
 

TEKS INSPIRATIF 

 
1. Cermati teks berikut! 

CENDEKIA DESA 

Jika diperhatikan, banyak sekali para mahasiswa yang setelah lulus kuliah tak mau 
kembali ke daerahnya masing-masing. Padahal kunci kesuksesan suatu daerah 
terletak pada para putra daerahnya. Sadar dengan hal itu, sekelompok mahasiswa 
Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat sebuah program yang diberi nama 
Cendekia Desa. 

Dimotori oleh Tarmidzi Taher, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM, Cendekia Desa 
mengajak para putra daerah untuk berperan aktif dalam membangun daerahnya 
masing-masing. Salah satunya caranya adalah dengan melakukan program-program 
seperti yang telah dilakukan Cendekia Desa. 

Tarmidzi mengungkapkan jika Cendekia Desa awalnya terbentuk dari program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN). Tarmidzi dan kawan-kawan saat itu mendapat penempatan KKN 
di Desa Kebun Rejo, Kecamatan Banjar Rejo, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. 
Untuk menaungi program KKN tersebut, mereka akhirnya membuat Cendekia Desa. 

"Kelompok KKN terbentuk bulan Desember 2014 untuk pelaksanaan KKN 
pertengahan tahun 2015, lalu bulan Februari 2015 kita sudah branding Cendekia 
Desa duluan tanpa menggunakan label KKN," terang Tarmidzi kepada brilio.net, 
Selasa (20/10). 

Maka jadilah seluruh program yang ada di KKN kelompok Tarmidzi juga program 
Cendekia Desa. Total ada 80 program yang dijalankan di desa tersebut. Salah satu 
program unggulannya adalah pembuatan biogas karena melihat potensi peternakan 
yang cukup banyak di desa tersebut. Digester atau tempat penampungan feses 
dibuat dalam skala besar yang bisa digunakan oleh 5-7 rumah. 

Menariknya, karena telah dijadikan proyek rintisan Cendekia Desa, maka selesainya 

KKN tak menjadikan peran mereka di sana selesai pula. Hal itu tentu berbeda dengan 

kegiatan KKN pada umumnya yang ditinggal begitu saja setelah selesai program. 

Mereka tetap rutin datang ke desa tersebut untuk memantau program-program 

yang ada. "Pada modul desa yang kita buat, targetnya Cendekia Desa menjalankan 

program di sini hingga tiga tahun," kata Tarmidzi. Lalu apa hubungannya dengan 

program putra daerah kembali ke daerahnya masing-masing? Tarmidzi menjelaskan jika 

dalam jangka panjang, mereka akan menyasar daerah-daerah para anggotanya. Karena tak 

mungkin si putra daerah mewujudkan rencananya sendirian, maka seluruh anggota 

Cendekia Desa akan berperan aktif di desa tersebut. Hal itu terus berlanjut hingga terus 

berganti desa. 

 

 

 



 

Proses yang diujicobakan di setiap desanya pun akan sama dengan proses yang 
dilakukan di desa rintisan di Blora. Mereka akan melakukan riset, sensus potensi 
desa, memberikan modul desa, hingga pendampingan. Program yang akan mereka 
lakukan di desa tersebut pun bermacam-macam, mulai dari bedah desa, pengadaan 
ruang baca, hingga membantu para petani dan pedagang yang kesulitan. 

Melihat prospek Cendekia desa yang cukup bagus, anggota Cendekia Desa pun 
semakin bertambah. Saat ini sudah ada sekitar 30 orang yang menjadi penggerak 
Cendekia Desa. Tak hanya itu saja, beberapa tim KKN pun ada yang meminta desa 
yang akan dijadikan tempat KKN untuk di-Cendekia Desa-kan. 

Untuk saat ini, Tarmidzi dan kawan-kawan tengah mempersiapkan desa baru untuk 
dikelola Cendekia Desa. "Dalam waktu dekat kita akan bidik satu desa di Kulon Progo 
dan satu desa di Gunungkidul," terang Tarmidzi. 

