Jejak Keindahan Mahasiswi
Juni, 2016. Tepatnya tanggal 12 sekitar pukul 09.25 WIB, handphone pun bergetar
tanda sebuah pesan telah masuk. Ternyata sebuah pesan itu dari tim panitia beasiswa Ikalista
dan berisi “Selamat.. Anda dinyatakan lolos dan terpilih sebagai Penerima Beasiswa Ikalista
2016”. Terharu, senang, hati rasanya kembali campur aduk untuk sekian kalinya. Sungguh
syukur Alhamdulillah, untuk ketiga kalinya diberi kesempatan oleh Ikalista dalam
mendapatkan beasiswa ini mulai dari semester lima. Berapapun besar beasiswa yang
diberikan, itu sangat berarti dan sangat membantu untuk meringankan beban orang tua dalam
membiayai kuliah. Ketika petang datang pada 13 Juli 2016, sebuah pesan masuk mengenai
info bahwa dana beasiswa telah ditransfer. Alhamdulillah, kata yang sontak terucap kala itu.
Dana beasiswa tersebut sangat membantu sekali terutama dalam pembayaran UKT, karena
besar UKT Rp 4.500.000,00. Terima kasih karena Allah telah mengabulkan do’a saya lewat
Ikalista dengan membantu biaya kuliah J.
Realita semester tujuh pun akan datang setelah berakhirnya kegiatan KKN selama 35
hari di Desa Kedungwinong, Sukolilo, Pati bersama tim yang luar biasa hingga saya
mendapat amanah menjadi sekretaris desa saat itu. Banyak kegiatan dan amanah yang harus
diselesaikan di semester tujuh ini selain tugas utama, kuliah. Menapakkan jejak langkah demi
langkah untuk mewarnai alur kehidupan sebagai mahasiswi. Di Bulan September, tepatnya
tanggal 24, alhamdulillah diberi amanah untuk berbagi ilmu mengenai Structural Equation
Modelling (SEM) pada kegiatan Training Software Statistika yang diadakan Departemen
Pendidikan dan Penelitian Himasta 2016. Alhamdulillah, senang rasanya dapat berbagi ilmu
yang saya dapat di SC-SCSI kepada teman-teman dalam kegiatan tersebut. Selain itu, masih
dalam bulan yang sama, saya diberi kesempatan mengikuti Kuliah Umum yang diadakan oleh
Departemen Statistika di dekanat lantai 3 mengenai Statistical Thiking oleh Bapak
Kresnayana Yahya dari ITS. Walaupun dengan kuota terbatas, saya dan beberapa teman saya
dari statistika 2013 masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah umum tersebut.
Waktu bergulir dengan cepat, Bulan Oktober pun datang. Saya dan General Manager
(GM) SC dengan teman-teman PH SC-SCSI 2016 mulai mempersiapkan untuk calon
GM/Ketua SC-SCSI 2017. Persiapan-persiapan dan tahapan demi tahapan dipersiapkan. Di
Bulan November, Dokter Data yang merupakan kegiatan terbesar Himasta pun hadir. Saya
dan teman-teman SC-SCSI membuat maskot bernama Garvi yang berbentuk seperti jenis

pokemon bewarna putih. Di sepanjang kegiatan Dokter Data ini, kami juga mengadakan
konsultasi gratis selama 30 menit.
Akhir kegiatan di tahun 2016 ditutup dengan proses suksesi SC-SCSI dalam
menentukan GM/Ketua SC-SCSI 2017, Malam Keakraban bersama Statistika 2016 &
angkatan, dan tak lupa pula Laporan Pertanggung Jawaban Himasta & Biro. Hampir tiga
tahun menjalankan amanah bersama Himasta & Biro-nya. Semoga di tahun-tahun selanjutnya
masih diberi kesempatan menjalankan pengabdian sebagai alumni kepada adik-adiknya baik
untuk kemajuan jurusan, himpunan maupun biro-bironya.
Begitu banyak jejak keindahan selama kurang lebih tiga tahun menjadi mahasiswi
Statistika Undip. Semoga jejak-jejak keindahan ini akan bermanfaat bagi orang lain dan diri
sendiri untuk ke depannya. Aamiin.

