
TRANSLIT UJARAN TALKSHOW KICK ANDY 

Jangan menuntut ilmu, karna ilmu tidak bersalah. Yang benar adalah kita mempelajari ilmu 

dan mengamalkannya. Kali ini topik kick andy adalah mengenai serba-serbi keunikan dibalik 

dunia pendidikan. Salah satu adalah kisah tentang Yohanes Bayu dan kita berika eplous 

kepada Bayu yang sudah ada di Studio. Trimakasih ya. silahkan duduk. 

O1 : Saya dengar pekerjaan Bayu dulu adalah petugas klining servis, yang bersih-bersih 

O2 : Betul, ya yang bersih-bersih. 

O1 : bersih-bersih apa? 

O2 : bersih-bersih semuanya. Toilet. 

O1 : oh, bersih, bersih semuanya ya. Terutama toilet. 

O2 : yaaa, terutama toilet. 

O1 : waktu melamar sebagai petugas atau pekerja klining service dulu ijasah yang dipakai 

ijasah apa? 

O2 : SMK… 

O1 : SMK? Jurusan? 

O2 : otomotif. 

O1 : otomotif? Ooo…iya, ada itu mobil-mobilan ngepel ada itu. Mungkin ada jurisannya 

ya. 

 Setelah lulus dari SMK jurusan otomotif, saya denger sebenrnya Bayu ingin 

melanjutkan sekolah ke sekolah music. Ya? 

O3 : hehehe… 

O2 : betul. 

O1 : waktu itu pengen jadi apa dengan belajar music. Cita-citanya mau jadi apa? 

O2 : dulu pandangan saya pengen ngambil music tu kaya pengen mempunyai band orkes 

besar kaya Erwin gutawa seperti itu. Kayaknya keren banget. 

O1 : ooo….ujung-ujungnya nyanyinya di toilet ya. 

O3 : Hehehe… 

O2 : haha… ya… 

O1 : iya, tapi menarik. Cita-cita ingin jadi musisi, walaupun smknya jurusan otomotif. 

O2 : tapi tak didukung oleh orangtua, waktu itu. 

O1 : tidak didukung orang tua untuk belajar musik? 

O2 : iya, karna Bapak. 

O1 : oh iya, kenapa nggak boleh jadi musisi? 



O2 : ya, nggak tau pemikiran bapak waktu itu. “kamu ngapain ambil music, pengen jadi 

apa? Dia bilang gitu. Bapak pengen jadi guru. Karna dari kakek guru, bapak saya 

guru, ibu saya guru. 

O1 : tetangga guru juga? Trus siapa muridnya? 

O3 : hahaha… 

O2 : hahaha,..iya… tetangga guru. 

O1 : ya dari keluarga guru tentu anaknya pengen jadi guru. Tapi mau belajar music 

sehingga orangtua kecewa. Tidak diizinkan. Nah, akhirnya SMK jurusan otomotif. 

Katanya sempet minggat gara-gara tidak diizinkan untuk sekolah music. 

O2 : iya,.. 

O1 : minggat kemana? Berapa lama? 

O2 : ke rumah nenek waktu itu. 1 minggu. 

O1 : aaa itu mah ngungsi namanya… menarik. 

 Sekarang pekerjaan anda apa? 

O3 : hahaha… 

O2 : sekarang, saat ini pustakawan. 

O1 : pustakawan? Ok. 

O2 : iya, diperpustakaan.  

O1 : Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana seorang petugas klining service bias menjadi 

pustakawan ikuti dulu kisahnya berikut ini. 

………………….. 

O1 : orang tua ingin kamu jadi guru. Kemudian bayu ingin jadi musisi. Gara-gara masih 

ada persoalan kemana nasib dan karirmu akan dibawa. Bayu kemudian lari ke 

tangerang. Itu nggak naik kereta api nggak naik pesawat ya. Lari ya? 

O2 : hhhh 

O1 : ke tangerang, trus di tangerang bayu kemudian bekerja sebagai cleaning service. 

Bagaimana reaksi orang tua begitu tau bayu bekerja sebagai petugas cleaning service? 

O2 : tapi nggak tahu dalam hati mereka pasti, kasian pasti. Yaaa nggak tahu juga sih. 

O1 : belum tahu? Mereka tidak bereaksi ketika tahu. 

O2 : biasa aja sih. Merestui. 

O1 : merestu? Hh yayaya. Tapi kenapa kemudian menjadi cleaning service? Apakah itu 

kesempatan satu-satunya untuk bekerja? Atau sebenarnya pilihan juga? 