Sumber; https://www.brilio.net/news/para-pemuda-ini-ajak-putra-daerah-kembali-pulang-majukan-
daerahnya-151020z.html# 

Berikut ada 5 pernyataan program Cendekia Desa, centang (√) “ya” jika sesuai  dan centang 

(√) ‘tidak” jika tidak sesuai. 

No Pernyataan  Ya Tidak 

1 Pembuatan biogas   

2 Bedah desa   

3 Membuat taman baca   

4 Membuat sekolah    

5 Membantu petani dan pedagang   

 

2. Cermati tiga poster berikut! 

A 

Manakah poster yang paling sesuai dengan isi teks 

“Cendekia Desa”? Berilah alasanmu! 

 

 

B. 

 

 

https://www.brilio.net/news/para-pemuda-ini-ajak-putra-daerah-kembali-pulang-majukan-daerahnya-151020z.html
https://www.brilio.net/news/para-pemuda-ini-ajak-putra-daerah-kembali-pulang-majukan-daerahnya-151020z.html


C. 

 

 

3. Cermati kedua teks berikut! 

TEKS 1 

CENDEKIA DESA 

Jika diperhatikan, banyak sekali para mahasiswa yang setelah lulus kuliah tak mau 
kembali ke daerahnya masing-masing. Padahal kunci kesuksesan suatu daerah 
terletak pada para putra daerahnya. Sadar dengan hal itu, sekelompok mahasiswa 
Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat sebuah program yang diberi nama 
Cendekia Desa. 

Dimotori oleh Tarmidzi Taher, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM, Cendekia Desa 
mengajak para putra daerah untuk berperan aktif dalam membangun daerahnya 
masing-masing. Salah satunya caranya adalah dengan melakukan program-program 
seperti yang telah dilakukan Cendekia Desa. 

Tarmidzi mengungkapkan jika Cendekia Desa awalnya terbentuk dari program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN). Tarmidzi dan kawan-kawan saat itu mendapat penempatan KKN 
di Desa Kebun Rejo, Kecamatan Banjar Rejo, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. 
Untuk menaungi program KKN tersebut, mereka akhirnya membuat Cendekia Desa. 

"Kelompok KKN terbentuk bulan Desember 2014 untuk pelaksanaan KKN 
pertengahan tahun 2015, lalu bulan Februari 2015 kita sudah branding Cendekia 
Desa duluan tanpa menggunakan label KKN," terang Tarmidzi kepada brilio.net, 
Selasa (20/10). 

Maka jadilah seluruh program yang ada di KKN kelompok Tarmidzi juga program 
Cendekia Desa. Total ada 80 program yang dijalankan di desa tersebut. Salah satu 
program unggulannya adalah pembuatan biogas karena melihat potensi peternakan 
yang cukup banyak di desa tersebut. Digester atau tempat penampungan feses 
dibuat dalam skala besar yang bisa digunakan oleh 5-7 rumah. 

Menariknya, karena telah dijadikan proyek rintisan Cendekia Desa, maka selesainya 

KKN tak menjadikan peran mereka di sana selesai pula. hal itu tentu berbeda dengan 

kegiatan KKN pada umumnya yang ditinggal begitu saja setelah selesai program. 

Mereka tetap rutin datang ke desa tersebut untuk memantau program-program 



yang ada.. "Pada modul desa yang kita buat, targetnya Cendekia Desa menjalankan 

program di sini hingga tiga tahun," kata Tarmidzi. 

Lalu apa hubungannya dengan program putra daerah kembali ke daerahnya masing-
masing? Tarmidzi menjelaskan jika dalam jangka panjang, mereka akan menyasar 
daerah-daerah para anggotanya. Karena tak mungkin si putra daerah mewujudkan 
rencananya sendirian, maka seluruh anggota Cendekia Desa akan berperan aktif di 
desa tersebut. Hal itu terus berlanjut hingga terus berganti desa. 

Proses yang diujicobakan di setiap desanya pun akan sama dengan proses yang 
dilakukan di desa rintisan di Blora. Mereka akan melakukan riset, sensus potensi 
desa, memberikan modul desa, hingga pendampingan. Program yang akan mereka 
lakukan di desa tersebut pun bermacam-macam, mulai dari bedah desa, pengadaan 
ruang baca, hingga membantu para petani dan pedagang yang kesulitan. 

