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> PERJUANGAN MAHASISWA

Gerobak Gorengan Pengantar Sarjana
Asnawi, mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
asal Bangka percaya diri memikul 
gerobak gorengan ke kampusnya saat 
wisuda sarjana di Kampus Terpadu 
UMY, Selasa (14/2). Berkat gerobak 
itulah Asnawi berhasil lulus dan meraih 
gelar sarjana yang diidamkannya. 
Berikut ulasan Harian Jogja.

f |  aya pernah bernazar, kalau 
lulus, saya akan pakai toga 

C /  dengan membawa dagangan ke 
kampus. Saya ingin menunjukkan, penjual 
gorengan juga bisa menyelesaikan kubah. 
Saya membayar kubah dan membiayai 
hidup saya juga pakai ini," kata Awi 
sembari membagikan gorengan kepada 
orang-orang di sekitarnya. Satpam, 
tukang parkir hingga orang tua/wab 
mahasiswa, datang berkerumum untuk 
mencicipi gorengannya

Dilansir laman UMY, Selasa, Awi 
mengisahkan pibhan berjualan gorengan 
ini bukan tanpa alasan. Pemuda ini sempat 
memendam keinginan melanjutkan sekolah 
saat duduk di bangku SMP. Selepas 
lulus SMP, 2006 lalu, Awi harus ikut 
kedua orang tuanya merantau berjualan 
gorengan. Selama empat tahun Awi 
ikut orang tuanya merantau berjualan 
gorengan, berpindah-pindah dan jauh 
dari kampung.

Pada 2009 kesempatan melanjutkan 
sekolah datang seiring usaha orang 
tuanya yang makin melesat. Awi bisa 
melanjutkan sekolahnya ke tingkat 
SMA. Walaupun secara umur dirinya 
termasuk terlalu tua, kegiatan itu 
tetap dilakoninya dengan senang hati. 
Bahkan pada tahun 2010, saat kenaikan 
kelas XI SMA, ia dipercaya sekolahnya

untuk mengikuti pogram pertukaran 
pelajar ke Jogja.

Dari situ keinginannya un tuk  
mengenyam pendidikan tinggi semakin 
besar. Dia pun mulai menabung untuk 
bisa masuk kuliah. Tekadnya sudah 
bulat saat itu untuk membiayai sendiri 
sekolahnya meskipun orang tuanya 
sudah menyatakan sanggup membiayai 
ongkos kuliah.

Untuk menjalani kubah dan berjualan, 
Awi pun mengatur waktunya dengan 
detail. Setiap hari ia harus bangun pukul 
04.00 pagi dan mulai menyiapkan bahan 
untuk berjualan setelah salat Subuh.

Sepulang kuliah pada pukul 12.30, 
dia m ulai m em buat adonan lalu  
menjajakannya dengan berkeliling 
kampung. Ia menghabiskan waktu 
berjualan di sekitar kampus hingga 
pukul 18.00.

Dia melanjutkan aktivitasnya dengan 
mengikuti kubah malam, jika tidak ada

kubah waktunya ia gunakan untuk 
belajar atau mengerjakan tugas. Awi 
menjalani aktivitasnya sebagai seorang 
mahasiswa sekabgus penjual gorengan 
ini setiap hari dan meliburkan diri 
di hari minggu untuk refreshing dan 
beristirahat.

Walaupun m enikmati berkuliah 
sambil berjualan, Awi mengakui sempat 
tidak kuat dan ingin menyerah. Ada 
kalanya dagangannya tidak laku-laku 
dan menyebabkannya hampir putus asa.

Setelah beralih usaha dengan menjual 
gorengan, keuntungan yang didapatkan 
Awi setiap harinya bisa dikatakan 
cukup besar. Setiap hari rata-rata ia 
mendapatkan keuntungan dari berjualan 
gorengan sebesar Rp300.000. Dari hasil 
keuntungannya itulah Awi bisa membiayai 
hidup dan pendidikannya sendiri, tanpa 
memberatkan orang tuanya sedikit pun.

“Saat ini saya Saya juga ingin mengejar 
beasiswa S2 ke luar negeri," katanya.


