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ONENESS OF A NATION
Paula T. Anggarina, SE. M.M
Head of Public Relations Universitas Tarumanagara

Pembaca yang terhormat,

KEMERDEKAAN Indonesia tidak 
bisa lepas dari gagasan para pendiri 
negara untuk meletakkan persatuan 
di atas kepentingan golongan. 
Kesadaran ini dirumuskan oleh 
sekelompok pemuda yang terdidik 
dan berkiprah lewat organisasi. 
Sebagai lembaga pendidikan 
tinggi, Universitas Tarumanagara 
senantiasa mendorong generasi 
muda untuk berkarya, sekaligus 
merawat nasionalisme.

Apalagi kini Indonesia berhadapan 
dengan musuh-musuh yang 
menyelinap melalui gaya hidup, dari 
obat-obatan terlarang, radikalisme, 
sampai ujaran kebencian di media 
sosial. Maka sudah menjadi tugas 
segenap sivitas akademika untuk 
memviralkan kebenaran dan 
persaudaraan pemuda sebangsa dan 
setanah air.

Acara wisuda yang bertepatan 
dengan peringatan Sumpah Pemuda 
menjadi alasan dipilihnya dua 

tema utama T-Magz kali ini, yakni 
pendidikan dan persatuan. Saling 
kelindan antara keduanya dijabarkan 
dalam rubrik Focus. Sementara 
wujud nyatanya terlihat dari karya 
para mahasiswa di rubrik-rubrik 
lainnya, seperti musik dan otomotif. 

Semoga apa yang telah dipelajari 
selama menempuh pendidikan di 
Universitas Tarumanagara dapat 
menjadi bekal untuk meraih cita-
cita dan tujuan hidupnya. Wawasan 
dan motivasi juga bisa diperoleh 
dengan membaca rubrik Alumni yang 
memaparkan kiprah para alumni di 
dunia kerja. 

Harapannya, seperti pendidikan 
formal yang harus dibarengi 
pendidikan karakter, karya 
yang dibuat generasi muda 
juga harus dijiwai nilai 
integritas, profesionalisme, dan 
entrepreneurship. 

Selamat membaca! n
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Prestasi Gemilang Tim Basket Untar 
TIM bola basket Universitas Tarumanagara 
(Untar) berhasil menorehkan prestasi yang 
membanggakan di kompetisi Liga Bola 
Basket Mahasiswa (Libama) Jakarta 2017. 
Baik tim putra maupun putri berhasil masuk 
ke babak semifinal dan bertanding sekuat 
tenaga di Gelanggang Mahasiswa Soemantri 
Brodjonegoro. Hasilnya, tim putri menjadi juara 
kedua, sedangkan tim putra meraih peringkat 
keempat atau juara Harapan 1.

Libama yang diselenggarakan Badan Pembina 
Olahraga Mahasiswa (Bapomi) DKI Jakarta 
berlangsung pada  4–18 September 2017. 
Kompetisi ini diikuti 16 tim putra dan delapan 
tim putri dari berbagai perguruan tinggi di 
Jakarta, dengan kategori divisi utama putri, 
divisi utama putra, dan divisi satu putra.

Keberhasilan tim basket putri yang dilatih Nina 
Yunita Nurman itu menjadi bukti ketangguhan 
tim bola basket Untar sebagai salah satu 
yang terbaik di Indonesia. Masuknya tim 
putra dan putri Untar ke dalam empat besar 
tim universitas di Libama Jakarta 2017 ini 
menambah deretan prestasi yang telah diraih 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Liga Basket 
Universitas Tarumanagara. 

Terlebih, para anggota UKM Liga Basket 
Universitas Tarumanagara ini menjalani 
dua laga kejuaraan di saat bersamaan. 
Selain Libama, tim juga mengikuti Kejuaraan 
Abas Champ di Unika Atmajaya pada 6–15 
September 2017. Pada laga final, tim putra 
berhasil mengungguli  tim Universitas 17 
Agustus 1945 dengan skor 62-45 sehingga 
meraih juara pertama. Sementara tim 
putri meraih runner up setelah mengakui 
keunggulan tim Universitas Negeri Jakarta 
dan menyelesaikan pertandingan dengan skor 
42-51.

Rektor Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan dalam 
berbagai kesempatan menyatakan bahwa 
Untar mendukung berbagai kegiatan yang 
mendorong mahasiswa untuk berkiprah, bukan 
hanya di bidang akademik namun juga non-
akademik. Keberhasilan ini tentu memberi 
kebanggaan dan memacu semangat mahasiswa 
untuk meraih prestasi. n

Tim basket putra, Universitas Tarumanagara

Tim basket putri, 
Universitas Tarumanagara

Event
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HUNIAN vertikal merupakan solusi 
kepadatan penduduk ibukota. Isu 
inilah yang dibahas dalam seminar 
internasional bertajuk “Rethinking 
Jakarta’s Verticality” yang digagas 
oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) 
pada 6 Juli 2017.

Bertempat di auditorium kampus 
Universitas Tarumanagara (Untar), 
seminar menghadirkan Kepala 
Laboratorium Desain Perkotaan 
Jurusan Arsitektur Untar, Danang 
Priatmodjo; pengajar arsitektur 
Universitas Nottingham, Inggris, 
David Nicholson-Cole; Founding 
Principal Pomeroy Studio, Profesor 
Jason Pomeroy; Pendiri PT 
Duta Cermat Mandiri, Budiman 
Hendropurnomo; Country Director 
Institute for Transportation and 
Development Policy-Indonesia, Yoga 

Adiwinarto; dan Co-Founder Urban+, 
Ardzuna Sinaga.

Mereka menyoroti pentingnya 
mengubah tren hunian tapak menjadi 
hunian vertikal demi mengupayakan 
ruang terbuka hijau dan pemukiman 
yang lebih tertata. “Kalau kita mau 
menaikkan (membuat vertikal), kita 
akan punya banyak ruang terbuka 
sehingga kualitas hidup, lingkungan, 
dan sosial lebih baik,” ujar Danang.

Ardzuna menambahkan, Hongkong 
dengan area 79 kilometer persegi 
dan kepadatan 284 jiwa per hektare 
punya ruang terbuka 70 persen 
dari total luas wilayah. Salah satu 
faktornya, Hongkong berkembang 
sebagai kota vertikal. Sementara 
Kota Jakarta Pusat seluas 50 
kilometer persegi dengan kepadatan 

180 jiwa per hektare hanya punya 
ruang terbuka 9 persen dari total 
luas wilayah. 

Soal penerapannya, David Nicholson-
Cole memberikan contoh tren 
bangunan tinggi di berbagai kota di 
seluruh dunia. Menurutnya, bangunan 
tinggi harus memperhatikan aspek 
lokasi, fungsi, bentuk, dan estetika. 

Tak hanya hunian vertikal, menurut 
Yoga, solusi kepadatan juga bisa 
diupayakan dengan konsep Transit 
Oriented Development (TOD). 
Intinya, mendekatkan kantong-
kantong kepadatan penduduk 
dengan akses angkutan massal. 
“Dengan begitu, mobilitas lebih 
efisien dan beban perjalanan pun 
berkurang,” terangnya. n

Seminar Rethinking Jakarta’s Verticality

David Nicholson-Cole, 
pengajar arsitektur 

Universitas Nottingham, 
Inggris

Event
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REKTOR Universitas 
Tarumanagara, Prof. Dr. Agustinus 
Purna Irawan melantik empat dekan 
pada 6 Juli 2017 di ruang Executive 
Lounge. Pimpinan fakultas yang 
dilantik untuk periode 2017-2021 
tersebut adalah Dekan Fakultas 
Ekonomi, Dr. Sawidji Widoatmodjo, 
S.E., M.M., M.B.A., Dekan Fakultas 
Hukum, Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., 
M.M., Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. 
dr. Meilani Kumala, M.S., Sp.G.K. (K), 
dan  Dekan Fakultas Teknik, Harto 
Tanujaya, S.T., M.T, Ph.D. 

Proses pemilihan tersebut telah 
melewati rangkaian tahap yang 
dilakukan secara terbuka dan 

objektif. Prinsip akuntabilitas 
diterapkan sejak pendaftaran, 
seleksi administrasi, uji kelayakan dan 
kepatutan oleh lembaga independen, 
rekomendasi rektor, sampai penilaian 
indikator kinerja.

Dalam sambutannya, Rektor 
Agustinus berpesan kepada 
dekan terpilih untuk senantiasa 
memberikan dedikasi yang terbaik 
bagi perkembangan universitas. 
“Tuntutan perkembangan perguruan 
tinggi saat ini semakin tinggi. 
Persaingan juga semakin ketat. 
Hanya yang mampu memberikan 
kualitas terbaik dan pelayanan prima 
akan bertahan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus 
Yayasan Tarumanagara, Dr. Gunardi., 
S.H., M.H ., yang turut hadir 
dalam pelantikan meminta agar 
seluruh elemen saling mendukung 
demi kemajuan Untar dan dunia 
pendidikan Tanah Air. 

“Kalau kita bekerja, saling 
memberikan kepercayaan, dan 
bekerja sama dengan seluruh lapisan 
dan stake holder, saya yakin semua 
yang kita lakukan ini akan mencapai 
suatu keberhasilan, termasuk 
Universitas Tarumanagara masuk ke 
peringkat dunia,” tuturnya. n

Rektor Lantik Dekan Periode 2017-2021

Event
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Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Ke-33
TEMU Karya Ilmiah Mahasiswa 
Arsitektur Indonesia (TKI-MAI) 
merupakan acara terbesar bagi 
mahasiswa arsitektur di seluruh 
Indonesia. Pada 2017, Universitas 
Tarumanagara dipercaya menjadi 
tuan rumah pembukaan TKI-MAI 
ke-33 yang diselenggarakan pada 
23–30 Juli di Jakarta. 

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 
seribu mahasiswa program studi 
arsitektur dari seluruh Indonesia 
ini dibuka Rektor Untar Prof. Dr. 
Agustinus Purna Irawan didampingi 
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni 
Untar Dr. Adianto, M.Sc. Selain 
pembukaan, diadakan juga seminar 
nasional bertemakan Livable City 
atau kota layak huni. 

Seminar ini menghadirkan pembicara 
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan 
Indonesia, Bernardus Djonoputro, 
Ketua tim desain AECOM Indonesia, 
Ardzuna Sinaga, dan pengamat 
lingkungan perkotaan sekaligus 
alumni Untar, Deddy K. Halim dengan 
moderator dari SAGI Architects, 
Sarah M. A. Ginting.

Dalam paparannya, Bernardus 
Djonoputro membahas 
keluhan masyarakat kota 
akan ketidaknyamanan lingkungan, 
seperti kemacetan, tidak terawatnya 
fasilitas umum, dan masalah 
kebersihan. Menurutnya, kota harus 
berkesinambungan dengan sistem 
ekologi dan kenyamanan hidup 
masyarakat. “Setiap masyarakat 
menginginkan sebuah kota yang 
nyaman dan memang layak untuk 
dihuni atau yang kita kenal dengan 
livable city,” tuturnya. 

Sementara itu, Ardzuna Sinaga 
menyoroti pentingnya konsep 
Transit Oriented Development atau 

pembangunan berbasis transportasi 
publik. Integrasi antara bangunan 
dan angkutan akan membuat 
mobilitas warga kota lebih nyaman 
dan efisien, sehingga meningkatkan 
kualitas hidup. 

Berkaitan dengan kenyamanan, 
Deddy K. Halim memberikan contoh 
kota mati di beberapa negara. Kota 
tersebut ditinggalkan penduduk 
karena tidak memberikan daya 
dukung, baik ekonomi, kesehatan, 
maupun sosial. “Kalau membahas 
livable city, fokusnya harus 
manusia atau komunitasnya, bukan 
bangunannya,” terangnya.

Rangkaian acara TKI-MAI berikutnya 
meliputi sayembara, pengabdian 
masyarakat, seminar, pameran, 
diskusi ilmiah, lokakarya, studi 
ekskursi, dan forum komunikasi. 
Konvensi tahunan Forum Komunikasi 
Mahasiswa Arsitektur Indonesia 
ini menjadi wadah bagi mahasiswa 
arsitektur untuk mengembangkan 
kemampuan, kreativitas, serta 
memperluas wawasan dan 
pengalamannya. n

Deddy K. Halim,
pengamat lingkungan perkotaan

Event
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FAKULTAS Seni Rupa dan Desain 
(FSRD) Universitas Tarumanagara 
berkolaborasi dengan Worldwide 
Graphic Designer (WGD) 
menyelenggarakan pameran 
poster internasional di lobi gedung 
utama Kampus 1 Untar. Pameran ini 
memamerkan karya 79 desainer dari 
25 negara serta 70 mahasiswa dari 
tujuh negara, yaitu Amerika Serikat, 
Cina, Ekuador, Korea Selatan, 
Indonesia, Polandia, dan Turki.

Acara yang terselenggara pada 
27–29 September 2017 ini sekaligus 
menjadi bagian dari rangkaian 
perayaan Dies Natalis ke-23 FSRD. 
Pembukaan pameran dihadiri oleh 
pengurus Yayasan Tarumanagara, 
pimpinan universitas, pimpinan 
fakultas, dan sivitas akademika FSRD 
Untar. Hadir pula tamu kehormatan 
Duta besar Republik Ekuador, Fabian 
Valdivieso Egueguren dan perwakilan 
Atase Kebudayaan Amerika Serikat, 
Rosalina Ramadhani.

Saat membuka pameran, Rektor 
Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan 

mengatakan ajang ini merupakan 
sarana pembelajaran yang baik. 
“Karya yang dihasilkan tidak 
hanya untuk dosen dan mahasiswa 
di kampus tapi juga harus bisa 
memberikan pengetahuan bagi 
masyarakat” ucap Rektor Agustinus.

Pameran ini menampilkan dua 
jenis poster. Pertama, karya 
para desainer profesional yang 
mengangkat isu pendidikan bagi 
generasi muda dalam bentuk poster. 
Inilah yang menjadi alasan pemilihan 
judul pameran For The Next 
Generation.

Poster jenis kedua merupakan 
konsep tugas bersama yang disusun 
oleh para dosen dari tujuh negara, 
yang terhimpun dalam kelompok 
Type-Unite yang dikembangkan 
dari induk organisasi WGD. Tugas 
tersebut diterapkan kepada 
mahasiswa di kelas tipografi pada 
perguruan tinggi masing-masing. 
Hasil karya tipografi itulah yang 
kemudian diwujudkan dalam bentuk 
pameran poster. n

Untar Gelar Pameran
Poster Internasional

Event
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LAGU-LAGU perjuangan nasional 
bergaung di Auditorium Universitas 
Tarumanagara, diawali dengan 
Indonesia Raya, Tanah Airku, 
Indonesia Pusaka, sampai Satu Nusa 
Satu Bangsa. 

Perjuangan  para pahlawan dalam 
merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan sangat luar biasa dan 
penuh pengorbanan.  Sayangnya 
saat ini masih ada yang menciderai 
pengorbanan tersebut dengan 
melakukan tindakan tercela seperti 
korupsi, mengadu-domba dengan 
menyebarkan berita bohong dan 
saling menghujat. “Sebenarnya sudah 
banyak kemajuan yang telah diraih 
dan menjadi modal untuk Indonesia 
yang semakin berkembang.  Mari 
kita berkontribusi, bekerja, 
berinovasi sesuai bidangnya.  Dosen 
menghasilkan karya-karya ilmiah 
terbaik, mahasiswa dapat belajar dan 
berprestasi, karyawan mendukung 
segala proses pembelajaran di 
kampus”,  kata Rektor Prof. Dr. 
Agustinus Purna Irawan ketika 
memberi sambutan pada peringatan 
Hari Kemerdekaan ke 72 tahun 
Republik Indonesia, Selasa (22/8) di 
auditorium Gedung M Kampus Untar. 