O2 : sebenarnya sayu pengen bekerja di pelayaran. Jadi, pas habis lulus dari smk saya 

pengen kerja di pelayaran. Ya ikut di kapal. 



O1 : tapi kenapa kok jadi petugas cleaning service? 

O2 : waktu itu ada orangtua murid dating ke rumah karena bapak saya guru. Mungkin 

ucapan terimakasih atau apa dan dia nanya saya sebenarnya. “bay, gmn? Kamu sudah 

luus? Sudah pak” rencananya masu kerja atau kuliah? Saya bilang saya mau kerja. 

Saya mau kepelayaran. Kemudian dia bilang, waduh kamu latih mental dulu di Jakarta 

deh, kamu ikut saya dia bilang. Tapi kerjanya cleaning service. Oo ya udah deh saya 

bilang yang penting halal. 

O1 : untuk melatih mental ya? 

 Saya denger pernah di lift atau dimana ada orang nyiram kucing atau apa. 

O2 : jadi pas waktu tu saya lagi penegn ngepel koridor trus saya nyari ember. Kan ada 

warna merah sama biru. Saya nyari nggak ada. Pas saya mau turun ke lobi bawah tiba-

tiba pas saya naik lift. Embernya ada di dalam lift. Ini pasti kerjaan mahasiswa ni, 

saya bilang. 

O1 : nggak ada masalah tu, dukanya dimna dukanya? 

O3 : hahaha… 

O2 : hahha saya maslah lah cari-cari ember 

O1 : yang dramatis dong. Baik, tentu kita pasti penasaran bagaimana ceritanya dari 

seorang cleaning service jadi pustakawan. Kita istirahat sejenak kita ikuti terus kick 

andy. 

O3 :  hahaha…. 

….. 

O1 : oke Bayu kita lanjutkan ya. Kamu lulusan SMK jurusan otomotif kemudian ke 

Jakarta kerja klining servis sekarang jadi pustakawan. Nah  ini cerita ringkas 

bagaimana bias jadi pustakawan. 

O2 : tadinya saya kuliah tahun 2008 di UT universitas terbuka. Tapi sebelum itu waktu 

2007 saya sempat ikut  beasiswa di tempat saya bekerja ngambil pendidikan guru 

cuman nggak lolos. 

O1 : sempat ikut tes tapi nggak lolos. Lalu? 

O2 : lalu 2008 manajer perpustakaan saya menawarkan bahwa ada donator pengen 

nyekolahin saya untuk kuliah. 

O1 : terus, setelah itu baru masuk UT? 

O2 : UT, jurusan perpustakaan D2. 

O1 : kuliah 2.5 tahun dapat D2. Kemudian, setelah itu diangkat jadi pegawai. 

O2 : eee…enggak  



O1 : enggak? Terus cerita singkatnya gimana? 

O2 : itu berawal dari klining servise 2005-2006. 2006 sebetulnya saya sudah di 

perpustakaan tapi status masih klining servise  

O1 : klining servise di perpustakaan. Gitu? Hehehe 

O2 : hehe…ya masih bersih-bersih perpustakaan. 2007 fak. Kedokteran saya membantu 

di perpustakaan, tapi statusnya masih klining servise. Dan sehari setelah itu temen 

saya yang di viar menawarkan pekerjaan di luar 

O1 : dia bilang apa? 

O2 : perpustakaan. Di Jakarta utara. 

O1 : bagaimana ceritanya kok bias sampai sana? 

O2 : jadi, temen temen saya  sudah play duluan dan dia di trima. Bay, udah lo ngirim aja 

di sisni. Lo jadi guru olah raga gua perpustakaannya. Tapi temen saya bilang, saya 

harus ketemu bayu dulu karena kita berdua punya program olahraga baru. Foodball 

dan cukball. Terus akhirnya kita play. Yang di terimma saya, temen saya enggak. 

O1 : waaah, nyesel ngajak bau nih. 

O2 : ya udah lanjutin aja dia bilang. Ya udah, makanya saya lanjut. 

O1 : sekarang, selain jadi pustakawan juga ngajar futsal. Bayu, dari perjalanan hidupmu 

seorang klining servis kemudian jadi pustakawan kuliah sempat di UT. Apa manfaat 

dari ilmu yang bayu dapatkan di universitas terbuka . 

O2 : sebenarnya landasan teorinya saya belum tahu yang tadinya kerja langsung 

praktiknya. Jadi di UT saya semakin tahu. 

O1 : jadi ilmumu semakin lengkap? Baik, kalo ada pesan buat teman-teman yang 

sekarang masih berjuang untuk menapak karir atau pendidikan . apa pesan yang mau 

disampaikn dari semua pengalaman seorang petugas klining servise . 

