untuk mendapat predikat 

bagus, dan lulus tepat waktu. Tapi entah kenapa aku lebih senang 

begini, ada kegiatan yang aku lakukan, dan tidak bosan dengan 

aktifitas selama ini.  

Dipagi hari aku bangun, setelah itu sholat, setelah sholat 

aku biasa membantu ibuku memasak, karena ibuku akan 

berangkat kerja pukul 7 pagi, jadi aku membantu untuk 

menyelesaikan masakan lebih cepat, agar beliau tidak telat. Setelah 

itu aku lanjut dengan membersihkan diri, kadang aku melakukan 

ini setelah sholat, kadang juga setelah membantu ibu dan beres-

MENJADI 

MAHASISWA BARU 
Nabilla Zulfi 



159 
 

43 

 

 

 

Hai kenalin aku tania syarint andini kelahiran 2002 asal dari 

dharmasraya. Aku maba baru  di stikes syedza saintika dengan 

jurusan S1 kesehatan masyarakat.  Mau tau gak kenapa aku 

mengambil jurusan kesehatan masyarakat  ( IKM) ini?. Kerena 

jurusan ini sama atau hampir di bisa dibilang mirim dengan 

dengan karakterku yang cerewet dan hobi ngomong hehehe..... 

minus nya aku orang nya suka malu kalau harus berbicara di 

depan orang rame jadi untuk mengatasi itu aku lebih sering ikut 

kegiatan promo sekolah yang pernah di adakan di sekolah tempat 

aku belajar dulu pada saat aku kelas 1smk dengan bimbingan guru 

dan keyakinan untuk mencoba PD bicara depan umum aku 

melakukan kegiatan itu dengan sempurna bahkan dulu saat aku 

masih smk aku bisa pergi promo sekolah  ke sekolah tingkat smp 

sebanyak 5 kali dan itu berhasil aku lalui dengan lancar berkat 

bantuan guru dan keyakianan dalam hati ku aku melawan 

kegugupan itu agar bisa tampil PD untuk bisa bicara di depan 

umum tanpa malu dan gugup . 

Dan yang lebih bangganya lagi ketika aku tau kalau banyak 

nya jumlah siswa dan siswi dari berbagai sekolah smp pergi 

mendaftar ke sekolah smk yang aku masuki  dan pada saat itu 

banyak guru yang memuji dari keberhasilan ku yang mana 

berdampak baik untuk sekolah dan pada tahun tahun selanjut nya 

aku lebih seringa di ajak oleh guru ku untuk pergi promosi 

sekolah dan dari sanalah aku mulai terbiasa untuk bisa bicara di 

depan umum walau pun masih ada rasa gugup tapi dengan cepta 

JURUSANKU 

KARAKTERKU 
Tania Syarint Andini 