“Untar akan terus memberi yang 
terbaik untuk mengisi kemerdekaan 
Indonesia dengan hal-hal positif”, 
ujar Prof. Agustinus menutup 
sambutannya pada acara yang 
dihadiri dihadiri Ketua Pengurus 
Yayasan Tarumanagara Dr. Gunardi, 
S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Dr. 
Ariawan Gunadi, S.H., M.H., serta 
sivitas akademika Untar. 

Sementara itu, Ketua Pengurus 
Yayasan Tarumanagara Dr. Gunardi 
S.H., M.H., mengungkapkan latar 
belakang dan tujuan pendirian 
Universitas Tarumanagara. “Yayasan 

Tarumanagara mendorong kerja 
nyata yang produktif dan inovatif 
untuk  mendukung kemajuan 
bangsa,” ungkap Dr. Gunardi.

Peringatan hari kemerdekaan 
ini diisi pembacaan naskah 
proklamasi, Pembukaan UUD 45 
dan teks Pancasila.  Selain itu juga 
menampilkan mahasiswa dalam 
berpuisi, bernyanyi dan menari.  
Hadirin pun mendapat kejutan ketika 
Rektor menyanyikan lagu “Indonesia 
Pusaka” berduet dengan Kahumas 
Paula T. Anggarina.   n

Kemeriahan Perayaan Ulang Tahun Republik Indonesia

Event
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MAHASISWA perlu mengikuti 
kegiatan akademik dengan baik, 
sekaligus memiliki pengalaman 
non-akademik sebagai bekal 
berkarya di dunia profesional. Pesan 
tersebut disampaikan Rektor Prof. 
Dr. Agustinus Purna Irawan saat 
penyambutan mahasiswa baru 
Universitas Tarumanagara angkatan 
2017-2018, 9 Agustus 2017. 

Mengusung tema “Solidarity in 
Diversity – Agent of Change”, acara 
ini dihadiri Ketua Pengurus Yayasan 
Tarumanagara, Dr. Gunardi SH., 
MH, Sekretaris Pengurus Yayasan 
Dr. Ariawan Gunadi SH., MH, Wakil 
Rektor Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, 
S.H., S.E., M.M., LL.M, Kepala 
Sekretariat Rasji S.H.,M.H., serta 
para Dekan dan pengurus organisasi 
kemahasiswaan.

Di hadapan ribuan mahasiswa 
baru, rektor menyampaikan 
terima kasih telah memilih 
Universitas Tarumanagara sebagai 
tempat menuntut ilmu. Namun ia 
mengingatkan untuk tetap rendah 
hati karena masih banyak yang belum 

dapat melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi karena berbagai 
alasan.

Pesan senada disampaikan Ketua 
Badan Eksekutif Mahasiswa Pusat, 
Frando Wadino. Ia menyarankan 
agar mahasiswa mengikuti kegiatan 
organisasi kemahasiswaan sebagai 
salah satu cara pengembangan 
diri. “Bergabunglah dalam 
organisasi mahasiswa dan terus 
mengembangkan diri. Jangan 
takut terantuk, karena dengan 
terantuk kalian bisa terbentuk,” ujar 
mahasiswa Teknik Sipil ini.

Dalam rangkaian acara ini, mahasiswa 
baru disambut secara khusus 
dan meriah. Sejak awal Pimpinan 
universitas memang melarang keras 
praktik perploncoan pada mahasiswa 
baru. Semua kegiatan selalu 
diawasi oleh dosen, bahkan para 
orangtua dapat mengikuti kegiatan 
penyambutan sampai selesai. 

Pada kesempatan ini pula dilakukan 
pemakaian jaket almamater kepada 
perwakilan mahasiswa dari masing-
masing fakultas oleh para dekan. Sesi 
ini melambangkan telah resminya 
mahasiswa baru sebagai keluarga 
besar Universitas Tarumanagara. n

Penyambutan 
Mahasiswa Baru

Event
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EKSISTENSI Indonesia sebagai 
sebuah negara besar tengah diuji 
oleh maraknya ancaman perpecahan. 
Untuk menanggulanginya, hendaknya 
segenap elemen bangsa kembali 
pada marwah Pancasila dan UUD 
1945. Hal inilah yang ditekankan 
oleh Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Menko Polhukam), di hadapan 
sivitas akademika Universitas 
Tarumanagara (Untar) dalam kuliah 
umum di Auditorium Kampus Untar, 
Jakarta, 5 September 2017.

Wiranto menegaskan perlunya bela 
negara demi membangun stabilitas 
nasional dalam menetralkan segala 
bentuk ancaman. Pasalnya, stabilitas 
nasional juga akan berpengaruh 
pada proses pembangunan. “Jika 
tidak stabil, maka tidak mungkin bisa 
membangun,” ujarnya.

Kemajuan teknologi, sambung 
Wiranto, turut berkontribusi 
atas penyebaran ancaman jika 

disalahgunakan, seperti penyebaran 
paham radikal memelalui media 
sosial. Tak hanya radikalisme, 
maraknya pesan ujaran kebencian 
dan berita bohong (hoax) turut 
menjadi ancaman yang harus 
ditangani secara serius. “Media 
sosial sudah menjadi ancaman 
besar yang harus ditangani secara 
serius, karena dapat memporak-
porandakan suatu sistem,” tegasnya.

Menurut Wiranto, segala bentuk 
ancaman yang menerpa negeri 
ini tak terlepas dari dampak 
dahsyatnya arus persaingan global. 
Setiap negara bersaing secara 

ketat dengan negara lainnya demi 
menyejahterakan rakyatnya masing-
masing. Dia juga mengingatkan 
pentingnya menjaga stabiltas 
nasional agar dapat bersaing dengan 
negara lain.

Sebelum mengakhiri, Wiranto 
mengajak segenap sivitas akademika 
Untar untuk lebih mencintai 
negeri ini. “Mari mulai saat ini lebih 
mencintai dan menyayangi negeri ini. 
Mudah-mudahan dengan mencintai 
dan menyayangi negeri ini akan 
muncul niat untuk melaksanakan 
kewajiban membela negeri yang kita 
cintai ini,” pungkasnya. n

Menko Polhukam Bawa
Semangat Bela Negara Ke Untar

Menko Polhukam, Wiranto menyampaikan paparannya 
di Universitas Tarumanagara

Event
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Sepenggal Kisah
Sejarah Sumpah Pemuda

SEJAK Trikoro Darmo berganti nama menjadi 
Jong Java pada 1918, anggota perkumpulan 
semakin banyak. Pemuda Sunda, Madura, Bali, 
dan Lombok ikut bergabung dengan pemuda 
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemondokan 
di Jalan Kwitang nomor 3 pun terasa semakin 
sempit. Mereka kemudian pindah kos ke rumah 
milik Sie Kong Liong di Jalan Kramat 106, Senen 
yang jauh lebih luas.

Setiap hari bangunan milik Liong riuh dengan 
diskusi politik. Jelang tengah malam, Amir 
Sjarifoeddin, yang kelak menjadi Perdana 
Menteri RI, melepas penat belajarnya dengan 

memainkan biola. Mendengar karya Schubert 
mengalun, Abu Hanifah yang kelak menjadi 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ikut 
menggesek biolanya. Tak begitu lama, 
Muhammad Yamin menyuruh Abu dan 
Amir berhenti main biola karena sedang 
menerjemahkan buku untuk Penerbit Balai 
Pustaka. Begitulah keseharian mereka kala itu, 
dari membaca, bekerja, bermain biliar, biola, 
sampai diskusi politik. 

Setelah melewati sekian banyak diskusi, para 
pemuda ini sepakat untuk mengesampingkan 
primordialismenya dan lebih mengutamakan 

dari Masa Silam
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keindonesiaan. Ternyata hal serupa juga 
terjadi pada Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong 
Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Pelajar 
Minahasa, Peminat Perorangan, dan organisasi 
pemuda lainnya. Mereka pun membentuk 
panitia Kongres Pemuda pada 25 November 
1925.

Hasilnya, Kongres Pemuda pertama 
terselenggara pada 30 April – 22 Mei 1926. 
Dalam pertemuan ini, muncul ide untuk 
meleburkan sekian banyak organisasi pemuda 
di seluruh Indonesia. Debat politik yang terjadi 
kala itu belum menghasilkan kesepakatan fusi 
organisasi, sehingga diadakanlah Kongres 
Pemuda lanjutan.

Kongres Pemuda kedua diadakan pada 27 
– 28 Oktober 1928 dan dipimpin oleh Ketua 
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), 
Soegondo Djojopuspito. Sesi pertama kongres 
diadakan pada Sabtu, 27 Oktober 1928 di 
Gedung Katholieke Jongenlingen Bond yang 
sekarang menjadi Lapangan Banteng. Di rapat 
ini, Muhammad Yamin menguraikan lima faktor 
yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, 
yaitu sejarah, bahasa, pendidikan, hukum adat, 
dan kemauan untuk bersatu.

Selanjutnya, sesi kedua diselenggarakan pada 
Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-
Java Bioscoop. Rapat membahas pentingnya 
pendidikan kebangsaan bagi anak sejak dini. 
Ada dua pembicara yang menyampaikan 
ide ini, yaitu Poernomowoelan dan Sarmidi 
Mangoensarkoro.

Kemudian, rapat penutup diadakan di gedung 
Indonesische Clubgebouw, tempat kos pemuda 
Jong Java tadi. Salah satu narasumber, Sunario 
menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme 
dan demokrasi selain gerakan kepanduan atau 
kesatuan. 

Ketika Sunario berpidato, Muhammad Yamin 
menuliskan rumusan diskusi pada selembar 
kertas. Seusai mencatat, ia menyodorkan 
kertas itu kepada Soegondo sambil berbisik, 
“Ik heb een eleganter formulering voor de 
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resolutie (Saya mempunyai suatu formulasi 
yang lebih elegan untuk keputusan Kongres 
ini).” 

Sebelum putusan kongres dibacakan, Wage 
Rudolf Supratman memperdengarkan lagu 
gubahannya yang berjudul Indonesia Raya, 
lewat alunan biolanya. Selama beberapa menit, 
para peserta rapat tampak tersihir oleh alunan 
lagu kebangsaan yang begitu agung. Teks 
lagunya sendiri pertama kali dipublikasikan 
melalui surat kabar Sin Po pada 10 November 
1928.

Lalu tibalah saatnya pembacaan hasil putusan 
kongres. Soegondo, dengan kertas di 
tangannya, membacakan rumusan yang ditulis 
Muhammad Yamin:

Pertama: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, 
Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, 
Tanah Indonesia.

Kedoea: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, 
Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa 
Indonesia.

Ketiga: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, 
Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa 
Indonesia.

Setelah ikrar ini tercetus, satu per satu 
organisasi yang berlandaskan kesukuan 
dibubarkan. Mereka bersatu dan mendirikan 
Indonesia Moeda. Sumpah Pemuda menjadi 
tonggak persatuan, tempat meleburnya 
beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan 
segala perbedaan menjadi satu kesatuan 
bernama Indonesia. n

KONGRES PEMUDA I
30 April – 2 Mei 1926

KONGRES PEMUDA II
27 – 28 Oktober 1928

Muncul gagasan untuk mendirikan 
gabungan organisasi pemuda dan 
mewujudkan cita-cita kesatuan 
bangsa Indonesia.

Kebulatan kesadaran untuk 
bertanah air satu, berbangsa 

satu, dan berbahasa satu.

• Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (sekarang 
Lapangan Banteng): Belum menghasilkan keputusan 
mengenai peleburan organisasi

• Gedung Oost-Java Bioscoop: Membahas arti 
hubungan antara persatuan dengan pemuda dan 
pendidikan kebangsaan sejak usia dini

• Gedung Indonesische Clubgebouw (sekarang 
Museum Sumpah Pemuda): Membahas nasionalisme 
dan demokrasi

SUMPAH PEMUDA
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Moehammad Yamin
Perumus naskah
Sumpah Pemuda

Soegondo Djojopuspito
Pemimpin Kongres Pemuda

Soenario
Sastrowardoyo
Penasihat panitia 
Kongres Pemuda

Soetomo
Pendiri Budi Oetomo, 

organisasi yang 
menjadi tonggak 

bangkitnya semangat 
kebangsaan

Sie Kong Liong
Pemilik rumah 
tempat 
penyelenggaraan 
Kongres Pemuda

Sarmidi
Mangoensarkoro
Salah satu pembicara 
yang membahas 
pentingnya pendidikan 
kebangsaan

Wage Rudolf
Supratman
Pencipta lagu 
Indonesia Raya, yang 
dikumandangkan pada 
Kongres Pemuda II

Tokoh penting Sumpah Pemuda

Fakta Penting!
• Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan 

pada Kongres Pemuda II.

• Putusan Kongres Pemuda II merupakan gubahan dari Muhammad Yamin.

• Kongres Pemuda II menjadi deklarasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan.
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KEMAJUAN peradaban tidak hanya 
mengubah cara manusia hidup, tapi juga bentuk 
ancaman terhadap kehidupan itu sendiri. 
Dulu bangsa Eropa menggunakan kekuatan 
militernya untuk menguasai perdagangan 
rempah di Nusantara. Kini, Indonesia telah 
merdeka. Namun bukan berarti perang telah 
usai, hanya metodenya saja yang berubah.

Pada perang konvensional, dua pihak yang 
bermusuhan saling berhadapan satu sama lain. 
Sementara sekarang, pihak yang berperang 
justru menghindari konfrontasi langsung. 
Mereka menggunakan pemain pengganti atau 
pihak ketiga, sehingga tidak jelas siapa kawan 
dan siapa lawan. Inilah yang disebut dengan 
perang proksi (proxy war).

Salah satu contohnya adalah konflik 
berkepanjangan yang terjadi di Suriah. 
Kawasan itu telah menjadi panggung perang 
terselubung antara Amerika Serikat, Rusia, 
Iran, Arab Saudi, Qatar, Turki, Uni Eropa, Israel, 

dan Lebanon. Tak jelas siapa lawan siapa, apa 
motifnya, dan bagaimana peta aliansinya, yang 
jelas sekitar setengah juta orang tewas selama 
enam tahun perang berlangsung.

Tak hanya bentrok fisik, perang pada era 
modern juga memasuki ranah media sosial. 
Tujuannya untuk mempengaruhi pemikiran 
dan ideologi orang-orang yang membacanya. 
Ini memicu tersebarnya kabar bohong atau 
hoax dan ujaran kebencian hingga ke seluruh 
penjuru dunia. Dampaknya, pengguna Internet 
di negara yang tidak berperang pun ikut 
terprovokasi.

Daya jangkau dunia maya yang sangat luas 
menjadikannya lahan baru bagi perang 
antarnegara atau lebih populer dengan 
sebutan perang siber (cyber war). Perang 
jenis ini tak kalah berbahaya dibanding kontak 
senjata, sebab tujuan utamanya adalah merusak 
sistem komputer dan teknologi informasi di 
suatu negara. 

MEMETAKAN ANCAMAN PERSATUAN
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PERANG MODERN
MOTIF perang pada era modern masih sama dengan perang 
konvensional, yakni perebutan sumber bahan pangan atau sumber 
energi. Namun bentuknya berubah, tidak lagi saling berhadapan, 
melainkan menggunakan pihak lain, bahkan juga terjadi di dunia maya.

Perang antara dua pihak 
atau lebih namun tidak saling 
berhadapan secara langsung 
karena menggunakan pihak 
ketiga atau pemain pengganti. 

Perang yang terjadi di dunia 
maya, dari mencuri data sampai 
melumpuhkan sistem teknologi 
informasi di suatu negara.

