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Kehidupan perkuliahan membuat otak semakin padat dan berisi dengan berbagai macam ilmu
sehingga membuat otak semakin penat. Rutinitas kehidupan dari kos kemudian kampus adalah sebuah
hal yang membosankan. Menunggu datangnya malam sambil besenda gurau membuat waktu terbuang
dengan sia-sia. Hmmm... sungguh derita yang harus dijalani dengan senyuman, karena Allah SWT pasti
sayang dengan hamba-NYa yang murah akan senyuman.
Di zaman yang semakin maju akan teknologi membuat manusia semakin berlomba dalam
mendapatkan apa yang diinginkannya. Kehidupan yang seperti itulah yang mendorong manusia harus
bisa menggali potensi yang ada pada diri mereka. Berwirausaha merupakan hal yang tidak baru di
telinga mahasiswa. Banyak diantara mereka juga melakukan usaha sambil kuliah dan hasilnya cukup
menjanjikan. Mungkin, sebagian mahasiswa berpendapat bahwa kuliah sambil kerja apa enaknya?
Capek iya.. hmhmm... coba kita kaji lebih dalam lagi soal itu. Kuliah sambil kerja adalah sesuatu yang
mengasyikkan jika dijalani dengan rasa ikhlas. Kuliah sambil kerja dapat memunculkan rasa
kemandirian pada seorang mahasiswa itu sendiri.
Kebutuhan mahasiswa semakin hari semakin besar dan membengkak. Berbeda dengan dia
ketika masih duduk dibangku sekolah dasar (SD), SMP, SMA apalagi taman kanak-kanak yang
kemana-mana selalu ditemai orang tua. Pembelian berbagai macam kebutuhan yang datang secara tibatiba, seperti ingin itu atau itu... sedangkan uang sudah sangat mepet sekali. Sungguh dilema yang susah
untuk dipecahkan ketika melihat sesuatu yang menarik dan ingin membelinya. Apalagi ditambah
dengan datangnya tagihan bulanan dan SPP secara bersamaan. Dorongan itulah yang membuat
mahasiswa harus bisa memutar otak demi memenuhi kebutuhan kesehariannya. Sebagai seorang anak
mahasiswa pasti berpikir tentang bagaimana jika berwirausaha saja, dengan begitu bisa menambah
uang saku dan tidak lagi menggantungkan kiriman dari orang tua, tetapi jika nanti berwirausaha
bisakah prestasi, tugas-tugas dan jadwal kuliah di kampus bisa dijalankan dengan baik? Banyak
permasalahan yang timbul jika dalam hal ini berpikir dan terus berpikir tentang dampak-dampak yang
timbul, bisa jadi berwirausaha tidak akan berjalan dan hanya sebuah angan-angan belaka.

Jadi, mahasiswa berwirausaha itu tidak harus ngoyo yang harus bekerja keras tanpa henti.
Berwirausaha dapat dilakukan dengan cara apa saja yang penting halal di mata Sang Pencipta (Allah
SWT) dan bisa mengatur waktu. Berwirausaha dapat dilakukan disela-sela kesibukan kuliah seperti
freelance, kerja part time atau berjualan pulsa elektrik, selain dapat menambah uang saku, juga dapat
melatih kemandirian seseorang dalam menjalani awal kehidupan nantinya. So... berwirausaha bukan
tujuan utama dari seorang mahasiswa, karena tujuan

mahasiswa pada awlanya adalah belajar,

sedangkan berwirausaha adalah sekedar pengusir rasa bosan.

