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Inilah buku yang harus dibaca oleh para mahasiswa. Buku inspiratif 

berjudul Mahasiswa Mandiri karya Pak Syamsudin Machfoedz, mengajarkan 
bagaimana seorang mahasiswa harus bisa mandiri dalam menata kehidupan, baik 
ketika masih kuliah apalagi setelah lulus. Buku ini sangat inspiratif karena 
menyajikan sejumlah tips singkat menuju mandiri dengan bahasa yang ringan, 
pendek, dan simpel. Sehingga membuat siapapun yang membaca akan mudah 
memahaminya dan tak sabar untuk segera mempraktikannya. 

Dengan membaca buku Mahasiswa Mandiri ini, kita disuguhkan teori-teori 
yang tidak terduga untuk menuju sukses. Contohnya soal pelanggan. Selama ini 
banyak yang berpikir bahwa pelanggan itu adalah orang yang terkait dengan 
pengguna layanan jasa, pembeli dalam sektor perdagangan sejenisnya. Nah, di 
buku ini, pelanggan memiliki makna yang lebih luas, yaitu dimulai dari orang tua, 
anggota keluarga, tetangga dan masyarakat luas adalah pelanggan yang harus 
kita layani seperti ‘raja’. Meskipun mereka tidak sedang melakukan transaksi 
bisnis dengan kita. Dengan konsep yang demikian ini, menunjukkan bahwa buku 
ini tidak hanya mengajarkan kemandirian secara material, tetapi lebih dalam lagi 
yaitu pada aspek spiritual, ini tentu sangat luar biasa. Di buku ini, sekilas kita 
diajarkan tentang sukses berwirausaha yang bersifat materi, tetapi sesungguhnya 
lebih dari itu, karena didalamnya syarat dengan nilai-nilai spiritual dan 
kemaunusiaan. Nah, inilah yang belum banyak dijumpai dalam buku-buku 
motovasi dalam berwirausaha. 

Bukan hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan kisah sukses anak-anak 
muda dalam berwirausaha. Kisah inspiratif seseorang itu akan mudah diingat dan 
memotivasi  pembaca untuk melakukan hal serupa. Banyak sudah yang sukses 
yang terinspirasi dari kisah orang sukses lainnya. Saya yakin anak-anak muda akan 
lebih terangsang jika mereka membaca kisah sukses. 

Khusus untuk para mahasiswa, dalam pandangan saya mereka memiliki 
lebih banyak peluang untuk sukses dibandingkan dengan yang tidak pernah 
mengenyam pendidikan tinggi. Setidaknya ada tiga hal yang menjadikan 
mahasiswa itu lebih unggul dari masyarakat pada umumnya sehingga harus bisa 
lebih berhasil. Pertama, mahasiswa berkesampatan untuk menempuh pendidikan 
di perguruan tinggi yang tidak semua orang  bisa. Melalui pendidikan tinggi akan 



banyak ilmu yang didapatkan, tidak hanya ilmu dari bangku kuliah, tetapi ilmu 
dari mana saja. 

 Kedua mahasiswa memiliki teman, dosen (jaringan) yang lebih luas dari 
pada orang biasa. Pergaulan yang luas membuka peluang berbagai kesempatan 
yang bisa dimafaatkan. Ketiga, mahasiswa punya status yang istimewa di 
kalangan masyarakat. Mahasiswa dinilai mampu menyelesaikan berbagai 
persoalan di masyarakat. 

Tiga kelebihan ini bisa dijadikan sebagai senjata untuk meraih masa depan. 
Dengan pendidikan yang tinggi, otomatis mahasiswa punya ilmu yang banyak. 
Bukankah, jika kita ingin meraih segala cita-cita, ilmu adalah kuncinya? Seperti 
kata Nabi Muhammad; Barang siapa ingin dunia maka harus menggunakan ilmu, 
barang siapa ingin mendapatkan akherat harus dengan ilmu dan barang siapa 
ingin menggapai kedua duanya maka harus dengan ilmu. Nah dari sini, mahasiswa 
insyaallah telah memiliki bekal ilmu yang cukup untuk menggapai apa yang 
diinginkan.  

Nah, selain ilmu, hal penting yang dimiliki mahasiswa adalah jaringan yang 
luas dengan orang-orang pandai dari berbagai daerah. Jaringan ini sangat perlu, 
karena untuk bisa sukses dalam membangun usaha atau karir. Orang yang banyak 
jaringannya, berarti orang itu suka bersilaturrahmi. Dan teah nyata-nyata 
disebutkan, dalam sebuah hadis bahwa silaturrahmi bisa menambah rezeki dan 
memperpanjang umur. Tentu ditunjang dengan kemampuan ilmu dan life skill 
serta komunikasi yang baik, akan lebih mudah menuju kesuksesan. 

Yang ketiga adalah terkait status sosial mahasiswa yang cukup terhormat di 
masyarakat. Ini juga bisa dijadikan sebagai modal seseorang untuk meraih 
kesuksesan di berbagai bidang. Sebab, diakui atau tidak track record seseorang 
akan sangat mempengaruhi masa depannya. Meski demikian, satu yang harus 
dicatat, mahasiswa tidak boleh sombong. Mengingat sifat sombong sangat 
berbahaya untuk masa depan seseorang. Karena kehancuran itu seringkali 
berawal dari kesombongan. Jadi meskipun mahasiswa itu memiliki sejumlah 
kelebihan dibanding masyarakat biasa pada umumnya, harus tetap bersikap 
wajar dan bersahabat namun harus tetap menjadi sosok pekerja keras. 

Nah, dengan membaca buku karya Pak Syamsudin Machfoedz dan 
memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya dengan lebih maksimal lagi, saya 
yakin para mahasiswa tidak sulit menemukan kunci menuju orang yang sukses 
lahir dan batin. Saya berpesan kepada para mahasiswa yang telah membaca buku 
ini untuk mengabarkan kepada temannya agar juga mau membaca. Supaya 
semakin banyak orang yang terinspirasi dan bisa meraih kesuksesan. Jangan 
bangga menjadi orang yang sukses sendirian, tetapi banggalah bila bisa membuat 
banyak orang sukses. Selamat membaca, selamat meraih kesuksesan. 
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