Perang Proksi (proxy war) Perang Siber (Cyber War) 

Bentuk
Bentuk

Katalisator

Solusi

Katalisator

Solusi

• Bentrok antarkelompok: Kelompok 
ras, agama, suku, partai politik, 
pendukung calon presiden atau 
kepala daerah

• Gerakan separatis: Pemberontakan, 
terorisme

• Demonstrasi anarkis: Demo 
memprotes hal yang irasional

• Penyebaran zat mematikan: Narkoba 
dan virus penyakit

• Malware: Perangkat lunak yang dirancang untuk 
merusak sebuah sistem komputer. Beberapa 
contoh malware adalah virus, worm, trojan, dan 
spyware. 

• Phishing: Tindakan mencuri data pribadi, seperti 
User ID, password, dan data sensitif lainnya 
melalui sebuah halaman atau tautan palsu.

• Botnet: Sekumpulan program yang saling 
terhubung untuk melakukan tugas tertentu, baik 
positif maupun negatif. Contoh yang negatif 
adalah membuat akun palsu atau spam.

• Website Defacement: Teknik menyabotase 
atau mengganti isi suatu website. Misalnya 
menyusupkan berita hoax pada portal berita 
resmi.

• Network Sniffing: Aktivitas menyadap informasi 
pada suatu jaringan.

• Denial of Services: Tindakan mencegah pengguna 
menikmati layanan Internet suatu server.

• Keamanan siber yang lemah

• Literasi digital yang kurang

• Peletakan server di dalam negeri

• Meningkatkan standar keamanan cloud

• Pendidikan publik agar waspada berselancar 
di dunia maya

• Penyusupan ideologi radikal

• Tingkat pendidikan rendah, baik 
pendidikan formal maupun karakter

• Meningkatkan akses pendidikan 

• Memberikan wadah bagi generasi 
muda untuk berkarya

• Memperbanyak kegiatan yang 
menanamkan jiwa nasionalisme
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SEBAGAI salah satu perguruan tinggi 
swasta terkemuka di Indonesia, Universitas 
Tarumanagara (Untar) turut memberikan 
kontribusinya dalam memelihara persatuan 
dan kesatuan bangsa. Bahkan sejak pertama 
didirikan, Untar menegaskan bahwa posisinya 
tidak eksklusif untuk suku, agama, etnis dan 
golongan tertentu, melainkan untuk seluruh 
elemen bangsa Indonesia.

Hal ini selaras dengan visi Yayasan 
Tarumanagara untuk mencerdaskan dan 
menyejahterakan bangsa lewat pendidikan 

dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
Indonesia tanpa membedakan suku bangsa. Nilai 
ini dibuktikan oleh beragamnya latar belakang 
mahasiswa Untar. 

Dalam Seminar Nasional ‘Proxy War dan 
Ancamannya untuk Kebhinekaan’, Rektor 
Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Agustinus 
Purna Irawan menyatakan, Universitas 
Tarumanagara merupakan contoh Indonesia 
mini. Mahasiswa Untar berasal dari Aceh sampai 
Papua, multietnik, dan memeluk keyakinan 
yang berbeda-beda. Semua mendapatkan 

Nilai persatuan terus dipupuk melalui beragam sendi kehidupan 
kampus, baik akademik maupun non-akademik.

MERAWAT PERSATUAN DI 
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
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kesempatan untuk mengembangkan diri, tanpa 
diskriminasi.  

“Nilai-nilai integritas, profesionalisme 
dan entrepreneurship dalam kerangka 
keindonesiaan dan kebhinekaan menjadi salah 
satu benteng untuk menghadapi ancaman dari 
dalam dan luar negeri,” urai Prof. Dr. Agustinus 
Purna Irawan.

Diwawancara terpisah, dosen Fakultas Teknik 
Universitas Tarumanagara, Steven Darmawan 
mengungkapkan hal senada. “Untar ini kan 
kampus swasta nasional, tidak membatasi suku, 
agama, rasnya apa. Bahkan penanaman nilai 
Pancasila di sini semakin kencang. Sekarang 
semua kegiatan harus menyanyikan lagu 
Indonesia Raya. Itu bagus untuk menumbuhkan 
nasionalisme mahasiswa,” tegas Steven.

Apalagi pada era media sosial seperti 
sekarang, provokasi dan hasutan kebencian 
tersebar luas di ranah maya. Dosen Fakultas 
Hukum Untar, Dr. Ariawan Gunadi, S.H., 
M.H. juga menyoroti fenomena ini. “Amat 
disayangkan banyak anak muda yang hanyut 
dalam derasnya arus negatif di dunia maya. Ada 
tiga faktor yang biasanya mempengaruhinya. 
Pertama, tidak menyaring informasi. Kedua, 

ikut informasi yang menjadi viral di internet, 
walaupun negatif. Ketiga, mem-follow hasutan 
berbau ujaran kebencian,” ujarnya.

Maka dari itu, pendidikan karakter dan 
internalisasi nilai-nilai persatuan sama 
pentingnya dengan pendidikan akademik. 
Sudah seharusnya manusia Indonesia 
memandang ke depan, tidak melulu latar 
belakang. Apalagi pergerakan masyarakat 
yang berbasis primordialisme sudah mulai 
ditinggalkan sejak dicetuskannya Sumpah 
Pemuda pada 28 Oktober 1928. Jika latar 
belakang kedaerahan diletakkan lebih tinggi 
dibanding persatuan, sama saja kita mengalami 
kemunduran. 

Gagasan ini juga diutarakan Dosen Fakultas 
Kedokteran Untar, Dr. Siufui Hendrawan, 
M.Biomed. “Banyak orang masih melihat 
background daripada kinerja. Padahal kalau 
bisa melihat, kita ini sama-sama merah-putih, 
kita ini Pancasila, kita ini NKRI, itu yang harus 
diperjuangkan. Tapi jangan berhenti di situ, 
harus kibarkan juga merah-putih di kancah 
dunia,” ungkapnya.

Sinergi pemikiran dari sivitas akademika 
Universitas Tarumanagara tersebut 
mencerminkan nilai kekeluargaan yang terus 
dipupuk melalui aktivitas sehari-hari, baik 
akademik maupun non-akademik. Salah satunya 
adalah dengan menyanyikan lagu Indonesia 
Raya di awal setiap acara atau seminar. 
Untar juga rutin mengadakan kuliah umum 
mengenai bela negara serta sejumlah ajang 
kompetisi untuk membentuk nilai integritas dan 
sportivitas. Dengan internalisasi nilai persatuan 
ini, Universitas Tarumanagara berupaya 
membentuk generasi muda yang tidak sekadar 
pandai, namun juga humanis. n
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MENJELANG ulang tahun ke-58 
yang jatuh pada 1 Oktober 2017 
lalu, Universitas Tarumanagara 
mempersiapkan beragam acara. 
Namun sebelum perayaan tersebut 
terlaksana, sebuah kado manis 
datang lebih dulu beberapa hari 
sebelumnya.  Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN 
PT) menetapkan Universitas 
Tarumanagara mendapat predikat 
A (unggul) dalam Akreditasi Intitusi 
Perguruan Tinggi (AIPT).

Rektor Prof. Dr. Agustinus Purna 
Irawan menyatakan keberhasilan 
ini diraih berkat dukungan Yayasan 
Tarumanagara dan seluruh 
stakeholder.  Akreditasi A dari 
BAN PT merupakan pengakuan 
masyarakat akan kinerja yang telah 
dicapai di Universitas Tarumanagara. 
“Kita patut bersyukur pada Tuhan 
atas keberhasilan ini. Selain itu apa 
yang telah kita capai ini merupakan 
hasil kerja keras, kerja sama, dan 
totalitas kita semua,”  ucap Prof. Dr. 
Agustinus.

Rangkaian proses visitasi 
akreditasinya sendiri telah 
berlangsung pada bulan Agustus 
lalu oleh assesor BAN PT, Prof. 
Ir.  Suryo Hapsoro Tri Utomo, 
Ph.D (Universitas Gadjah Mada), 
Prof. Dr. Ir.  Abdul Latief Tolleng 
(Universitas Hasanuddin), Dr. Azwar, 
M.Si (Universitas Andalas), dan Dr. 
dr.  B.M. Wara Kushartanti, MS. 
(Universitas Negeri Yogyakarta). 

Saat visitasi, tim assesor melakukan 
peninjauan terhadap berbagai 

Universitas Tarumanagara meraih akreditasi A ketika tengah 
menyambut hari ulang tahunnya yang ke-58.

KADO MANIS DI HARI SPESIAL
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fasilitas yang berada di kampus 
Untar. Mereka juga melakukan 
wawancara dengan berbagai pihak 
untuk mengonfimasi data yang 
diperoleh, di antaranya dengan 
alumni dan pengguna lulusan.  

Keberhasilan tersebut tak lepas 
dari persiapan Universitas 
Tarumanagara yang sudah 
dimulai sejak 58 tahun lalu, ketika 
kampus pertama kali didirikan. 
Sejak awal, perguruan tinggi ini 
dibentuk demi menyelenggarakan 
pendidikan berlandaskan nilai-nilai 
Integritas, Profesionalisme, dan 
Entrepreneurship (IPE). Hasilnya, 
tahun ini keluarga besar Yayasan 
dan Universitas Tarumanagara 
mendapatkan kabar gembira melalui 
Surat Keputusan nomor 3123/SK/

BN-PT/Akred/PT/IX/2017  (https://
banpt.or.id/direktori/institusi/
pencarian_institusi).

Meski sudah menjadi salah satu 
universitas terbaik di Indonesia, 
Rektor Agustinus mengingatkan 
agar tidak berpuas diri karena 
persaingan yang semakin ketat, baik 
di dalam negeri maupun luar negeri. 

“Tantangan yang bakal dihadapi 
Untar ke depan tidaklah mudah. 
Namun bila segala sesuatu  
dikerjakan secara bersama-sama 
akan menghasilkan karya yang 
luar biasa,” kata Rektor Prof. Dr. 
Agustinus pada puncak perayaan 
ulang tahun Untar, Minggu, 1 Oktober 
2017. “Kita  jangan terlena dalam 
keberhasilan yang telah diraih dan 
harus melakukan perbaikan untuk 
menjadi yang terbaik,” imbuhnya.

Ulang tahun Universitas 
Tarumanagara tersebut dirayakan 
melalui kegiatan jalan santai 
menyusuri jalur sepanjang 3,5 
kilometer dan berakhir di Kampus 
Untar. Jalan santai ini diikuti para 
dosen, karyawan, Pengurus Yayasan 
Tarumanagara, Muspida Jakarta 
Barat, serta masyarakat sekitar 
kampus.

Perayaan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-58 ini memang sengaja 
diseleggarakan dengan konsep 
kebersamaan dan kerakyatan. 
“Ulang tahun ini untuk kita semua. 
Dan semua patut merasakan 
perayaan ini,” ungkap Ketua Panitia 
HUT, Rasji, S.H., M.H. yang juga 
merupakan Kepala Sekretariat 
Untar.  

Dalam acara ini, peserta HUT 
dapat menikmati aneka makanan 
dan minuman dari para pedagang 
kecil yang diundang panitia untuk 
memeriahkan acara. Ada pula 
beragam pertunjukan musik, 
pertandingan olahraga, dan 
pembagian hadiah. Perayaan ini 
juga sekaligus untuk merayakan 
HUT empat fakultas yang waktunya 
berdekatan, yaitu Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan 
Fakultas Kedokteran serta syukuran 
atas keberhasilan Universitas 
Tarumanagara meraih akreditasi A 
dari BAN PT. n
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MERAYAKAN SUMPAH PEMUDA
SEMANGAT persatuan yang digelorakan Sumpah Pemuda harus menyala setiap hari, sampai akhir hayat. Untuk 
merawat semangat itu, berbagai instansi dan kelompok pemuda menggelar sejumlah perayaan setiap tanggal 28 
Oktober. Apa yang bisa kita lakukan untuk turut berpartisipasi memeriahkan perayaan ini? Berikut ini beberapa 
alternatif kegiatan yang bisa dilakukan.

PARA pegawai negeri sipil wajib mengikuti upacara Sumpah 
Pemuda setiap 28 Oktober. Tak hanya kantor pemerintahan, 
beberapa kampus biasanya juga mengadakan kegiatan serupa. 
Ikutilah upacara ini demi memelihara ingatan akan pentingnya 
persatuan dan nasionalisme. Temukan informasi jadwalnya pada 
kampus masing-masing.

TANGGAL 28 Oktober 2017 yang jatuh 
pada akhir pekan biasanya dimanfaatkan 
sejumlah Event Organizer untuk 
menggelar acara gerak jalan, lari, atau 
bersepeda dengan tema Sumpah Pemuda. 
Ikuti aktivitas ini untuk merawat kebugaran 
tubuh sekaligus memeriahkan perayaan 
Sumpah Pemuda.

SEKITAR 28 Oktober, perusahaan akan beramai-ramai 
mengadakan lomba menulis artikel, fotografi, atau video dengan 
tema Sumpah Pemuda. Jangan ragu mengikuti lomba semacam ini. 
Selain gratis dan menawarkan hadiah jutaan rupiah, kamu juga bisa 
melatih keterampilan kreatif yang bermanfaat untuk menghasilkan 
karya. 

Upacara bendera

Gerak jalan, lari, dan sepeda

Lomba menulis, foto, dan video
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PULUHAN museum tersebar di seluruh penjuru Kota Jakarta. Namun 
ada tiga museum penting yang menandai jejak perjuangan pemuda pada 
tiga momentum historis Indonesia, yakni Museum Kebangkitan Nasional, 
Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

NUSANTARA telah 
memperjuangkan 
kemerdekaannya sejak abad 
ke-16. Namun perlawanannya 
hanya berupa perang fisik 
dan dilakukan secara sendiri-
sendiri oleh masing-masing 
kerajaan. Baru pada 1908, 
muncul organisasi Budi Oetomo 
yang mempersatukan semua 
elemen bangsa untuk meraih 
kemerdekaan. Museum ini 
merekam tonggak persatuan 
tersebut dalam bentuk diorama, 
foto, dan benda bersejarah.

SEKITAR 20 tahun setelah 
Budi Oetomo, kesadaran 
akan pentingnya nasionalisme 
semakin menguat dan 
menghasilkan gerakan baru. 
Kongres Pemuda yang diikuti 
oleh banyak kelompok suku 
akhirnya menelurkan Sumpah 
Pemuda. Kita bisa mengenal 
tokoh-tokoh pemuda yang 
terlibat dari papan informasi 
dan foto-fotonya di museum ini.

SETELAH melewati perjalanan 
panjang, puncaknya adalah 
proklamasi kemerdekaan. 
Di museum ini, kamu bisa 
mengetahui lebih dalam 
kronologi proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. Ada 
diorama Soekarno, Muhammad 
Hatta, dan Ahmad Subarjo 
yang sedang menyusun naskah 
proklamasi. Juga Sayuti Melik 
yang sedang mengetik naskah 
proklamasi dan mengubah 
beberapa kata di dalamnya.

Kunjungan ke Museum

Museum Kebangkitan Nasional Museum Sumpah Pemuda Museum Perumusan Naskah Proklamasi

a

a

b

b

c

c

Jalan Abdul Rachman Saleh
No 26, Senen, Jakarta Pusat

Jalan Kramat Raya No 106, 
Jakarta Pusat

Jalan Imam Bonjol No 1 
Menteng, Jakarta Pusat

Museum Kebangkitan Nasional

Museum Sumpah Pemuda

Museum Perumusan Naskah Proklamasi
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KEELOKAN alamnya memanjakan mata, gemulai tariannya 
menyejukkan hati. Itulah Bali, destinasi wisata kelas dunia 
yang menarik hampir 5 juta wisatawan setiap tahun. Namun 
Nusantara terbentang dari Pulau We sampai Pulau Rote, 
sehingga Kementerian Pariwisata menawarkan ‘Bali Baru’, 
yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, 
Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, 
Mandalika Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Photography
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Lokasi: Keraton Ratu Boko, Yogyakarta

Photography
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Lokasi: 1. Danau Toba, Sumatera Utara | 2. Tanjung Lesung, Banten | 
3. Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu | 4. Wakatobi

1

2 3

4
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Lokasi: Bromo, Jawa Timur | 
Borobudur, Jawa Tengah

Photography
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Lokasi: Wakatobi | Morotai

Photography
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Lokasi: Wakatobi
Fotografer: Nita Dian

Photography
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UNIVERSITAS Tarumanagara 
(Untar) tengah mengembangkan 
sebuah proyek mobil listrik. Dimulai 
sejak 2012 oleh mahasiswa lintas 
jurusan, yakni Teknik Mesin dan 
Teknik Industri, proyek ini berjalan 
perlahan namun pasti. 