O2 : apapun pekerjaannya belajar untuk mencitai pekerjaanmu dan tanamkan dalam hati 

yang penting kejujuran. Karena dasar dari semuanya itu adlaah kejujuran. 

O1 : baik, ayu terimakasih sudah mau tampil diacara kick andy. Jauh-jauh dating dari 

batam. Sebelum kita akhiri kita panggil dulu narasumber berikutnya seorang ibu yang 

luar biasa. Ibu Diana Patrisia. Iak, terimakasih budiana sudah dating di acara ini. Ibu 

Diana…sekarang umurnya berapa ibu? 

O2 : 79 tahun dan januari nanti 80 tahun. 

O1 : 80 tahun? Ibu Diana memegang tiga rekor muri. Begitu ibu? 

O2 : iya 



O1 : nah, untuk apa saja sebelum anda penasaran kita rehat sejenak Bayu, ikuti terus di 

kick andy. 

……………………………. 

Tadi sepintas sudah saya perkenalkan ibu Diana patrisia pasaribu hasibuan. Ibu Diana dalam 

usianya menjelang 80 tahun itu tercatat sebagai pemegang rekor muri tiga rekor ya 

buk ya…ibu, inikan mengagumkan dalam usia ibuk karena rekor yang dipegang 

adalah rekor sarjana s1 tertua yang dicatet oleh rekor muri. Emang waktu lulus sarjana 

umur berapa ibuk? 

O2 : saya mulai kuliah umur 65 tahun. 

O1 : baru mulai kuliah? 

O2 : iya 

O1 : saya pensiun itu buk. 

O2 : lulus umur 69 tahun. Lulus s1. 

O1 : menarik karena kemudian mencatat rekor lagi ketika ibu melanjutkan kuliah atau 

sekolah lagi ambil s2 . 

O2 : saya langsung kuliah diumur 69 tahun lulus umur 73 tahun lulus s2. 

O1 :  rekor yang terakhir itu untuk rekor apa? 

O2 : saya lanjutkan kuliah untuk s3. 

O1 : jadi ibu lulus s3 umur berapa? 

O2 : umur 77 tahun 

O1 :S 1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 77 tahun ibu masih ingin melanjutkan 

lagi? 

O2 : ya S3, biasanya professor itu pemberian daripada itu perguruan-perguruan. 

O1 : bias juga cari lagi doctor dibidang lain apa masih ada minat?  

O2 : saya sekarang sedang jadi dosen. 

O1 : ibu Diana ngajar apa sekarang? 

O2 : sekarang lagi mengajar pada semester ini ada dua mata kuliah pengantar perjanjian 

lama dan filsafat pendidikan. 

O1 : jadi waktu ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah, bagaimana reaksi suami dan 

anak-anak. 

O2 : saya tidak kasih tahu suami saya. Pokoknya pekerjaan rumah saya bereskan. 

Kemudian saya bilang, bapak saya mau pergi ke ….riarkara gitu aja tak pernah 

runding itu. Kalo saya runding saya tahu tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya 

ambil. 



O3 : hahaha… 

O1 : istri perlu berbohong  pada suami ya…hehehe  

Tapi bohongnya positif ya buk ya  

O2 : iya bapak,  

O3 : hahaha…prok..prok… 

O1 : hhhhhhh..pasti kan suatu saat ketahuan juga. Waktu ketahuan gimana ini?  

O2 : begini, saya pintar juga mengambil hati suami pak. 

O1 : hhhhh…suami ada di sini atau tidak? 

O2 : tidak… 

O1 : oo…di papua ya? 

O2  : saya bilang…tolong antar saya pak. “kemana?”. Ke diarkara. “ada apa di situ?”. Ya 

kan sekarang saya belajar. Diantar saya pakai mobil. Dan kalo macet dengan mobol, 

saya diantar pakai motor. And pada suatu ketika pada waktu saya naik metromini. 

Suami saya bilang begini kalau kau naik naik dengan kendaraan umum tunjukkan 

kartu mahasiswa mu. 

O3 : hahaha… 

O1 : kenapa suami ngajarin utnuk memperlihatkan kartu mahasiswa .  

O2 : karna suami saya tahu kalo dengan kartu mahasiswa pembayaran itu apa berkurang. 

O3 : prok…prok… 

O1 : oh..iya..tunjuk mahasiswa jadi murah ongkos besnya. Ibuakhirnya lakukan itu? 