Melihat prospek Cendekia desa yang cukup bagus, anggota Cendekia Desa pun 
semakin bertambah. Saat ini sudah ada sekitar 30 orang yang menjadi penggerak 
Cendekia Desa. Tak hanya itu saja, beberapa tim KKN pun ada yang meminta desa 
yang akan dijadikan tempat KKN untuk di-Cendekia Desa-kan. 

Untuk saat ini, Tarmidzi dan kawan-kawan tengah mempersiapkan desa baru untuk 
dikelola Cendekia Desa. "Dalam waktu dekat kita akan bidik satu desa di Kulon Progo 
dan satu desa di Gunungkidul," terang Tarmidzi. 

Sumber; https://www.brilio.net/news/para-pemuda-ini-ajak-putra-daerah-kembali-pulang-majukan-
daerahnya-151020z.html# 

 

TEKS 2 

Pengusaha Yang Berhasil Dari Nol 

Tidak hanya itu, mengembangkan sebuah usaha kecil atau mikro menjadi usaha 
menengah hingga menjadi usaha besar membutuhkan sebuah strategi yang matang, 

agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Bob Sadino 

Bob sadino adalah salah satu pengusaha asal Indonesia yang merangkak dari nol dan 

terus berkembang hingga menjadi pengusaha besar saat ini. Pengusaha yang satu ini 

sempat menjadi seorang karyawan selama 9 tahun lamanya, namun ia memutuskan 

untuk keluar dan mencoba untuk menjadi seorang pengusaha. 

Seperti kebanyakan orang, usahanya tidak langsung menghasilkan kesuksesan yang 

besar. Bob sadino mencoba usaha penyewaan mobil namun tidak berjalan lancar. 

Kemudian karena terdesak ia pun bekerja menjadi buruh bangunan sambil berusaha 

kembali dengan berjualan ayam. Dengan modal pinjaman dari tetangga, Bob pun 

memulai usahanya berdagang telur secara kecil-kecilan dari rumah ke rumah. Tak 

disangka usahanya terus menanjak dan ia pun melanjutkan usahanya ke berbagai 

bidang yang lain. 

Kerja keras telah terbukti dan Lambat laun, bisnis yang digeluti Om Bob pun semakin 

meningkat dan tanpa disadarinya, Om Bob telah menjadi pelopor ayam negeri beserta 

https://www.brilio.net/news/para-pemuda-ini-ajak-putra-daerah-kembali-pulang-majukan-daerahnya-151020z.html
https://www.brilio.net/news/para-pemuda-ini-ajak-putra-daerah-kembali-pulang-majukan-daerahnya-151020z.html


telurnya di Indonesia. Terkadang ada beberapa pelanggan asing yang mengeluhkan 

pelayanan yang belum maksimal dari Om Bob. Hal ini kemudian membuat Bob 

semakin banyak belajar dari pengalaman bisnisnya bahwa pelayanan yang maksimal 

adalah kunci utama keberhasilan seorang pengusaha. 

Selain menekuni bisnis telur, Bob Sadino juga melirik bisnis daging ayam, yang 

menjadi cikal bakal berdirinya Kemchick dan Kemfood yang masih didominasi oleh 

orang asing dan orang Indonesia yang tinggal di Kemang. Selain itu, bisnis 

hortikultural sayur-sayuran yang menerapkan sistem hidroponik milik Bob Sadino 

juga berjalan sukses. Ia lebih mengedepankan tindakan dalam mengubah nasib dari 

pada hanya teori-teori sukses yang selama ini diajarkan. 

Bob Sadino pernah membandingkan antara orang yang pemikirannya modern dan 

orang yang pemikirannya sederhana. Menurutnya, orang pemikirannya modern zaman 

sekarang terlalu banyak berpikir dan berencana mengenai hidup dan bisnisnya. 

Alhasil, tak satupun dari rencana-rencana itu yang terwujud karena mereka terlalu 

banyak pertimbangan dan hitung-hitungan. Berbeda dengan orang yang pemikirannya 

sederhana, dalam melakukan suatu bisnis tanpa banyak perhitungan dan pertimbangan 

langsung melakukan tindakan nyata, karena baginya hidup butuh makan hari ini. 