Proyek yang bermula dari kompetisi 
Direktorat Kementerian Pendidikan 
Tinggi ini pun menembus kompetisi 
debutnya, dalam kategori mobil 
listrik dan masih dalam ajang 
mobil hemat energi. Dari sinilah, 
Universitas Tarumanagara, sebagai 
kampus yang terus berinovasi, 

semakin serius mengembangkan 
proyek mobil listriknya. 

Lewat riset mendalam setiap 
tahunnya, tak butuh waktu lama, tim 
mobil listrik Untar terjun langsung di 
kompetisi internasional  pada awal 
2015. Ajang tersebut berlangsung 
di Luneta Park, Manila, Filipina 
dan bertajuk Shell Eco Marathon. 
Kompetitornya tak main-main. Total 
ada 120 tim yang berasal dari 17 
negara, seperti Australia, Singapura, 
Pakistan, dan Oman.  Mobil listrik 
dari Jepang dan Cina langsung 
menjadi pesaing kelas berat.

MOBIL LISTRIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

Didi Widya Utama, S.T., M.T.,
koordinator tim mobil listrik Untar

Automotive

34 T-MAGZ
Volume 8/Tahun 2017



Tim ini terdiri dari tujuh mahasiswa 
Teknik Mesin dan Teknik Industri dan 
didampingi oleh Didi Widya Utama, 
S.T., M.T. sebagai koordinatornya. 
Usaha keras mereka tidak sia-sia. 
Mobil hemat energi Untar membawa 
nama baik Indonesia di ajang yang 
hanya diikuti sedikit kampus swasta.

Menurut Didi, spesifikasi mobilnya 
memang istimewa. Proyek mobil ini 
mengusung daya motor penggerak 
sebesar 1.000 watt dan baterai 
48 volt lithium polymer. Sistem 
kontrolnya dirancang dengan 
pengaturan sendiri, tentu dengan 

kapasitas motor. Untuk bagian 
rangka dan bodi, digunakan 
aluminium dan serat karbon, 
sehingga tetap kokoh meski 
bobotnya ringan.

Mobil listrik yang menjadi proyek 
riset lintas generasi ini berhasil 
menempuh kecepatan 55 kilometer 
per jam. Namun dalam kompetisi, 
yang dinilai tidak melulu kecepatan, 
melainkan seberapa hemat konsumsi 
elektriknya. Pada ajang itu, mobil 
hemat energi Untar mencatatkan 
jumlah energi sekitar 123,3 kilometer 
per kWh. n

SPESIFIKASI

Daya BobotKapasitas baterai Jenis baterai Kecepatan Energi

1 Kw < 40 Kg48 Volt Lithium Polymer 55 Km/jam 123,3 Km/kWh

Automotive
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PESAN DARI 
PARA PENGAJAR
Sekitar 89 tahun lalu, Nusantara telah 
melahirkan generasi unggul yang 
terepresentasikan melalui Kongres Pemuda 1928. 
Hingga kini ide dan gagasannya masih relevan.   

SEMANGAT juang dan nasionalisme orang Indonesia 
terus diuji, sekaligus diperbarui dari masa ke masa. 
Sumpah Pemuda menjadi salah satu momentumnya. 
Diperingati setiap tahun, ikrar ini seolah menjadi pengingat 
bangsa yang besar ini untuk terus meletakkan persatuan 
di atas segala perbedaan pemikiran, latar belakang, dan 
pendapat.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan terkemuka di 
Indonesia, Universitas Tarumanagara turut memberikan 
sumbangsihnya untuk memajukan dan menanamkan nilai 
persatuan kepada generasi muda. Sayangnya, manfaat 
kemajuan teknologi dan peradaban tersaji sepaket 
dengan mudaratnya, dari kabar bohong, ujaran kebencian, 
narkoba, hingga persaingan yang tidak sehat.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pengajar 
Universitas Tarumanagara, terutama dalam memberikan 
bekal kepada para mahasiswanya. Apalagi gencarnya 
pemerataan pembangunan infrastruktur di pelosok 
negeri, kerap tidak diimbangi dengan pemerataan akses 
pendidikan. 

Mari simak gagasan para pengajar Universitas 
Tarumanagara terhadap fenomena tersebut, terkait 
dengan gelora Sumpah Pemuda yang pernah berhasil 
mempersatukan Nusantara 89 tahun lalu. 

SEGENAP elemen bangsa tengah bergumul untuk 
mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Maka 
dari itu, keterbatasan akses dan sistem pendidikan 
nasional harus menjadi perhatian. Jangan sampai 
ada warga negara yang kesulitan mendapatkan 
kesempatan meraih pendidikan. 

Namun perlu diperhatikan bahwa pendidikan 
formal harus diimbangi dengan pendidikan keahlian 
dan karakter. Tujuannya, agar mereka dapat 
menerapkan ilmu yang didapat dari pendidikan 
formal dan applied ke dunia kerja. Pendidikan 
karakter juga berguna membendung arus ujaran 
kebencian yang semakin deras, masif, dan sistematis. 
Kuncinya adalah pendidikan moral dan karakter  
agar mereka bisa mempunyai sikap yang baik, 
pikiran positif, future oriented, dan tidak mudah 
terseret pola pikir negatif.

Amat disayangkan jika banyak anak muda hanyut 
dalam derasnya arus negatif di dunia maya. Ada 
tiga faktor yang biasanya mempengaruhinya. 
Pertama, tidak menyaring informasi. Kedua, ikut 
informasi yang menjadi viral di internet, walaupun 
negatif. Ketiga, mem-follow hasutan berbau ujaran 
kebencian.

Penangkal itu semua adalah berpikir positif, 
sehingga anak muda mampu memanfaatkan 
energinya dengan baik. Seharusnya setelah 1928, 
esensi Sumpah Pemuda semakin menjadi pegangan, 
bahwa persatuan itu sangat penting. Bukan malah 
mundur orientasi berbangsa dan bernegaranya. 

PEMUDA SEBAGAI GARDA 
TERDEPAN PEMBANGUNAN

DR. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Opini
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Miliki jiwa kepemimpinan, belajar 
setinggi mungkin dan bekerja dengan 
totalitas, rendah hati, bergaul dengan 

siapa pun dan tetap menjaga nilai-nilai.

Terdapat empat kunci yang perlu dipegang 
agar generasi muda sekarang dapat meraih 
cita-citanya. Pertama, memiliki dreams. Kedua, 
memiliki roadmap menuju apa yang diimpikan. 
Ketiga, memiliki network/jaringan agar mimpi 
itu dapat direalisasikan. Keempat, memiliki 
passion dan panggilan terhadap bidangnya.

Lembaga pendidikan memang memegang 
peran penting. Namun,ada faktor lain yang 
menentukan, misalnya faktor dukungan negara 
dalam mendukung pembangunan di bidang 
pendidikan. Kita wajib bersyukur Yayasan 
Tarumanagara melalui Untar dan RS Royal 
Taruma tidak terikat dengan kepentingan 
politik tertentu. Yayasan Tarumanagara 
adalah Yayasan yang nasionalis, tanpa 
membedakan suku, agama, dan ras (SARA). 
Dalam menjalankan fungsinya, Pancasila 
dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi poin 
penting yang terus dipegang.Tidak hanya itu, 
adajuga nilai-nilai integritas, profesionalisme, 
dan enterpreneurship (IPE) yang terus 
diimplementasikan oleh setiap sivitas 
akademika Universitas Tarumanagara. 

Beberapa hari lalu saya baru pulang dari 
Korea Selatan dan menjadi pembicara di 
ASIAN SIL International bersama Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8, 
Ban Ki Moon. Jika kita lihat, Indonesia saat ini 
diikat dalam ratusan perjanjian perdagangan 
internasional. Sayangnya, masih banyak 
perjanjian yang justru merugikan Indonesia. 
Karena itu, harusnya dibangun competitiveness, 
maksimalkan kebijakan antidumping dan 
countervailing duty agar produk nasional kita 
memiliki value di pasar internasional. Kalau 
pasar barang dikuasai produk asing, akan 
berdampak ke sektor jasa untuk ke depannya.

Sehubungan dengan itu, pemerintah hendaknya 
mengkaji kembali perjanjian yang disepakati 
dan melakukan renegosiasi baik dengan 
Organisasi Internasional maupun dengan 
negara lain. Sementara itu, generasi muda kita 
harus belajar sebanyak mungkin dan menjaga 
totalitas demi eksistensi Indonesia di kancah 
internasional. n

• Dr. Ariawan Gunadi adalah Pimpinan/

Pengurus Yayasan Tarumanagara selama 5 

tahun terakhir. Sebelumnya ia pernah menjadi 

Presiden Komisaris beberapa korporasi dan 

pernah ditunjuk sebagai ahli oleh Gubernur/

Pemprov DKI dalam legal audit atas perjanjian 

yang dilakukan Pemprov DKI dengan asing 

(Sister City Rotterdam-DKI, Budapest-DKI). 

Ia kerap kali ditunjuk sebagai saksi ahli di 

pengadilan atas kasus-kasus badan hukum di 

Indonesia. 

• Doktor termuda UI angkatan 2009 ini adalah 

dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 

Tarumanagara serta pernah menjadi visiting 

lecturer penguruan tinggi di dalam dan luar 

negeri. Ia aktif menulis jurnal dan kerap 

menjadi pembicara di level internasional.

• Dr. Ariawan pernah menjadi Ketua Yayasan 

Lemdiklat Profesi Hukum Indonesia, Pembina 

Lembaga Sertifikasi Profesi, Dewan Pembina 

Lembaga Sertifikasi Profesi Perancang 

Kontrak dan Peraturan Indonesia, serta 

Ketua Departemen Asosiasi Profesi Hukum 

Indonesia.

BIOGRAFI

Opini

37 T-MAGZ
Volume 8/Tahun 2017



BERDASARKAN data Badan 
Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama 
sekolah penduduk Indonesia pada 
2016 adalah 7,95 tahun atau hanya 
sampai jenjang SMP. Meski terus 
meningkat, angka ini masih tergolong 
rendah jika dibandingkan negara 
lain. Fakta ini sudah selayaknya 
mendorong segenap 
pegiat pendidikan di 
seluruh Indonesia 
untuk terus 
berbenah.

Di kalangan 
akademisi, 
budaya 
membuat 
penelitian perlu 
digalakkan. 
Bukan 
untuk gagah-
gagahan, melainkan 
mengembangkan ilmu dan 
memecahkan masalah. Misalnya 
di bidang kedokteran, transplantasi 
hati merupakan tindakan medis yang 
mahal dan sulit, ditambah pendonor 
organ hati masih sangat jarang. 

Maka dari itu, Universitas 
Tarumanagara bekerja sama dengan 
Baermed Centre of Abdominal 
Surgery Hirslanden Zurich 
untuk membangun laboratorium 
Tarumanagara Human Cell 
Technology (THCT). Di laboratorium 
inilah para ilmuwan melakukan 

penelitian terkait rekayasa jaringan 
untuk memberikan alternatif 
pengobatan terhadap kerusakan 
organ hati. 

Memang tidak mudah melakukan 
penelitian. Namun asal memiliki 
passion dan meletakkan pendidikan 

sebagai prioritas, hambatan 
apa pun pasti teratasi. 

Semangat inilah yang 
perlu dijaga untuk 

merawat sumpah 
pemuda pada 
1928. Meski 
sudah merdeka 
secara fisik, 
masih banyak 
yang harus 

diperjuangkan, 
untuk merdeka 

dari kebodohan, 
kemiskinan, 

radikalisme, juga dari 
ancaman perpecahan. Seperti 

diketahui, kini banyak hoax dan 

ujaran kebencian di dunia maya. 

Menurut survei The Wahid 
Institute, pendidikan, ekonomi, 
dan status sosial seseorang tidak 
memiliki korelasi yang tinggi 
dengan radikalisme. Karenanya, 
upaya merdeka dari radikalisme 
dan perpecahan tidak lepas dari 
pendidikan karakter dalam keluarga, 
untuk mengimbangi pendidikan 
formal.

Lebih jauh lagi, kontribusi pemuda 
tidak boleh berhenti pada 
pernyataan untuk tidak radikal atau 
tidak diskriminatif. Nasionalisme 
harus berlanjut ke upaya 
mengibarkan merah-putih melalui 
karya. Bahkan jika sudah berhasil 
meraih gelar atau karier yang tinggi, 
jangan berhenti sampai di situ. Pikir 
lebih jauh lagi, kerja lebih keras lagi, 
apa yang bisa dilakukan lebih banyak 
untuk pasien, untuk bangsa, dan yang 
terutama untuk kemanusiaan. n

KARYA UNTUK KEMANUSIAAN
Dr. Siu Fui Hendrawan, M. Biomed.

• Selain mempelajari ilmu kedokteran hingga meraih gelar doktor, Siufui Hendrawan 

juga memperdalam spesialisasi di bidang tissue engineering (rekayasa jaringan), 

terapi sel, biomaterial, dan stres oksidatif. Ia telah menerbitkan sejumlah jurnal ilmiah 

di dalam negeri maupun internasional.

• Doktor Siufui merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara sejak 

2011 hingga sekarang. Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai Kepala 

Laboratorium Tarumanagara Human Cell Technology. 

Jangan hanya berkarya 
untuk keuntungan diri 
sendiri, tapi harus lebih 
luas, untuk bangsa dan 

kemanusiaan.

BIOGRAFI
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MASIFNYA perkembangan 
teknologi informasi berbanding lurus 
dengan perbaikan akses pendidikan. 
Kini, orang Indonesia yang ingin 
bersekolah atau meneliti memiliki 
lebih banyak kesempatan dengan 
banyaknya tawaran beasiswa, baik 
dari internal, dalam maupun luar 
negeri. Peluang ini sebaiknya tidak 
disia-siakan oleh generasi muda, 
terutama mahasiswa/i Untar yang 
diberikan nilai-nilai dan fasilitas yang 
sangat mendukung kemajuan dunia 
pendidikan.

Pendidikan memang bukan hal instan. 
Perlu proses panjang, bahkan ketika 

sudah lulus dan bekerja, proses 
belajar masih terus berlangsung. 
Kuncinya adalah ketekunan, 
kesungguhan, kerja keras, dan 
semangat.

Mengenang terselenggaranya 
Kongres Pemuda tahun 1928, 
kesungguhan yang mereka miliki 
sangat luar biasa. Padahal kala itu 
akses pendidikan masih terbatas, 
namun mereka mampu merumuskan 
nilai-nilai pemersatu bangsa yang 
begitu beragam.

Maka dari itu, kemerdekaan harus 
diisi dengan semangat tinggi untuk 
belajar. Pendidikan dan literasi akan 
memajukan pola pikir, sehingga kita 
lebih mudah dipersatukan, bukan 
atas dasar kesamaan golongan, 
agama, atau ras, melainkan sebagai 
satu bangsa yang beragam, sesuai 
dengan yang dicita-citakan para 
penggagas Sumpah Pemuda.

Pola pikir kritis juga akan mencegah 
kita untuk menelan mentah-mentah 
kabar bohong dan ujaran kebencian 
yang sekarang banyak beredar. 
Semua harus melewati proses 
filtrasi. Bukan hanya hoax, namun 
juga dalam hal-hal kecil seperti 
pengerjaan tugas kuliah dan ujian. 