O2 : iya, saya lakukan. Lalu kondektur liat muka saya dia menjeguk . saya kasih 500 

seharusnya seribu. 

O3 :  hahaha… 

O1 : terus reaksi kondektur gimana? 

O2 : waktu saya turun di kulitan dia bilang. Hati-hati ya dek. 

O3 : hahaha… 

O1 : hhh…..ini ini kondekturnya nyindir ini ya 

O2 : dia dendam saya    

O1 : dia nyindir… trus reaksi ibu apa? 

O2 : jadi saya bilang. Heei jangan bilang aku adikmu, cucu saya sudah sebesar kau. 

O3 : hahaha… 

O1 : tapi sejak saat itu ibu tetep pakek atau. 

O2 : tidak. di rumah…pak gara-gara suruh pakai kartu mahasiswa saya jadi rebut dengan 

kondektur. 



O3 : hahaha… 

O1 : hhhhh…. 

O2 :kita kan kasihan pada kondektur. Masak naik bes Cuma bayar seribu. Saya bilang. 

O1 : tunggu buk saya tidak dengar dengan baik tadi. Sesampainya di rumah ibu bilang 

apa pada suami 

O2 : gara-gara kau tunjukkan kartu mahasiswa, saya rebut dengan kondektur. 

O3 : hahaha… 

O1 : tunggu dulu buk, sakit perut saya. Jadi sejak dari itu ibuk sudah tidak pakai? 

O2 : tidak pak, saya malu. Selama di jalan kondekturnya melotot terus sama saya . 

O1 : dia lihat kartu mahasiswa, dia lihat ulang. Bingunglah dia. 

O2 : ya, seolah-olah bohong. Gara-gara uang 500. 

O1 : waktu masuk kuliah pertama kali, kan teman- teman ibu Diana kan seumur cucu atau 

seumur anak begitu . reaksi mereka ada mahasiswa. 

O2 :seolah-olah untuk apa ada saya di tengah-tengah mereka waktu di pekarangan diarka. 

Lalu masuklah saya ke dalam. Waktu sudah beberapa hari ada yang bilang mahasiswa 

di belakang  saya. Uban ibu bertambah banyak. Seoalah-olah kenapa ibu ini di terima. 

Seolah-olah kaya dosen itu kurang yakin kalo saya itu kuliah. Tetapi waktu uts 

seorang dosen professor memanggil saya kedepannya yang lain tidak di panggil. “ibu 

Patrisia, “kata dia. Diambil lembaran habis ujian. Selamat ya buk, ternyata saya dapat 

lapan puluh tujuh setengah. Setelah itu baru teman mahasiswa diam, tidak ada lagi 

yang mengejek. 

O1 : nah, ini yang mau saya Tanya bu. Mahasiswa kana da kebiasaan nyontek. Ibuk 

pernah nyontek ndak? 

O2 : oo tidak. 

O1 : ibu jangan bohong. 

O3 : hahaha… 

O2 : jadi gini, pernah sekali. Waktu kami. Waktu itu hari ujian sudah di bagi korsi. Saya 

bialng teman. Sebelum dosen belum dating dan  belum pembagian soal ujian. Lalu 

saya bilang teman di kanan saya. “eh, boleh nggak kita buka buku sebelum ujian?”. 

Tentu boleh jawab teman saya sudah tua. Kita kan harus jujur ibu. Padahal waktu itu 

saya tidak menyontek tidakapa. Hanya saya Tanya boleh ndak buka buku sebelum 

ujian?. “kita kan harus jujur ibu.” Oh iya jujur, kata-kata itu selalu berkeliaran di 

pikiran saya, kata jujur adalah kata-kata yang indah. Itu saja. 



O1 : baik, sebelum kita lanjutkan ibu Diana, tentu kita ingin lihat dulu tentang cerita ibu 

Diana berikut ini. 

 Menuntut ilmu tidak terbatas waktu, itulah prinsip yang dipegang teguh Diana 

patrisia pasaribu hasibuan. Wanita yang akrab disapa  Diana ini memasuki bangku 

kuliah di usia senja yaitu usia 65 tahun. Keinginan Diana yang ingin mendaftar untuk 

kuliah strata satu di sekolah tinggi filsafat driyakara Jakarta. Lulus diusia 69 tahun . 

wanita yang lahir di tapanuli utara 79ntahun silam ini merasa belum puas dan 

memutuskan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Diusia 73 tahun 

Diana lulus pascasarjana dari istitut teologi dan keguruan Jakarta dan mendapat gelar 

doctor dari STT Indonesia di usia 77 tahun. Dalam menyelesaikan tugas kuliah Diana 

mengaku tidak pernah dibantu oleh siapa pun. Ia selalu setia dengan mesin tik tua nya 

ini. Sibuk dengan aktivitas perkuliah tidak membuat ibuk 6 orang anak ini melupakan 

tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Diana sering mendapat dukungan dari suaminya 

dan semua anaknya. 