Sumber; http://www.biografiku.com.blog 

Setelah membaca kedua teks tersebut, pilihlah pernyataan dibawah yang merupakan 

keteladan dua tokoh yang sesuai dengan teks! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pernyataan keteladan tokoh 

 

 

 

 

 

 

 

Tarmidzi 

Taher 
Bob 

Sadino 

Pelopor Sederhana  Kreatif  Pekerja keras Peduli  

http://www.biografiku.com.blog/


 

4. Cermati teks berikut! 

Pengusaha Yang Berhasil Dari Nol 

Tidak hanya itu, mengembangkan sebuah usaha kecil atau mikro menjadi usaha 

menengah hingga menjadi usaha besar membutuhkan sebuah strategi yang matang, 

agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Bob Sadino 

Bob sadino adalah salah satu pengusaha asal Indonesia yang merangkak dari nol dan 

terus berkembang hingga menjadi pengusaha besar saat ini. Pengusaha yang satu ini 

sempat menjadi seorang karyawan selama 9 tahun lamanya, namun ia memutuskan 

untuk keluar dan mencoba untuk menjadi seorang pengusaha. 

Seperti kebanyakan orang, usahanya tidak langsung menghasilkan kesuksesan yang 

besar. Bob sadino mencoba usaha penyewaan mobil namun tidak berjalan lancar. 

Kemudian karena terdesak ia pun bekerja menjadi buruh bangunan sambil berusaha 

kembali dengan berjualan ayam. Dengan modal pinjaman dari tetangga, Bob pun 

memulai usahanya berdagang telur secara kecil-kecilan dari rumah ke rumah. Tak 

disangka usahanya terus menanjak dan ia pun melanjutkan usahanya ke berbagai 

bidang yang lain. 

Kerja keras telah terbukti dan Lambat laun, bisnis yang digeluti Om Bob pun semakin 

meningkat dan tanpa disadarinya, Om Bob telah menjadi pelopor ayam negeri beserta 

telurnya di Indonesia. Terkadang ada beberapa pelanggan asing yang mengeluhkan 

pelayanan yang belum maksimal dari Om Bob. Hal ini kemudian membuat Bob 

semakin banyak belajar dari pengalaman bisnisnya bahwa pelayanan yang maksimal 

adalah kunci utama keberhasilan seorang pengusaha. 

Selain menekuni bisnis telur, Bob Sadino juga melirik bisnis daging ayam, yang 

menjadi cikal bakal berdirinya Kemchick dan Kemfood yang masih didominasi oleh 

orang asing dan orang Indonesia yang tinggal di Kemang. Selain itu, bisnis 

hortikultural sayur-sayuran yang menerapkan sistem hidroponik milik Bob Sadino 

juga berjalan sukses. Ia lebih mengedepankan tindakan dalam mengubah nasib dari 

pada hanya teori-teori sukses yang selama ini diajarkan. 

Bob Sadino pernah membandingkan antara orang yang pemikirannya modern dan 

orang yang pemikirannya sederhana. Menurutnya, orang pemikirannya modern zaman 

sekarang terlalu banyak berpikir dan berencana mengenai hidup dan bisnisnya. 

Alhasil, tak satupun dari rencana-rencana itu yang terwujud karena mereka terlalu 

banyak pertimbangan dan hitung-hitungan. Berbeda dengan orang yang pemikirannya 

sederhana, dalam melakukan suatu bisnis tanpa banyak perhitungan dan pertimbangan 

langsung melakukan tindakan nyata, karena baginya hidup butuh makan hari ini. 

Sumber; http://www.biografiku.com.blog 

Pertanyaan :  

Setujukah kamu jika Bob Sadino dikatakan sosok yang sederhana dalam berbisnis? 

Berikan alasannya!  

http://www.biografiku.com.blog/


 

 

Sumber; 

Tim MGMP Bahasa Indonesia Kota Surabaya 

Tim penyusun soal SMPN 16 Surabaya 

(dilakukan pengeditan seperlunya) 
 

 