Jika hal pola pikir kritis dan rasional 
sudah menjadi kebiasaan, langkah 
selanjutnya adalah meningkatkan 
daya saing sivitas akademika di skala 
global. Untuk mahasiswa/i, paling 
mudah dilakukan dengan mengikuti 
kompetisi di dalam dan luar negeri 
atau menerbitkan jurnal ilmiah 
berskala internasional sehingga 
akan terus memacu semangat 
mahasiswa/i. n

MEMBENAHI POLA PIKIR, 
MENINGKATKAN DAYA SAING 

Dr. Steven Darmawan, S.T., M.T.

• Meraih gelar doktor dari Universitas 

Indonesia pada usia 28 tahun, 

Steven Darmawan rajin menerbitkan 

karya ilmiah setiap tahun, baik skala 

nasional maupun internasional. 

Fokus penelitiannya berada di 

bidang energi, Combustion 

Engineering, dan Computational 

Fluid Dynamics (CFD).  

• Selain mengajar di program studi 

Teknik Mesin, Fakultas Teknik Untar, 

ia juga menjadi Kepala Laboratorium 

Perpindahan Panas dan Massa. Ia 

pernah meraih penghargaan Dosen 

Berprestasi Penulis Pertama Jurnal 

Internasional Bereputasi Terindeks 

Scopus dan ISI Thompson Tahun 

2015 dari Fakultas Teknik Untar.

Pemuda Indonesia 
harus memiliki pola 

pikir kritis dan rasional, 
agar bisa lebih mudah 
dipersatukan, bukan 
atas dasar kesamaan 

golongan, agama, atau ras, 
melainkan sebagai satu 
bangsa yang beragam.

BIOGRAFI
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Bagaimana Kamu Memaknai Sumpah Pemuda?
SUMPAH Pemuda merupakan 
salah satu tonggak sejarah penting 
untuk bangsa Indonesia. Sumpah 
Pemuda dicetuskan oleh sekelompok 
pemuda untuk mengangkat harkat 
dan martabat bangsa Indonesia 
untuk mencapai kemerdekaan. 
Bertanah air satu, berbangsa satu, 
dan berbahasa satu adalah tiga poin 
penting yang ada di dalamnya. 

Makna sumpah pemuda bagi kita 
seluruh generasi muda adalah 
untuk tetap menjaga rasa tanggung 
jawab dan kebersamaan yang 
sudah menjadi ciri khas bangsa 
Indonesia. Bagi saya, tanggal 28 
Oktober bukan hanya merupakan 
hari Sumpah Pemuda, namun juga 
pengingat  bahwa perjuangan kita 

belum selesai. Sumpah Pemuda 
adalah alat pemersatu bangsa. 
Tidak perlu berkoar-koar “aku cinta 
Indonesia”, jika pada kenyataannya 
masih banyak bentrok antarumat 
beragama atau tidak ada toleran 
terhadap sesama. 

Apa yang perlu dilakukan 
generasi muda jaman sekarang? 
Berbanggalah menjadi bagian 
dari Indonesia. Negara yang kaya 
akan budaya dan masyarakatnya 
yang terkenal toleran. Tugas kita, 
generasi muda adalah untuk tetap 
menjaga Indonesia seutuhnya agar 
tidak terpecah belah. Kita Indonesia, 
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda 
tetapi tetap satu.
n

MENURUT saya, realitas pada 
kehidupan sehari-hari mengenai 
Sumpah Pemuda pada zaman 
sekarang ini sudah sangat menurun. 
Seperti diketahui, Sumpah 
Pemuda butir pertama dan kedua 
menegaskan bahwa kita mengaku 
bertumpah darah satu, tanah 
Indonesia, mengaku berbangsa satu, 
bangsa Indonesia. Akan tetapi sangat 
disayangkan masih banyak kejadian 
yang menunjukkan sejumlah orang 
membeda-bedakan satu sama lain, 
dari ras, agama, suku, warna kulit. 

Pada kenyataannya kita semua 
adalah satu, warga Indonesia, lahir 
di tanah air yang sama. Walaupun 
kita berbeda tetapi kita adalah satu 
bangsa, yang sudah seharusnya 
saling menjaga, melindungi satu sama 
lain untuk kemajuan tanah air. Lalu 
pada isi yang ketiga berbunyi bahwa 

kita menjunjung bahasa persatuan, 
bahasa Indonesia. 

Sedangkan pada kenyataannya 
zaman sekarang banyak sekali 
terutama anak muda yang sudah 
mulai menggunakan bahasa asing 
sebagai bahasa komunikasinya 
sehari-hari. Bukannya tidak 
boleh, saya sendiri menganggap 
hal tersebut bagus karena 
tingkat pendidikan yang sudah 
semakin meningkat. Tetapi sangat 
disayangkan banyak dari anak muda 
tersebut kurang mengerti bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, 
bahkan banyak yang lebih menguasai 
bahasa asing dibanding bahasa 
Indonesia. Kita adalah satu darah, 
satu bangsa, satu bahasa, jangan 
sampai kita lupa dan menghapus 
akan nilai-nilai asli dari negara kita, 
Indonesia. n

Pemersatu Bangsa
By: Hellen Santoso

Kembali Menjadi Indonesia
By: Kevin Kurniawan

You
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SUMPAH Pemuda merupakan 
tonggak sejarah yang penting 
bagi bangsa Indonesia. Ketiga 
butirnya, yaitu bertanah air satu, 
berbangsa satu, dan berbahasa 
satu merupakan faktor yang 
esensial. Sumpah Pemuda menjadi 
bukti otentik bahwa pada 28 
Oktober 1928, persatuan bangsa 
Indonesia dilahirkan, dengan 
proses yang cukup lama. 

Oleh karena itu bagi saya sebagai 
generasi muda yang tinggal 
menikmati hasilnya, sangat 
bersyukur atas perjuangan 
rakyat pada masa itu. Selama 
ratusan tahun mereka tertindas 
sampai akhirnya mendorong 
pemuda membulatkan tekad 
untuk mengangkat harkat dan 
martabat rakyat Indonesia dalam 
wujud kemerdekaan.

Ini merupakan contoh yang dapat 
memotivasi generasi muda. 
Caranya mungkin berbeda, 
tidak melalui perlawanan fisik, 
melainkan dengan menjujung 
tinggi adat, budaya, dan 
mempertahankan persatuan 
Indonesia. Salah satu upayanya, 
saya akan menjelajah Nusantara, 
sembari mengelola travel vlog 
khusus untuk memamerkan 
keindahan Indonesia ke seluruh 
dunia. n

TANGGAL 28 Oktober 1928 
adalah salah satu hari terpenting 
dalam terbentuknya bangsa 
Indonesia. Kita dapat melihat dari 
video atau buku sejarah bahwa 
begitu besar perjuangan pemuda 
saat itu.  

Ada empat poin yang bisa 
diambil. Pertama, pemuda adalah 
pemegang peran penting dalam 
pergerakan bangsa. Pemuda 
memiliki semangat dan antusiasme 
tinggi yang dapat mengancam 
musuh. Kedua, persatuan adalah 
kunci penting karena apa pun akan 
lebih baik hasilnya jika dilakukan 
bersama. Ketiga, dulu yang 
menjadi musuh adalah bangsa lain, 
tapi sekarang justru saudara kita 
sendiri seperti kutipan Sukarno, 
“Perjuanganku lebih mudah 
karena melawan penjajah. Tapi 
perjuangan kalian lebih berat 
karena melawan saudara sendiri.” 
Keempat, yang kita pikirkan bukan 
seberapa besar masalahnya, tetapi 
bagaimana kita bersama-sama 
mengatasi masalah itu. 

Ada kutipan, “Satu orang bisa 
menjadi bahan penting dalam tim, 
namun satu orang tidak dapat 
membuat sebuah tim.” Persatuan 
pemuda adalah kunci penting 
pergerakan bangsa ini.
n

SUMPAH Pemuda adalah hasil 
keputusan Kongres Pemuda 
kedua pada 28 Oktober 1928 
untuk mengejar cita-cita para 
pemuda demi terciptanya tanah 
air Indonesia, bangsa Indonesia, 
dan bahasa Indonesia. Sumpah 
Pemuda adalah suatu gagasan 
luar biasa para pemuda-pemudi 
Indonesia yang haus akan 
kemerdekaan dan berdirinya 
kedaulatan negara. 

Para pendahulu kita yang menjadi 
pemuda pada masa itu tidak 
tinggal diam melihat kondisi 
Indonesia yang terus-menerus 
dieksploitasi oleh bangsa asing. 
Hal ini menunjukan bahwa mereka 
aktif membantu dan tidak 
apatis dalam mengusahakan 
kemerdekaan. Namun setelah 
polemik dengan bangsa 
luar selesai, terlihat pemuda 
Indonesia mengalami degradasi 
kualitas. Dari tawuran, narkoba, 
hingga seks bebas, sama sekali 
tidak mencerminkan pemuda 
Indonesia yang memiliki semangat 
memajukan bangsa. 

Harapan saya, semoga dengan 
dibentuknya gerakan “Revolusi 
Mental” oleh pemerintah dapat 
mengubah pandangan dan cara 
bersikap pemuda Indonesia ke 
arah yang lebih baik lagi. n

Motivasi dari Masa Silam
By: Cut Eldina Kulsia

Persatuan Pemuda
By: Stephen Deprianto Gea

Revolusi Mental
By: Syahronny Limbang M.
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DUNIA telah memasuki 
era baru dalam menikmati 
hiburan, yaitu menggunakan 
layanan streaming, baik 
musik, film, ataupun 
serial televisi. Layanan ini 
memberikan kemudahan 
dalam menikmati musik 
dan film secara legal. 
Untuk berlangganan, ada 
beberapa hal yang menjadi 
pertimbangan, seperti 
kelengkapan, harga, maupun 
metode pembayaran. 

LAYANAN Netflix pertama kali 
hadir di Indonesia sejak Januari 
2016 dan menjadi pelopor pemain 
global lainnya untuk memasuki pasar 
dalam negeri. Netflix memiliki koleksi 
lebih dari 65.000 judul film dan 
serial televisi. Pengguna yang ingin 
berlangganan dihadapkan dengan 
opsi pembayaran memakai kartu 
kredit. Ada opsi untuk mencoba 
layanan secara gratis selama satu 
bulan dengan menyertakan informasi 
kartu kredit yang dimiliki.

Secara keseluruhan, konten Netflix 
terbagi menjadi dua kategori utama, 
yaitu film dan serial televisi. Kedua 
kategori tersebut kemudian dibagi 
lagi berdasarkan genre, seperti 
action, comedy, horror, romance, 
dan lainnya. Pada dasarnya, Netflix 
memiliki izin untuk menayangkan fim 
dan serial TV. Namun, izin tersebut 
memiliki keterbatasan wilayah 
sehingga ada beberapa konten yang 
tidak bisa ditayangkan di Indonesia.  
n

LAYANAN ini secara resmi 
hadir pada 16 Juni 2016 setelah 
sebelumnya menghampiri Malaysia, 
Thailand, dan Filipina. Dalam 
kehadirannya di Indonesia, iFlix 
menggandeng IndiHome. Pengguna 
IndiHome bisa mengakses layanan 
iFlix secara gratis. Di luar dari itu, 
pengguna dikenakan biaya Rp 39.000 
per bulan atau Rp 375.000 per tahun 
untuk berlangganan iFlix.

Untuk mekanisme pembayaran 
yang tersedia baru melalui kartu 
kredit. Namun pengguna diberikan 
masa gratis berlangganan selama 
satu bulan tanpa perlu memberi 
informasi kartu kredit. Ke depan 
akan dikembangkan pilihan 
pembayaran lainnya. Konten yang 
tersedia meliputi kategori drama 
Korea, anime, film Mandarin, serial 
Hollywood, dan film blockbuster. n

MUSIK DAN FILM 

Sebelum berlangganan 
ke layanan yang disukai, 
ada beberapa hal yang 
menjadi pertimbangan.

5 LAYANAN 
STREAMING 

MENGENAL

Netflix

iFlix
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DIRANCANG dengan memerhatikan koneksi Internet 
di Indonesia, ada empat pilihan kualitas audio yang bisa 
didengarkan. Kualitas paling tinggi memiliki ukuran file 
hingga 10 MB. Fitur Offline Play bisa mendengarkan 
musik saat tidak tersambung ke Internet. Fitur 
Timer akan mematikan aplikasi secara otomatis saat 
pengguna tertidur serta fitur Radio yang berisi playlist 
hasil kurasi para profesional di industri musik tanah air. 
Konten-konten lain yang telah dikurasi juga bisa kamu 
temukan melalui fitur Editor’s Pick. 

JOOX Music juga menawarkan fitur Local Flavor untuk 
kamu penyuka berbagai konten dari musisi dalam 
negeri. Untuk lagu baru bisa dipantyau memantau 
lewat bagian New Releases. Serta juga bisa berkaraoke 
dengan bantuan fitur Lyrics. Untuk berlangganan Joox, 
kamu perlu membayar biaya Rp 49 ribu per bulan. n

BERASAL dari Singapura, HOOQ beroperasi 
di Indonesia sejak April 2016. Di Indonesia, HOOQ 
menjalin kerja sama dengan beberapa studio 
local, seperti 13 Entertainment, MNC Contents, 
Multivision Plus, dan Transmedia. HOOQ telah 
mempunyai 1.250 film dan 6.000 episode serial 
televisi yang berasal dari Indonesia. Selain itu, 
juga dilengkapi 1.600 film dan 175 episode serial 
televisi Hollywood.

Metode pembayaran disediakan pilihan melalui 
potong pulsa pada operator XL dan Telkomsel. 
Sedangkan pilihan pembayaran lainnya adalah 
kartu kredit dan kode voucher. Pengguna 
dikenakan biaya Rp 49.500 untuk berlangganan 
setiap bulannya. n

KOLEKSI musik Spotify tergolong luas karena 
diperbarui setiap minggu. Ada beberapa fitur yang 
membantu pengguna untuk menemukan lagu-lagu baru. 
Lagu-lagu yang ditambahkan dipilih oleh algoritma yang 
mampu memperkirakan musik-musik favorit. Untuk 
perangkat mobile, fitur Now akan merekomendasikan 
playlist berdasarkan kebiasaan mendengarkan musik 
pada jam tersebut. Sementara untuk modus Running 
akan memutar lagu yang temponya sesuai dengan 
kecepatan saat berlari.

Spotify menawarkan beberapa mekanisme 
berlangganan. Mulai dari Rp 49.990 (per bulan), Rp 
149.970 (tiga bulan), Rp 299.940 (enam bulan), dan RP 
599.880 (setahun). Untuk paket keluarga, tiap anggota 
keluarga yang berlangganan akan mendapatkan diskon 
50 persen dari harga premium. n

HOOQ

Spotify

Joox
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FAKTOR usia dan gaya hidup 
tidak seharusnya menggerogoti 
kemampuan fisik manusia. Jika 
tubuh terasa mudah capek, bukan 
berarti malah menjauhi aktivitas 
olahraga. Gerak tubuh justru makin 
dibutuhkan ketika kita tak lagi muda. 
Olahraga mampu membantu proses 
metabolisme, sehingga menjauhkan 
tubuh dari penyakit.

Dengan bertambahnya usia dan 
kondisi tubuh yang lama tidak 
dipakai beraktivitas fisik secara 
berat, baiknya mengindari gerak 
tubuh ekstrem, seperti melompat 

atau berlari cepat. Kemampuan 
fisik yang makin terbatas harus 
diperhitungkan. Karenanya, yoga 
layak menjadi pilihan.