O3 : memang batas usia pengsiun. Biasanya kemampuan berpikir kemampuan untuk 

belajar menurun. Tetapi mama masih mempunyai untuk itu. Jadi yang pertama rasa 

bangga. Yang kedua memang takut kalo tiba-tiba mama sakit dengan kondisi usia 

yang seperti itu bias sakit macem-macem. Tapi itu tadi, karna mungkin Allah tidak 

tidur jadi diberi kesehatan terus sama Tuhan. 

Karna kegigihannya dalam menimba ilmu. Nenek dari 13 cucu ini mendapatkan 3 

penghargaan dari museum rekor Indonesia . kini Diana menjadi dosen tetap di STT 

Ekumene Jakarta. Bagi Diana ilmu yang dia dapatkan harus dia bagi agar dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 

O1 : bu Diana. Sebelumnya minta maaf ya jaman sekarang mahasiswa kan kalau bikin 

skripsi pakai laptop. Ibu tadi di video pakai mesin tik. Itu mesin tik abad ke berapa 

buk? 

O3 : hahaha… 

O2 : yaaah, saya beli mesin tik itu dulu belum popular laptop. Di tanah abang, saya harus 

mengetik akrena diminta dan diharuskan dalam situasi saya dalam perkuliahan. Mesin 

tiknya itu ya jaman bahola pak. 

O1 : lebih tua ibu atau mesin tiknya? 

O2 : bapak-bapak…ya saya pak. 

O1 : baik, jadi ibu bikin skripsinya pakai mesin tiknya itu ya. 

O2 : dengan mesin tik. 



O1 : kenapa ggak pakai laptop? 

O2 : saya punya laptop tapi, saya padahal lebih susah pakai mesin tik. Tapi sudah terbiasa 

dan sudah sayajiwai itu mesin tik . disertasi 315 halaman saya saya kerjakan 3 bulan 

dengan mesin tik. Disertasi 

O1 : itu sekaligus menunjukkan kondisi ibu prima. Karena ngetik mesin tik itu tidak 

gampang. Kalaupun becanda-becanda tapi pesan moral yang saya lihat paling kuat 

adalah bagaimana prinsip mengejar ilmu itu tidak memandang usia ya buk ya. Nah, 

bagi penonton acara kick andy adakah yang ingin ibu pesankan dalam konteks 

pendidikan? 

O2 : tentu ada, bagi anak anak yang muda bercermin kepada saya bersemangat mencari 

ilmu. Jangan pernah merasa susah. Sedangkan orangtua seperti saya masih bisa 

mencapai s3 tapa minta tolong pada siapa-siapa. Boleh bercermin kepada saya. 

O1 : baik, bu Diana terimakasih banyak ya sudah menginspirasi kami semua. Semoga ini 

bias menginspirsai anak-anak muda agar mereka pantang menyerah dalam menggapai 

setinggi-tingginya. Terimakasih kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ibu Diana. 

Tamu berikutnya sejak lahir secara fisik dia tidak sempurna. Tetapi prestasi 

akademiknya mengagumkan. Siapa dia ikuti terus kick andy 

……………………………… 

O1 : yak, tamu berikutya sudah ada. Pak agi cece. Terima kasih pak agis sudah hadir di 

acara kick andy. 

O2 : (menganggukka kepala) 

O1 : sampai detik ini harus jujura ya. Saya ini s1 belum, artinya saya belum sarjana. 

Isrisaya, anak-anak saya bilang udahlah sekolah lagi mereka malu bapaknya tidak s1. 

Tetapi ada sesuatu yang unik dari anda, berkaitan dengan pendidikan. Ya, tapi 

sebelum kita mulai mari kita simakliputan berikut ini. 

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri cina dan teruslah belajar hingga keliang lahat, kata-

kata bijak itu tampaknya benar-benar dihayati dan dipraktikkan oleh sosok ini budi 

ade cece, pria kelahiran Kalimantan timur 17 april 1950 ini telah mengantongi tiga 

belas gelar akademis. Ketigabelas gelar yang disandangnya pun belum cukup baginya. 

Saat ini ia telah menyelesaikan tesis magister administrasi public di universitas 

terbuka. Tak hanya pendidikan formal yang dengan bersamaan juga mengenyam 

pendidikan non formal. Sejak dibangku sms sampai kuliah agis sudah mengukuti 

beberapa kursus, ia juga menguasai 30 bahasa asing. Tidak hanya itu, pria yang sealu 

berpenalpilan segar dan rapi ini juga mengasai 100 alat music dan beberapa jenis diri. 



Dari belasan gelar yang disandangnya serta telah sekian banyak profesi yang 

digelutinya puluhan tahun, kini, pria yang menyukai kuliah ini menetapkan diri 

sebagai rector di institute budanasional sebagai penasihan hukum, konsultan bisnis, 

ketuaa yayasan, ketua koperasi, pimpinan perusahaan dan sebagai peracik dan peneliti 

formula obat herbal. Diusianya ynang terus bertambah tidak menghalangi ayah 4 

orang anak ini untuk terus belajar. Baginya, penderitaan  akan hilang hanya dengan 

ilmu. Karna itulah ia tidak akan berhenti belajar sampai ia meninggal dunia. 

O1 : ya, jadi berapa banyak ijasah kesarjanaan yang anda miliki sekarang ini? 

O2 : yang sudah seluruhnya 12, yang masih tunggu cuci gudang 3. 

O1 : jadi, kalo 3 ini berhasil anda lalui maka ada 15 gelar sarjana yang anda miliki? 

O2 : iya. 

O3 : hahaha…. 

O1 : bisa dijelaskan ijasah anda itu dari mana saja? 

O2 : 5 dari UI, 4 dari UT, 3 daris ekolah swasta lainnya. 

O1 : kalau gitu saya yang enyebutkannya ya? 

 Ijasah kedokteran dari trisakti, administrasi dari universitas 17 agustus, filsafat dari 

UI, hukum dari universitas Kristen indoesia, ekonomi dari universitas terbuka, ilmu 

pemerintahan dari universitas terbuka, master amanjemen dari UI, sertifikat keahlian 

administrasi MBA dari prancis, s3 lingkungan UI, ILMU KOMUNIKASI universitas 

terbuka, sarjana sosiologi dari universitas terbuka, s3 hukum dari trisakti. Lalu apa 

yang anda nggak punya? Saya mulai marah ini. Melihat nasib saya yang s1 aja belum. 

Makanya saya bilang serakah betul anda. 

O2 : yang saya nggak punya tenaran seperti dek andy ini. 

O1 : nah, apa yang membuat anda berjuang sampai mendapatkan ijazah kesarjanaan 

sebanyak itu? 

O2 : saya sendiri tidak tahu. 

O1 : laaaaaahhhhh……….. 

O2 : hanyut dan larut begitu saja. Tapi hanya satu, didorong oleh rasa ingin tahu. Nah rasa 

ingin tahu itu kan bisa baca sendiri. Sudah saya coba dengan beli buku banyak-banyak 

lalu belajar sendiri nggak disiplin, karena tidak ada tekanan.  Tidak ada ujian tidak ada 

apa lalu bosan trus ditinggal. Terpaksa untuk memacu diri sendiri masuklah pedidikan 

formal ini. 

O3 : hahaha… 



O1 : dengan segitu banyaknya gelar, kalau resminya menulis nama anda itu bagaimana? 

Tadi saya mencoba mencock-cocokkan semua gelar anda. Anggap aja ada sebuah 

kegiatan formal. Apakah itu seminar ilmiah, kemudian saya memanggil anda baik 

utuk itu tamu berikutnya adalah  Dr, Drs. Budi Agis Cece s, ket. S.H,. SS,. S.E,. 

S.kom, S.sos, Si Pem, MA, CA. A.AE. saking banyaknya saya sudah bingung ini. 

Resminya bagaimana gelar anda ini? 

O2 : Dr. Agi Cece, dll, dsm. 

O1 : hhh… 

Tapi rata-rata nilai kelulusan anda sebagai sarjana itu bagaimana? 

O2 : nething. 

O1 : artinya pas-pasan? 

O2 : he.em 

O1 : hhhhh…anda kok kelihatan bangga, padahal pas-pasan. 

O3 : hahaha… prok…prok… 

O2 : ya, banggalah karna kenapa? Bisa pas-pasan gtu yang penting lulus 

O1 : hhhhh 

O2 : yang kedua saya tidak suka jika otak saya diisi dengan hafalan itu bisa dapat A, B 

kalo kita menghafal. Itu yang saya nggak suka. Jadi yang penting lulus.  