Prinsip dasar yoga adalah 
pernapasan. Menurut Raffael Hein, 
salah satu guru yoga di Jakarta, 
pose (asana) tidak akan berdampak 
maksimal jika teknik bernapasnya 
salah. Karenanya, guru yoga yang 
melatih yoga di Fakultas Psikologi 
Universitas Tarumanagara ini 
menekankan pentingnya fase breath 
awareness atau kesadaran bernapas. 

“Napas adalah sumber energi 
dan banyak orang yang tidak 
sadar bagaimana napas mereka. 
Karena tidak sadar, pola pikir tidak 
nyambung sama napas dan energi 
tidak tersalurkan secara efektif,” 
ujar pria yang akrab dipanggil Hein 
ini.

Kepada para dosen dan dekan yang 
dilatih, Hein melatih yoga secara 
terapi, menyesuaikan kebutuhan 
masing-masing personal. “Melatih 
yoga secara terapi lebih ke arah 
energi. Baru kemudian dilanjutkan 
ke arah postural supaya lebih paham 

SERBA-SERBI MANFAAT YOGA
Prinsip dasar yoga adalah pernapasan. Sayangnya, banyak orang yang 
tidak menyadari proses bernapasnya sendiri.
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kondisi tubuhnya dan menyinkronkan 
dengan breath awareness,” 
paparnya. 

Dengan menyadari kesadaran 
bernapas dan postural makan, 
akan melatih kesadaran kapan akan 
kehilangan energi. “Kalau sedih, 
gelisah, biasanya energinya drop. 
Dengan berlatih yoga, pada akhirnya 
tahu bagaimana menjaga energi 
dan menjaga waktu. Latihan yoga 
membuat lebih sadar akan waktu dan 
energi,” tutur Hein.

Efek dari latihan yoga ini memang 
dirasakan secara nyata oleh para 
dosen Fakultas Psikologi Universitas 
Tarumanagara yang mengikuti 
kelas yoga. Denrich Suryadi, salah 
satu dosen di Fakultas Psikologi 
Universitas Tarumanagara yang 
merupakan inisiator kelas Yoga 

mengakui manfaat berlatih yoga. 
“Sekarang sudah tidak ngos-ngosan 
lagi baik saat mengajar maupun 
aktivitas lainnya,” tuturnya.

Bersifat personal

Kita tidak boleh memaksakan 
diri dalam melakukan gerakan-
gerakan yoga. Tetap sesuaikan 
dengan kemampuan. Sebab kalau 
dipaksakan, bisa cedera. Jadi, 
setelah berlatih dan bisa mengikuti, 
baru hitungan akan meningkat. 
Gerakan yoga menurut Raffael Hein 
juga bisa dijalankan selama kegiatan 
sehari-hari. “Teknik yoga itu netral 
sehingga bisa diaplikasikan teknik 
napasnya dalam berbagai kegiatan,” 
katanya. 

Dalam mengajar yoga, memang 
sebaiknya dilakukan secara 
gradual dan tidak memaksa. “Yang 
diajarkan kepada kami dengan 
model mengajar sesuai kemampuan 
personal,” tambah Denrich. Apalagi 
tiap peserta memiliki usia dan latar 
belakang fisik yang beragam. 

Hein yang mengantongi sertifikasi 
200 Hours Registered Yoga Teacher 
from Byron Yoga Center dan 12 
Hours Therapeutic Approach to 
Hatha Yoga by Julie Dohrman ini 

menjelaskan jika yang diajarkan 
kepada para dosen berada pada 
level basic sampai intermediate. 

Aktivitas yang sudah berjalan 
hampir satu tahun ini telah dirasakan 
hasilnya. “Dekan yang awalnya 
tangannya kaku arena sering 
megang mouse sekarang ada 
peningkatan dan perubahan pada 
fleksibilitasnya. Ada salah satu dosen 
yang menderita skoliosis (kondisi 
melengkungnya tulang belakang) 
dan tidak mungkin dipaksa pada satu 
gerakan. Kemudian diberi alternatif 
gerakan lain yang berefek sama,” 
tambah Denrich.

Yoga memang tidak dibatasi usia dan 
bisa dilakukan berbagai kalangan, 
dari anak-anak, orang dewasa, 
bahkan kalangan lanjut usia sekalipun. 
Karenanya, banyak ditemui ada yoga 
untuk orang tua, yoga untuk sakit 
punggung dan memperbaiki postur, 
program antipenuaan, bahkan ada 
pula yoga untuk paduan suara.

Tertarik untuk ikut mencobanya? n
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Kelezatan kuliner Indonesia sudah diakui dunia karena 
memiliki cita rasa khas dan pas dengan lidah banyak 
bangsa di dunia. Selain Tiongkok dan Arab, Belanda 
dan beberapa negara Eropa juga menjadi salah satu 
penyumbang pengaruh pada masakan-masakan Indonesia. 
Berikut beberapa kuliner lezat dan populer yang ternyata 
merupakan hasil akulturasi dengan budaya negara lain.

SEMUR, makanan khas Betawi, 
dari sejarahnya merupakan masakan 

adaptasi dari masakan Belanda 
dimana istilah semur berasal dari kata 
stomerijj atau steamer (kukusan) yang 

kemudian terdengar seperti ‘smoor’ 
atau semur. Dan menurut sejarawan JJ 

Rizal, semur bahkan dipengaruhi oleh 
5 budaya sekaligus yakni Eropa, Timur 

Tengah, India, Cina dan Indonesia. 
Indonesia sendiri memasukkan cara 

memasak yang khas yakni dengan 
mencampurkan kecap manis yang tidak 

digunakan di masakan aslinya. n

LUNPIA atau lumpia merupakan 
salah satu camilan yang cukup populer 
di tanah air. Makanan yang digoreng 
ini memiliki cukup banyak variasi 
isi meskipun tak melepas kekhasan 
bahan kulit dan bentuk gulungannya. 
Lumpia yang paling terkenal berasal 
dari Semarang karena memang dari 
sinilah makanan ini dikembangkan dan 
dipopulerkan. Lumpia Semarang konon 
merupakan kuliner perpaduan Cina-
Indonesia, yang awalnya dibuat oleh 
pasangan Tjoa Thay Joe dari Cina dan 
Mbak Wasih yang menghasilkan cita 
rasa manis yang digemari masyarakat 
Semarang. Dari tahun 1870 hingga 
kini, tercatat sudah 5 generasi 
yang meneruskan warisan lumpia di 
Semarang ini. n

Antar
Bangsa

Kuliner

Lunpia

Semur
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MENURUT sejarah, nasi kebuli memiliki pengaruh 
budaya Arab Timur Tengah dan India Muslim, tepatnya 
Arab Yaman. Di Indonesia, nasi Kebuli populer di daerah 
Jakarta karena orang Betawi banyak menyajikan nasi 
jenis ini saat perayaan keagamaan Islam, seperti lebaran, 
kurban, atau maulid. Nasi kebuli juga banyak ditemui di 
daerah-daerah yang banyak memiliki warga keturunan 
Arab seperti di Surabaya dan Gresik.

Nasi Kebuli memiliki citarasa gurih dan berwarna 
kekuningan yang biasanya merupakan perpaduan kaldu 
daging kambing dan susu kambing yang dimasak bersama 
minyak samin atau juga kadang diganti dengan santan. n

SELAIN Belanda, Portugis juga pernah menduduki 
Indonesia. Tak heran, pengaruh budayanya melekat di 
beberapa daerah. Salah satu makanan yang merupakan 
akulturasi makanan Portugis adalah ketan unti. Di 
Ambon yang pada masa lalu menjadi basis pemerintahan 
Portugis, masakan ini banyak ditemui. Demikian juga 
di daerah Kampung Tugu di Jakarta yang banyak 
warganya merupakan keturunan Portugis. Di sini, ketan 
unti akan disajikan saat ada yang meninggal. Menurut 
warga Kampung Tugu, berdasar budaya Portugis, 
sebelum dikubur harus dihidangkan masakan ketan unti 
ini. Di Ambon sendiri Ketan Unti dikenal dengan nama 
Nasi Pulut Unti. Pulut merupakan nama lain dari ketan. n

SEKOTENG sejatinya merupakan 
minuman tradisional Tionghoa. Dari 
namanya, sekoteng kental dengan 
bahasa Hokkian yakni su ko thung 
atau si guo tang yang artinya sup 
empat buah-buahan. Minuman ini 
terbuat dari rebusan gula merah 
dan jahe yang di negara asalnya diisi 
dengan empat macam buah kering, 
yakni kacang amandel, buah jail, biji 
teratai, dan kelengkeng. Namun di 
Indonesia disesuaikan dengan bahan 
yang ada, seperti kacang tanah, biji 
kolang kaling dan bola ketan berisi 
gula dan kacang tanah. n

Sekoteng

Nasi KebuliKetan Unti
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AKTRIS Hollywood berparas cantik, Gal Gadot, ternyata 
tengah hamil ketika menjalani syuting film Wonder Woman. 
Namun, ia tidak mengumbarnya di depan publik. Ia sengaja 
melakukannya lantaran tak mau diberi perlakukan khusus. 

Gal Gadot bahkan menyembunyikan kehamilannya ketika 
syuting film Justice League. Saat itu, ia mengandung buah hati 
keduanya. “Aku tidak ingin mendapat perhatian,” ungkapnya 
seperti dilansir dari laman Contacmusic. 

Ketika perutnya kian membesar dan semuanya terungkap, 
Gal Gadot harus mendapatkan efek tambahan agar perut 
buncitnya tidak tampak mencolok. “Kami membuka kostumnya 
dan menaruh layar hijau di perutku. Dan bagiku itu sangat lucu 
melihat Wonder Woman dengan perut buncit,” katanya. 

Dalam film Justice League, Wonder Woman akan berkumpul 
dengan para superhero DC lainnya, seperti Batman, The 
Flash, Aquaman, dan Cyborg. n

NAMA Ansel Elgort semakin 
melambung setelah ia membintangi 
film terbarunya, Baby Driver. Di film 
ini, ia berperan sebagai seorang 
sopir yang amat lihai mengemudikan 
mobil dalam kecepatan tinggi. Ansel 
ternyata tidak hanya jago akting, 
melainkan juga memiliki segudang 
bakat di bidang seni. 

Terlahir dari ayah seorang 
fotografer professional dan ibu 
seorang sutradara opera, aktor 
yang memiliki hampir 9 juta pengikut 
di Instagram ini juga aktif berkarya 
di industri musik. Sejak 2013, Ansel 
telah membuat beberapa remix lagu 
atas nama Ansolo. Ia juga bernyanyi 
dan telah merilis sembilan lagu single.

Tak hanya itu, pada sebuah talkshow, 
Ansel mengaku jika dirinya hobi 
memasak. Ia tak pernah melewatkan 
acara Hell’s Kitchen. Bahkan, ia selalu 
membayangkan apa pendapat Chef 
Gordon Ramsay saat mencicipi 
masakannya setiap kali ia selesai 
memasak.

Uniknya lagi, Ansel juga berlatih 
menari balet. Aktor yang turut 
berperan dalam film Carrie dan 
Divergent ini mengaku pernah 
mengikuti seleksi The School of 
American Ballet. Aktor tampan ini 
dilatih oleh Olga Kostritzky, pelatih 
Natalie Portman untuk perannya 
dalam film Black Swan.
n

Ansel Elgort
SOPIR YANG SERBABISA

Gal Gadot
HAMIL SAAT SYUTING
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CHICCO Jericho baru saja melakukan syuting sebuah 
film dokumenter tentang penyelamatan gajah di 
dataran tinggi Gayo, tepatnya di Kampung Karang 
Ampar, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, 
Nanggroe Aceh Darussalam. Kawasan ini merupakan 
pusat populasi gajah yang sering merusak kebun milik 
warga. Chicco dinobatkan sebagai Elephant Warrior 
(Kesatria Gajah) dengan misi menyelamatkan gajah 
dari kepunahan oleh World Wide Fund (WWF).

“Selain di Karang Ampar, pengambilan gambar juga 
berlangsung di Pantan Lah, perbatasan antara Bener 
Meriah dan Bireuen,” ujar Zulfikar Ahmad, salah satu 
warga yang menemani Chicco. Lokasi syuting film ini 
juga berpusat pada kawasan yang menjadi konflik 
gajah dengan manusia. Selain populasi gajah yang kian 
berkurang akibat perburuan, konflik yang terjadi 
antara manusia dengan para gajah disinyalir telah 
banyak memakan korban.

“Kenalan duluu baru sayang. Gajah ini bernama Ida, 
dia sekarang berada di dalam pengawasan CRU Das 
Peusangan #gajahitubaik #elephantwarrior,” tulis 
Chicco di akun Instagramnya, @cjerikho829. Selepas 
syuting, aktor tampan ini mengunjungi kantor Bupati 
Aceh Tengah untuk mendiskusikan pelestarian flora dan 
fauna bersama tim WWF dan pejabat terkait. n

CHELSEA Islan dikenal sebagai aktris dengan jiwa sosial 
yang tinggi. Gadis cantik ini aktif dalam berbagai kegiatan 
sosial yang berkaitan dengan kanker sejak duduk di 
bangku SMP. “Aku sering dateng ke Dharmais karena aku 
ada CSR program dari sekolah. Aku baca dongeng, terus 
ngajarin gambar,” ujarnya ketika menghadiri acara yang 
digelar oleh Komunitas Lovepink di Kebayoran, Jakarta 
Selatan.

Dari kegiatan inilah Chelsea memiliki adik angkat yang 
juga tengah menderita kanker. “Namanya Mario, dia 
terdiagnosis kanker otak, saat itu umurnya 8 tahun,” ujar 
pemeran film Refrain ini sembari tersenyum. Saat itu, 
Chelsea masih duduk di kelas 1 SMP. Ia mengiakan bahwa 
ia sering mengajari Mario bercerita dan menggambar.

Beberapa tahun terakhir, aktris kelahiran 1995 ini aktif 
di Komunitas Lovepink yang didirikan oleh sang ibu yang 
kini berhasil menjadi seorang penyintas kanker payudara 
stadium 2B. Komunitas ini memberikan dukungan bagi 
para penderita kanker payudara lewat bermacam 
kegiatan, seperti talkshow. “Kita tidak boleh hidup untuk 
diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita,” 
terang Chelsea. n

Chicco Jericho
MISI MENYELAMATKAN GAJAH

Chelsea Islan
DEKAT DENGAN DUNIA KANKER
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Pesawat N219 memiliki kemampuan short take of landing dan 
mudah dioperasikan di daerah terpencil.

PURWARUPA pesawat pertama 
N219 sukses melakukan dua kali flight 
test. Pertama pada 16 Agustus 2017 
dan yang kedua pada 23 Agustus 
2017. Uji terbang pesawat karya anak 
bangsa ini dilaksanakan di Landasan 
Pacu Bandara Husein Sastranegara, 
Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini 
merupakan salah satu rangkaian tes 
dari 300 jam terbang yang harus 
dipenuhi sesuai regulasi sebelum 
diproduksi massal dan dipasarkan.

Purwarupa pesawat pertama N219 
merupakan pesawat penumpang 
dengan kapasitas 19 orang dengan 
dua mesin turboprop yang mengacu 
pada regulasi Civil Aviation Safety 
Regulations (CASR) Part 23. Ide 
dan desain pesawat dikembangkan 
oleh PT Dirgantara Indonesia 
(PTDI) dengan pengembangan 
program oleh PTDI dan Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (LAPAN). 

Pesawat N219 memiliki berbagai 
keunggulan, antara lain kemampuan 
short take of landing dan mudah 
dioperasikan di daerah terpencil. 
Purwarupa N219 didukung sepasang 
mesin Pratt and Whitney PT6A-52 
dengan kecepatan maksimum 210 
knots. Ia juga bisa melakukan self 
starting tanpa bantuan ground 
support unit. Ini sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, terutama di 
wilayah perintis.