O1 : lulus sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Bukan karna menghafal? Sesudah lulus 

lupa semuanya ilmunya. Itu saya banget haha… menarik karna selain anda dianggap 

aneh sebagai pengepul ijasah. Ternyata perjalanan hidup anda dalam pekerjaan juga 

unik. Pernah jadi produser film, tapi pernah juga tugas di sebuah perusahaan kremasi 

mayat. Bagaimana jalan ceritanya. Kita rehat sejenak. Ikuti terus kick andy. 

………………………….. 

O1 : iyak, pak agi kita lanjutkan ya, dengan 12 gelar kesarjanaan yang anda miliki 

sekrang. Dalam wkatu dekat akan menjadi 15 gelar kesarjanaan yang berhasil anda 

peroleh. Itukan dala rentang waktu anda kuliah dan usia anda yang sekrang berapa 

usianya? 

O2 : rahasia perusahaan itu. 

O1 : okey, sampai usia rahasia perusahaan itu tadi, relative pendekuntuk mendapatkan 

ijasah sebanyak itu. Apakah uga ada yang dirangkap. Anda belajar di universitas sini 

sambil belajar di universitas lainnya? 

O2 : betul. 

O1 : pernah rangkap berapa? 



O2 : 2 

O1 : oh, dua-dua? 

O2 : itu ndak pendek waktunya, 48 tahunan. 

O1 : apa tantangan terberat yang anda rasakan? Dalam memperoleh ijasah sebanyak itu? 

O2 : hamper 70% DO dikeluarkan oleh karya akhir. 

O1 : lalu, upaya apa yang anda lakukan agar mendapat gelar kesarjaan sebanyak itu? 

O2 : metodologi research. 

O1 : kalau bagi waktu ada masalah ndak? 

O2 : bagi waktu tidak ada masalah 

O1 : jadi, kegiatan anda. Saya sebut mengumpulkan ijasah sebanyak itu apa betul-betul 

ingin mencari ilmunya atau cari sensasinya? 

O2 : kalau cari sensasi tidak. Karena selama ini saya tiarap. Tidak ada yang tau itu. 

Sampai saya enem tidak ada yang tahu. 

O1 : lalu, maanfaat apa yang bermanfaat untuk kehidupan anda? 

O2 : jadi, manfaatnya dimana kita tidak tahu. Tapi dalam kehidupan kita, semua ilmu 

yang kita pelajari, pengalaman yang kita peroleh itu pasti ada manfaatnya. 

O1 : dalam perjalanan karir anda. Anda pernah jadi guru SMK, jadi guru music, pernah 

jadi produser pelm. 

O2 : betul, dengan piala citra duak. 

O1 : dapat piala citra duak? 

Trus anda aktifis di koprasi, ketua yayasan, dan yang paling menarik adalah anda 

pernah bekerja di perusahaan kremasi mayat. 

O2 : iya, itu tidak menarik. Yang mearik waktu saya menjadi pemimpin umum harian. 

O1 : pernah juga? 

O2 : ya, pernah. 

O1 : dari sejak SMA pun anda ini unik karna semua kursus anda ikuti 

O2 : betul 

O1 : ini ditangan saya terlalu panjang untuk dibacakan. Anda dulu kursus montir radio, 

kursus montir tipe rekorder, montir televise hitam putih, montir televise bewarna. Ada 

jenjangnya ya…hahaha 

O2 : bukan jenjangnya. Waktu itu karna belom ada. 

O1 : ooo, waktu hitam putih anda belaja, begitu ada tivi berwaena anda belajar lagi? 

Pernah kursus montir mesin pendingin acj ini ya, montir mobil dan motor, montir 

traktor dan alat berat, montir gulung dynamo, montir bangunan beton, pengaspalan 



jalan, instalasi listrik, foto grafi, computer, perhotelan, impor ekspor, akupuntur dan 

apa lagi muxibustion, tata buku dan hukum dagang, percetakan dan sablon, 

pertukangan kayu dan besi, kursus holtikultura, kursus pembuatan bahan bagunan, 

aspal, elmosi, cat, ait, batako, batubata gentheng, dan lain-lain. Kursus industry rumah 

tangga, sabun, kecap, soar tomat, tahu temep, tauco, kursus al kitab, al qur’an, obat 

tradisional cina, kursus berbagai bahasa, kursus alat music , berbagai seni bela diri , 

kursus berbagai olah raga,  kursus seni minum the. Yang belum lengkap adalah kursus 

menjahit dan taat ria.menarik, bahkan empat gelar atau bahkan akan 5 gelar anda dari 

universitas terbuka. Nah, disini ada ibuk dian belawati. Rector universitas terbuka. 

Selamat dating…bu tian, menari sekali. Mungkin banyak diantara penonton yang lupa 

asal muasal universitas terbuka. Dulu ide pendiiran unuversitas terbuka ini untuk apa 

sih? 

O3 : jadi, universitas terbuka itu didirkan pada tahun 1984. Ketika itu banyak sekali 

lulusan SLTA. Pada waktu itu kita sedang ada dampak pada tahun 70-an. Yang tidak 

tertampung diperguruan tinggi konvensional yang sistemnya tatap muka. Nah, itu 

pemicu utamanya sehingga pada saat itu pemerintah mencari satu model pendidikan 

tinggi yang tidak memerlukan infrastrukutr yang terlalu massif. Dan ditemukanlah 

model yang disebut universitas terbuka. Yang waktu itu dicontoh dari inggris. 

O1 : ibu tian, lalu sekarang ini mahasiswanya siapa saja? 

O3 : nah, mahasiswa UT itu siapa? Mahasiswa ut itu dating berbagai dari lapisan 

masyarakat. Kalau kita lihat sosial ekonominya. Dari ekonomi terendah, misalnya 

seperti bayu dari yang cleaning servis, bahkan ada yang dari para TKI yang sekrang 

sedang kuliah di UT, sampai kepada mereka yang kedudukan sosial ekonominya 

sangat tinggi. 

O1 : susah nggak masuk UT? 

O3 : masuk UT gampang. Keluar juga gampang. Yang susah lulus. Karna kalo lulus kan 

harus memenuhi persyaratan. 

O1 : mahal nggak sih? 

O3 : lebih mahal orang yang merokok.  

O1 :Kalau anda dan teman-teman di universitas terbuka apa harapannya peran dan fungsi 

di UT kedepan? 

O3 : ya, kalau kami berharap masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia ada universitas 

terbuka dengan system belajar yang sangat fleksibel dan kami berterimaksih dengan 

perkembangan teknologi dan informasi yang sudah mempopulerkan email dan 



mempopulerkan istilah e-learning karna sdengan istilah-istilah itu kelihatannya bagi 

kami tidak terlalu sulit menjelaskan pada system pembelajran yang dilakukan oleh 

UT. Karena system pembelajarn di UT itu seperti e-learning mungkin kalau orang 

awam menyebutnya. Tetapi kita juga bisa melaayani mahasiswa yang tidak punya 

akses ke internet yaitu dengan modul-modul secra tercetak. 

O1 : baik, teriaksih ibu dian. Nah, ini dari tadi saya menilbulkan pertanyaan ini. Ada 

koper sebesar ini disini. Saya menduga anda sedang di marahi istireri karena 

membawa kopern sebesar ini. Sekalian emmbawa pakaian-pakaian kesini.  

O2 : bukan, ini alat music. 

O1 : alat music? Sebesr ini apa? 

O2 : wah ini luar biasa. 

O1 : apa coba, boleh liat? 

O2 : jangan terkejut ya? Saya yakin pasti terkejut. Kita lihat aja. 

O1 : iya-iya enggak. Kenapa terkejut? 

O2 : tenang-tenang. Ada kaitan dengan ular.  Naaahhhhh… 

O1 : Cuma itu isinya? Kopernya segini? 

O2 : iyah. 

O1 : kopernya segini. Isinya segini? 

O2 : ii iiyah. 

O1 : kasian anda ya? Ini alat music apa? 

O2 : ini alat music aklau di india itu untuk memanggil ular. Nanti-nanti harus kaya gitu 

biar bisa bunyi. 

O1 : aaa, ini abru enak. Jadi ingat ling-ling. Itu haru diikutirngan tarian yang begini. Ya 

ya yanama alat ini apa? 

O2 : ulusu 

O1 : uluusuuaaaaaaa 

O2 : eh, jangan salah.  

O1 : Kita tau.a ullusaaa 

O2 : ini namanya ulusa… 

O1 : ulusa kuntul balis.aaaa 

O2 : Ini nama hulu buah labu ini huluse. Ini bukan alat music asli cina. Bukan. Ini asli 

dari suku bangsa Thai. 

O1 : baik kita beri eplos untuk pak agih. Trimakasih pak agih. 



Baik pak agih. Di ujung acara ini saya hendak membagikan satu buku. Judulnya ikuti 

kata hatimu. Dan buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk anda di studio. Bagi 

anda di rumah sekali lagi jangan khawatir. Anda juga bisa mendapatkan buku ini 

melalui undian di web side kickandy.com. akhir kata semoga acara ini bermanfaat 

bagi kita semua. Sampai jumpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