Segudang Keunggulan
Purwarupa Pesawat N219
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Keunggulan lain adalah penggunaan 
teknologi yang sudah banyak ditemui di 
pasaran (common technology). Hal ini 
berdampak pada harga pesawat yang 
bisa lebih murah dengan biaya operasi 
dan pemeliharaan yang rendah. 

Di samping itu, pesawat yang dibuat 
tanpa supervisi pihak asing ini 
menggunakan teknologi avionik yang 
lebih modern dan banyak digunakan 
di pasaran, yakni Garmin G-1000. 
Piranti ini dilengkapi dengan Flight 
Management System yang di dalamnya 
sudah terdapat Global Positioning 
System (GPS), sistem autopilot, serta 
Terrain Awareness and Warning 
System.

Desain kabin menjadi keunggulan 
lainnya. Pesawat ini memiliki kabin 
terluas di kelasnya dan serbaguna 
untuk berbagai macam kebutuhan. 
Kabin bisa berfungsi sebagai 
pengangkut barang, evakuasi medis, 

pengangkut penumpang, bahkan 
pengangkut pasukan. Kemudian 
dengan aplikasi Multihop Capability 
Fuel Tank, memungkinkan pesawat 
memiliki daya jelajah yang cukup 
jauh sehingga tidak perlu mengisi 
ulang bahan bakar untuk melanjutkan 
penerbangan. 

Soal kecepatan, purwarupa pesawat 
N219 memiliki laju maksimum mencapai 
210 knot dan kecepatan terendah 
mencapai 59 knot. Dari data ini, berarti 
meski kecepatan cukup rendah namun 
pesawat masih bisa terkontrol. Hal 
ini tentunya menjadi standar sangat 
penting terutama saat memasuki 
wilayah yang bertebing dan di antara 
pegunungan yang membutuhkan 
pesawat dengan kemampuan manuver 
mumpuni dalam kecepatan rendah.

Dengan Terrain Awareness and 
Warning System, alat ini bisa 
mendeteksi bahwa pesawat sedang 

mendekati wilayah perbukitan. Sistem 
pesawat akan memberikan tanda, 
visualisasi secara 3 Dimensi (3D) 
sehingga pilot bisa melihat secara 
langsung kondisi perbukitan yang akan 
dilaluinya. Keamanan pun jadi lebih 
terjamin dengan keberadaan piranti 
ini.

Selain itu, purwarupa pesawat 
pertama N219 memiliki nose landing 
gear dan main landing gear tetap 
atau tidak dapat dimasukan ke dalam 
pesawat saat terbang. Kondisi ini akan 
memudahkan pesawat melakukan 
pendaratan di landasan yang tidak 
beraspal, bahkan berbatu, serta akan 
mengurangi biaya pemeliharaan.

Kehadiran pesawat N219 menjadi 
bukti kebangkitan industri pesawat 
terbang nasional. Dengan perhatian 
serius dan berkelanjutan, Indonesia 
akan kembali berjaya di kancah dunia 
dirgantara pada skala global. n
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Di zaman serba digital ini, salah satu aspek yang sangat pesat perkembangannya adalah sistem 
pembayaran online. Saat ini perkembangan sistem pembayaran digital atau lebih dikenal dengan 
istilah e-wallet atau dompet elektronik, semakin pesat. Dompet elektronik memungkinkan para 
pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli elektronik secara cepat dan aman, dan dianggap lebih 
efisien dibanding menggunakan bank.

Berikut beberapa layanan dompet elektronik yang disediakan oleh berbagai pihak dan bisa dipilih 
konsumen sesuai kebutuhan. 

GO Pay merupakan salah satu 
layanan dompet elektronik 
besutan Gojek sebagai 
perintis transportasi online di 
Indonesia. Go Pay sebelumnya 
disebut dengan  Go Wallet, 
merupakan dompet virtual 
untuk menyimpan Go Jek Credit 
yang bisa digunakan untuk 
membayar transaksi-transaksi 
yang berkaitan dengan layanan 
di dalam aplikasi Gojek seperti 
Layanan yang bisa dibayar dengan 

menggunakan saldo Go Pay adalah 
Go Ride, Go Busway, Go Food, Go 
Mart, Go Box dan Go Send.

Untuk memudahkan pengisian 
saldo, Go Pay sudah terintegrasi 
dengan bank-bank besar di 
Indonesia seperti BCA, Bank 
Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata 
Bank, CIMB Niaga, serta pengisian 
saldo via ATM Bersama dan 
PRIMA. n

SEPERTI Go Pay, Grab Pay merupakan 
layanan dompet elektronik besutan 
Grab, penyedia transportasi online 
di Indonesia. Adopsi Grab Pay cukup 
tinggi dimana lebih dari separuh 
transaksi pengguna Grab menggunakan 
layanan Grab Pay. Layanan ini juga tak 
berbeda jauh dengan Go Pay dimana 
saldo bisa diisi pengguna melalui bank-
bank ternama. Grab berencana akan 
mentransformasi sistem GrabPay yang 
tak hanya menjadi sistem pembayaran 
saja, melainkan menyediakan layanan 
lain seperti, pinjaman, transfer uang 
elektronik, dan investasi di pasar uang. n

e-CASH merupakan uang elektronik atau uang tunai 
di handphone, yang memungkinkan pemegangnya untuk 
melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan 
pembukaan rekening ke cabang Bank Mandiri. Pengguna hanya 
wajib memiliki smartphone untuk mendownload aplikasi Mandiri 
e-Cash yang kemudian bisa mendaftar untuk mengaktifkan 
e-cash ini. Layanan ini bisa digunakan untuk membeli pulsa 
telpon atau token PLN, membayar belanjaan di toko, belanja 
online, beli tiket bioskop, transfer, juga tarik tunai. n

Dompet Dunia Maya

Go Pay

Grab Pay

Mandiri e-Cash
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SAKUKU adalah dompet elektronik dari BCA yang 
dapat digunakan untuk berbelanja, isi pulsa dan transaksi 
perbankan lainnya. Pengguna tak harus nasabah, cukup 
unduh dan pasang aplikasi ini di ponsel. Nomor HP digunakan 
sebagai nomor uang elektronik. Sakuku yang menyasar 
kaum muda bisa digunakan untuk berbelanja di berbagai 
merchant berlogo Sakuku, juga berbelanja secara online. 
Untuk pengguna Sakuku Plus, bisa mengambil uang di ATM 
BCA berlogo Sakuku tanpa kartu BCA, bisa mentransfer 
uang, minta ditransfer ke teman Sakuku, serta bisa  berbagi 
tagihan dengan pembayaran yang sama rata. Top up bisa 
dilakukan melalui ATM BCA atau klikBCA Individu. n

SEBAGAI operator nomor satu di Indonesia, Telkomsel 
pun tak mau ketinggalan dengan merilis uang elektronik 
bernama T-Cash. Dirilis sejak tahun 2007, pada 
tahun 2014 layanan ini diperbarui dengan dukungan 
teknologi Near Field Communication (NFC). Dengan 
T-Cash, pengguna bisa melakukan berbagai transaksi 
seperti berbelanja, membayar tagihan, juga membayar 
merchant seperti McDonalds’s, The Coffee Bean, baskin 
Robbins, Wendy’s, Cinema XXI, Blanja.com, Gramedia 
dan sebagainya. T-Cash juga bisa digunakan untuk 
mengisi pulsa hingga transfer uang. Isi saldo T-Cash 
bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui 
GrapaRi, ATM Bersama juga dari gerai Indomaret. n

XL Tunai merupakan uang digital yang dibesut oleh 
operator XL. Tak jauh beda dengan T-Cash, XL 
tunai juga akan memungkinkan pelanggan XL untuk 
bisa melakukan transaksi keuangan cukup dengan 
menggunakan ponsel. Dengan XL Tunai, pengguna 
bisa melakukan pembayaran tagihan, membeli tiket 
pesawat, membayar tagihan PLN, TV berlangganan juga 
asuransi. XL Tunai juga bisa digunakan untuk berbelanja 
di toko fisik dan toko online, pencairan uang, juga bisa 
digunakan untuk mengirim dan menerima uang. n

SAMA dengan layanan T-Cash dan XL Tunai, layanan 
Dompetku merupakan uang elektronik besutan Indosat 
yang memungkinkan pelanggannya untuk menggunakan 
nomor HP untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. 
Pada bulan Mei 2017 lalu, layanan Dompetku diganti namanya 
menjadi PayPro dan ditujukan untuk pengguna IM3 Ooredoo. 
Pelanggan bisa melakukan pembayaran belanja harian di 
Indomaret, membayar transportasi Commuter Line, Grab,  
juga membayar tagihan PLN, BPJS juga pengiriman uang. n

T-Cash

PayPro Indosat
XL Tunai 

Sakuku
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Pesona Senandung Ibu Pertiwi

DI balik estetikanya, lukisan 
selalu memuat makna dan cerita. 
Apalagi lukisan yang dipajang di 
Istana Kepresidenan Republik 
Indonesia, tentu sarat akan nilai-
nilai perjuangan bangsa dari masa 
ke masa. Melalui Pameran Lukisan 
koleksi Istana Kepresidenan di Galeri 
Nasional Indonesia, Kementerian 
Sekretariat Negara berupaya 
menghadirkan kembali pesan 
kebangsaan tersebut kepada 
masyarakat luas.

Pameran diresmikan oleh Presiden 
Joko Widodo pada 1 Agustus 2017, 
lalu terbuka untuk umum pada 2–30 
Agustus 2017. Judul Senandung Ibu 

Pertiwi dipilih untuk menggambarkan 
Tanah Air, tempat orang Indonesia 
terlahir dan berkarya bersama. Ia 
menjadi pusaran kebaikan, tempat 
pelbagai harapan dan kedamaian 
ditambatkan dari dulu hingga 
sekarang. Hal ini pulalah yang 
tersirat dari beragam lukisan koleksi 
Istana Kepresidenan.

Melalui pameran ini, masyarakat 
diberi kesempatan untuk ikut 
menikmati karya seni yang 
berkualitas tinggi dari masa 
lampau. Di sisi lain, Senandung 
Ibu Pertiwi juga menjadi momen 
untuk menunjukkan karya unggulan 
seniman Indonesia kepada komunitas 

internasional. Ini merupakan wujud 
komitmen Kementerian Sekretariat 
Negara dalam memelihara dan 
mempromosikan kekayaan budaya 
Nusantara. 

Pameran Senandung Ibu Pertiwi 
menampilkan lukisan dari 41 
perupa terkemuka seperti 
Raden Saleh, Basoeki Abdullah, 
Barli Sasmitawinata, Wakidi, 
Soedjono, Ernest Dezentje, dan 
masih banyak lagi. Seluruh karya 
didatangkan langsung dari lima 
Istana Kepresidenan, yakni Istana 
Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, 
Istana Tampaksiring, dan Istana 
Yogyakarta.

Pameran Lukisan Koleksi Istana Kepresidenan menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menikmati 
karya seni berkualitas tinggi dari masa lampau.
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Tak hanya lukisan, pameran ini juga 
menampilkan sejumlah arsip dan 
dokumentasi terkait dengan materi 
pameran dan pemeliharaan koleksi 
istana pada ruang khusus. Lukisan 
karya Makovsky, salah satu karya 
yang pernah dikonservasi pada 
2004, juga ditampilkan melalui layar 
LED. 

Untuk menggaet lebih banyak 
pengunjung, selama pameran, 
dilaksanakan juga sejumlah kegiatan 
menarik. Beberapa di antaranya 
berupa workshop melukis bersama 
komunitas difabel, diskusi para 
pakar, lomba lukis kolektif tingkat 
nasional, serta workshop menjadi 
apresiator seni. 

Selain itu, museum juga 
menghadirkan tur pameran oleh 
para kurator setiap Sabtu dan 
Minggu. Ada empat kurator yang 
terlibat dalam pameran lukisan 
kali ini, yaitu Amir Sidharta, Mikke 
Susanto, Asikin Hasan dan Sally 
Texania.

Galeri Nasional mengalokasikan 
anggaran khusus untuk 
mempercantik lokasi pameran, 
seperti sarana untuk menggantung 
koleksi dan pembuatan papan 
petunjuk. Bekerja sama dengan 
Badan Ekonomi Kreatif, Galeri 
Nasional juga menyiapkan 
penggunaan teknologi berupa 
aplikasi Android untuk memandu 
pengunjung selama menikmati 
pameran. Sarana pendaftaran pun 
bisa dilakukan secara daring di situs 
www.bek-id.com.

Hasilnya, pameran yang digelar 
untuk kedua kalinya ini kembali 
disambut baik oleh masyarakat 
Indonesia. Menteri Sekretariat 
Negara, Pratikno mengungkapkan 
bahwa jumlah pengunjung banyak 
dari kalangan generasi muda. 
“Publik antusias hingga pameran 
ini memperoleh 35.675 orang 

pengunjung dan banyak juga anak 
muda yang datang,” ujar Pratikno 
saat menutup pameran pada 30 
Agustus 2017.

Lebih lanjut, Pratikno juga 
mengucapkan terima kasih 
kepada Galeri Nasional Indonesia-
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian 
Sekretariat Negara, Kementerian 
Pariwisata, Badan Ekonomi 
Kreatif, dan Mandiri Art. Dengan 
kerja sama yang luar biasa dari 
berbagai pihak, perhelatan ini dapat 
membawa segudang manfaat, 
dari menumbuhkan minat belajar, 
memberi ruang hiburan edukatif 
bagi publik, hingga melestarikan 
nilai-nilai kearifan bangsa warisan Ibu 
Pertiwi. n
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Sekilas Pameran
DIBANDING tahun sebelumnya yang memamerkan 28 lukisan dari 21 pelukis, pameran kali ini 
menyajikan lebih banyak karya. Total terdapat 48 lukisan dari 41 pelukis yang dibuat antara abad 19 dan 
abad 20. Selain itu, ada pula arsip dan dokumentasi terkait materi pameran dan pemeliharaan koleksi 
istana pada ruang khusus. Lukisan tersebut dibagi menjadi beberapa tema, yaitu:

Keragaman Alam Dinamika Keseharian
SEBANYAK 12 lukisan pada kategori ini menampilkan 
daya tarik Kepulauan Nusantara yang senantiasa 
menjadi unggulan pariwisata dunia. Di antaranya adalah 
lukisan karya Wen Peor, S. Soejono Ds., Raden Saleh, 
Basoeki Abdullah, Henk Ngantung, dan Wakidi.

TEMA ini menggambarkan kehidupan sehari-hari 
para petani, nelayan, dan pedagang. Ada 11 lukisan, 
antara lain dari Ernest Dezentjé, Theo Meier, 
Rudolf Bonnet, Tino Sidin, Itji Tarmizi, dan Ida 
Bagus Made Widja.

S. Soejono Ds.
On the Edge of a Rice Field

1958
Oil on canvas (133 x 200 cm)

Ida Bagus Made Widja
The People of Bali Welcome President Sukarno

Watercolor on canvas (87 x 152 cm)

Kartono Yudhokusumo
Sightseeing in Dieng
1949
Oil on canvas (89 x 151 cm)

Itji Tarmizi
Fish Auction
1963
Oil on canvas (140 x 195 cm)
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Tradisi dan Identitas

Mitologi dan Religi

ISTANA Kepresidenan memiliki lebih dari 50 lukisan bertema kebaya, namun hanya 15 yang dipamerkan di sini. 
Kebaya sebagai identitas berbusana orang Indonesia dilukis oleh Soedibio, Trubus Sudarsono, Sudarso, Fadjar 
Sidik, Thamdjidin, Sumardi, dan lainnya.

MASYARAKAT dari pelosok Nusantara kaya dengan nilai-nilai mitologi yang berasal dari perpaduan berbagai 
agama. Keyakinan yang dianut umumnya ikut mempengaruhi proses penciptaan para seniman, seperti Basoeki 
Abdullah, Walter Spies, Alimin Tamin, dan I Gusti Ketut Kobot. 

Thamdjidin
Woman on Green Kebaya
1955
Oil on canvas (200 x 130 cm)

Basoeki Abdullah
Queen of the South Seas
1955
Oil on canvas (160 x 120 cm) 

Sumardi
Woman on Yellow Kebaya
1964
Oil on canvas (136 x 100 cm)

I Gusti Ketut Kobot
Offering to the Gods
1962
Watercolor on canvas
(98 x 66,5 cm)
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Masyarakat Osing, penduduk asli Banyuwangi menganut 
sistem sosial yang egaliter dan tidak berkasta. Tak hanya 
manusianya, keharmonisan juga tampak dari gunung-
gunung, pantai, kawah, dan beragam festival yang 
menunggu untuk dijelajahi. 

Di Baluran Anda bisa mengamati sejumlah spesies burung atau vegetasi 
hutan tropis seperti kemiri, maja, gadung, asam jawa, atau bidara gunung. 
Ada beragam aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini, misalnya safari hutan, 
trekking, snorkeling, menyelam, atau bermain kano.

TAMAN NASIONAL BALURAN

MENYUSURI 
EKSOTISME 

BANYUWANGI

PADANG sabana, rumput menguning, matahari 
hangat, dan hutan dataran rendah. Tak aneh jika 
Baluran mendapat julukan “The Little Africa of 
Java”. Area hutan lindung seluas 25 ribu hektare ini 
juga menjadi habitat satwa seperti banteng, kijang, 
merak, babi hutan, dan sejumlah primata.

What to do?
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Selain menjelajah hutan, kunjungi juga Pantai Plengkung (G-Land) yang 
menjadi tempat favorit para peselancar dari seluruh penjuru dunia. Ada 
pula Pantai Triangulasi yang berpasir putih, serta laguna yang dipenuhi 
burung migran pada musim-musim tertentu.

Jangan lupa menyambangi Teluk Hijau dengan air lautnya yang berwarna 
kehijauan akibat banyaknya ganggang hijau di dasar laut. Tak jauh dari situ, ada air 
terjun setinggi delapan meter. Kawasan sekitarnya cocok untuk berkemah.

TAMAN NASIONAL ALAS PURWO 

TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

TERISOLASI di ujung tenggara 
Semenanjung Blambangan, 
Taman Nasional Alas Purwo 
mempunyai lebih dari 700 jenis 
tumbuhan, 50 spesies mamalia, 
302 spesies burung, serta 63 
spesies herpetofauna dari jenis 
amfibi dan reptil.  

TELAH teridentifikasi 217 jenis fauna di area 
konservasi hutan hujan hujan tropis pesisir seluas 
580 kilometer persegi ini. Susuri Meru Betiri dengan 
off road di antara rapatnya vegetasi hutan tropis, 
barisan kebun karet, pohon cokelat, dan jati. Tebing 
karang menjadi tepian lanskap yang berbukit-bukit, 
menjadikan jalur trekking lebih menantang.

What to do?

What to do?
Foto: flicker.com_Francesco Veronesi
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Selayaknya wilayah yang berdekatan dengan laut, 
Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang 175 
kilometer yang masih asli. Susuri dan singkaplah 
keelokan pantai-pantai berikut ini.BERSANTAI DI PANTAI

PANTAI SUKAMADE
CUKUP sambangi Pantai Sukamade ketika hari menggelap. 
Duduklah dengan khusyuk di atas pasir dan jangan nyalakan 
lampu apa pun. Tunggu hingga ranger berbisik memberi kode. 
Seekor penyu besar akan berjalan penuh perjuangan ke pantai, 
menetaskan telurnya, lalu kembali lagi ke laut. Pantai Sukamade 
merupakan habitat bertelur bagi penyu hijau (Chelonia mydas). 
Wisatawan yang ingin melakukan pengamatan penyu harus 
didampingi petugas Taman Nasional Meru Betiri dan berkumpul 
di kantor resor Sukamade pada pukul 19.30.

JIKA ingin menikmati suasana pantai yang lebih 
tenang dan lebih asri, Pantai Wedi Ireng adalah tempat 
yang tepat. Airnya biru dan jernih. Pasir pantainya 
adalah kombinasi menarik pasir putih dan pasir hitam. 
Sementara bibir pantainya dikelilingi pepohonan yang 
rimbun, membuat teriknya mentari di kawasan pantai 
menjadi tidak terlalu menyengat. Pantai Wedi Ireng 
berjarak kira-kira empat kilometer dari Pulau Merah. 
Ada dua cara mencapainya, yakni naik perahu dari 
Pulau Merah atau lewat jalan darat.

PANTAI WEDI IRENG
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PANTAI PULAU MERAH

PANTAI RAJEGWESI

PULAU Merah mendapatkan namanya dari sebuah pulau dengan tanah berwarna merah 
yang hanya berjarak beberapa meter dari bibir pantai. Jika air surut, pengunjung bisa 
berjalan kaki menuju pulau ini. Pasir putih kecokelatan di bibir pantai membentang kira-kira 
tiga kilometer. Di sini, Anda bisa berjemur atau berkejaran bersama anak-anak. Ombak di 
area Pantai Pulau Merah memiliki ketinggian gelombang rata-rata dua meter, sehingga cocok 
bagi peselancar pemula.

PANTAI Rajegwesi berada sekitar 80 kilometer dari kota 
Banyuwangi. Pantai Rajegwesi masuk ke dalam wilayah Taman 
Nasional Meru Betiri. Oleh karena itu, pantai ini dikeliligi 
hijaunya hutan tropis. Pantai berpasir putih kecokelatan ini juga 
dipagari bukit-bukit kecil, menjadikan topografinya unik. Tidak 
seperti pantai selatan lain, ombak di Pantai Rajegwesi cukup 
tenang sehingga warga bisa melaut.
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MERAYAKAN IJEN
KEDALAMAN kawah sekaligus taman batu 
belerang terbesar di Pulau Jawa ini sekitar 200 
meter dan mengandung kira-kira 36 juta meter 
kubik air asam berwarna hijau. Keistimewaannya 
adalah api biru yang tercipta dari hasil 
pembakaran gas-gas belerang. Pembakaran 
ini terjadi sepanjang hari, tetapi kita hanya bisa 
melihatnya dalam gelap.

Jika ingin menyaksikan blue fire mulailah 
mendaki paling lambat pukul 2 dini hari. Jangan 
lupa memakai jaket karena suhu di Kawah Ijen 
mencapai 10 derajat celcius. Bawa atau sewalah 
masker gas untuk mengatasi sengatan bau gas 
belerang.

Kawah Ijen juga menjadi area penambangan 
belerang. Setiap hari, sekitar 100 penambang 
memikul belerang-belerang kuning yang sudah 
membeku dengan keranjang mereka. Di tempat 
ini, Anda juga bisa menemukan patung atau 
pernak-pernik kecil dari belerang sebagai 
suvenir.
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Cukup dengan berada di sana, daya magis Ijen akan dengan sendiri melingkupi 
Anda. Namun jika ingin merayakannya dengan lebih meriah, datanglah saat ajang 
internasional digelar di sini.

What to do?

International Tour De Banyuwangi Ijen Ijen Summer Jazz

RATUSAN pembalap melesat di jalanan 
Banyuwangi, melintasi area pedesaan dan 
perkebunan. Mendekati puncak etape 
di lereng Ijen, mereka dipaksa memakai 
gir terendah, susah payah menaklukkan 
tanjakan dengan kemiringan ekstrem!  

Etape menuju Ijen menjadi spesial 
karena menyuguhkan salah satu tanjakan 
terekstrem di Asia dengan elevasi 
1.889 meter di atas permukaan laut 
dengan tingkat kemiringan 22 persen. 
Kontur-kontur yang menantang dan 
lanskap magis tersebut menjadi andalan 
International Tour de Banyuwangi Ijen 
(ItdBI) untuk memukau pencinta sport 
tourism.

MENIKMATI hangatnya alunan jazz di atas 
gunung dengan suhu mencapai 12 derajat 
celsius. Sensasi inilah yang ditawarkan Ijen 
Summer Jazz, gelaran musik yang diadakan 
di panggung terbuka Jiwa Jawa Resort Ijen, 
Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Panggung dibangun dengan arsitektur rasa 
lokal. Di belakang panggung, pemandangan 
kawah vulkanik Ijen ditambah dengan 
jajaran empat gunung sekaligus, yaitu 
Merapi, Raung, Ranti, dan Suket, menjadi 
latar yang sempurna. Ijen Summer Jazz 
membawa nuansa berbeda dalam dunia seni 
pertunjukan musik karena memadukan jazz 
dengan bunyi-bunyian khas Banyuwangi, 
menghasilkan warna musik yang unik.

Foto: jazzgunung.com
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HELEN Octavia Theresia, merupakan 
mahasiswi jurusan jurnalistik Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Tarumanagara 
(Untar) yang memiliki segudang prestasi. Ia 
juga mendorong teman-teman sebayanya 
untuk senantiasa menyuarakan kebenaran 
dan hal-hal positif. 

“Dunia ini tidak kekurangan orang baik, 
namun mereka yang mengetahui itu baik, 
memilih untuk diam,” tegasnya.

Lewat kelantangan suaranya di media sosial 

(medsos), juga kekritisan menyikapi hal-hal 
di sekitarnya, akhirnya wanita yang akrab 
disapa Elen ini mendapat panggilan ke Istana 
Negara untuk memenuhi undangan sebagai 
tamu kehormatan dari Presiden Joko Widodo 
sebanyak dua kali.

Lalu bagaimana cerita dari wanita 25 tahun ini 
mengelola akun medsosnya untuk menebar 
hal positif dan menghalau ujaran kebencian 
yang tengah marak? Berikut kutipan 
wawancara T-Magz dengan Helen Octavia 
Theresia.
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Helen Octavia Theresia

KONSISTEN
VIRALKAN HAL POSITIF
DI MEDIA SOSIAL

Pertama kali kenal media sosial?

Pertama kali kenal dengan media 
sosial itu saat zamannya Friendster. 
Sekitar 2008–2009 baru deh 
merambah dunia Facebook, ya 
seiring Friendster sudah mulai 
ditinggalin juga. Tidak dipungkiri ya, 
awal main Facebook juga masih alay, 
hehe.. Saat aku sadar banyak posting 
status yang kurang berguna, dari 
situ deh aku bangun media sosial 
sebagai sarana kegiatan positif, 
menyebarkan konten bermanfaat 
dan bukan sekedar update.

Jadi, hal apa yang kamu pertama kali tulis saat 
menyebarkan energi positif?

Ya, jadi pertama kali aku berusaha 
untuk fokus ke arah kebijakan 
pemerintah, yang menurut aku 
kebijakan tersebut banyak yang 
tidak setuju. Tapi ini pun awalnya 
belum berbentuk satu artikel khusus 
yang menjelaskan secara detail. Jadi 
aku mulai ini dengan cuitan di Twitter. 
Misalnya saat menginformasikan 
kalau ada kecelakaan, di samping 
menolong langsung, tapi juga 
menulis cuitan yang memberitahu 

pihak terkait agar bisa jadi sumber 
informasi kalau ada kejadian di 
sekitar kita. Dengan begitu kita 
menjadi ikut menolong. Begitu sih 
awalnya aku menggunakan media 
sosial untuk energi positif.

Respons followers dan orang terdekatmu?

Pastinya mereka mendukung banget, 
dari teman-teman, dosen juga. 
Pernah dosen kasih saran saat di 
kelas, kalau update location biasanya 
diiringi dengan aktivitas di mal 
atau sedang makan sesuatu yang 

Dunia ini tidak 
kekurangan orang baik, 

namun mereka yang 
mengetahui itu baik, 
memilih untuk diam.
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cenderung ke arah pamer. Nah di situ 
disarankan lebih baik diganti dengan 
hal yang lebih positif dan kritis. Jadi 
dari masukan itu aku lebih berani lagi 
untuk speak up dan menulis hal yang 
lebih berkualitas lagi tentunya.

Soal tulis-menulis, ada pengaruhnya sama 
jurusan kamu yang anak jurnalistik?

Justru bukan karena aku dari 
jurusan jurnalistik lalu termotivasi 
suka menulis. Tetapi memang 
dorongan itu ada dalam diri aku dan 
terinspirasi juga oleh senior-senior 
kampus, seperti di Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) dan teman-teman 
di Himpunan Pers Mahasiswa. Dari 
mereka aku belajar banyak ke dunia 
yang lebih luas lagi, dan jujur itu 
berpengaruh membentuk aku yang 
sekarang.

Lalu bagaimana caramu mengajak teman ke 
arah yang lebih positif?

Memang nggak bisa dipungkiri kalau 
pengguna medsos kekinian juga 
terkontaminasi oleh pemberitaan 
di sekitar. Pilkada DKI kemarin 
contohnya, kesadaran politik 
generasi milenial sebagai pengguna 
aktif media sosial pun pelan-pelan 
tergugah. Nah, guna mencegah 
mereka salah arus, untuk itu aku 
perkenalkan tulisan-tulisan yang 
benar dan kredibel. Aku bagikan 
itu ke teman-teman. Memang sih 
awalnya tidak mudah, tapi sedikit-
sedikit akhirnya mereka sadar juga. 
Jadi akhirnya aku konsisten di situ.

Bagaimana menyikapi haters?

Haha.. tidak bisa mengelak ya haters 
memang selalu ada. Parahnya lagi, 
pernah dilakukan sama orang 
terdekat saya semasa sekolah 
dahulu. Perbedaan pandangan 
menjadikan mereka resah dan 
memancing untuk berkomentar soal 
SARA (suku, agama, dan ras), bahkan 

berdebat di media sosial. Tapi aku 
sadar, misal ditanggapi dengan cara 
serupa, tidak akan menyelesaikan 
masalah. Nah, yang aku lakukan 
adalah merangkul dan berdiskusi 
soal duduk perkaranya. Selain itu, 
setingkat di bawah haters, mungkin 
ada mereka yang nyiyir bilang 
“ngapain sih bahas politik melulu”, 
“masih muda kok gitu banget sih”, 
“santai aja”, dan lain sebagaianya. 
Tapi di situ aku malah makin 
terdorong dan harus dibimbing lagi 
agar arahnya baik.

Terus pernah nggak sih haters sampai meneror 
kamu?

Wah ini pengalaman paling ngeri sih. 
Jujur saja aku sempat down saat 
itu. Bahkan aku sampai mundur dari 
dunia media sosial beberapa hari. 
Saat ada salah satu unggahan aku 
yang viral, banyak dong pelbagai 
macam komentar. Satu per satu aku 

tanggapin mereka, cuma saat ada 
hal yang tidak wajar, aku berusaha 
sebijak mungkin. Tapi, mungkin 
karena nggak terima, imbasnya 
aku diteror lewat kotak pesan. 
Aku langsung cerita ke dosen dan 
teman. Ada yang menyarankan 
untuk minta pengamanan, macem-
macem deh pokoknya. Balik lagi, 
aku merenungkan ini, berdoa minta 
petunjuk  dan yakin kalau apa yang 
aku tulis itu benar kenapa harus 
takut? Intinya terus bergerak, lawan 
dengan karya!

Jadi bagaimana agar hoax dan ujaran kebencian 
bisa diberantas?

Aku nggak jarang lo, melaporkan 
akun-akun yang menebar ujaran 
kebencian, SARA, dan hoax. Aku 
resah dengan kehadiran mereka, 
tapi masa iya tidak ada upaya untuk 
memberantas mereka? Masa mau 
diam saja? Nah, cerita dikit nih. Aku 
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pernah liat poster Kemkominfo 
tentang cara melaporkan akun-akun 
demikian dengan screen shoot dan 
kirim via email. Ya sudah deh, dengan 
begitu aku coba laporkan dan sedikit 
berkontribusi untuk media sosial 
yang lebih baik lagi.

Katanya kamu lagi buat kampanye medsos ya? 

Ya, bener banget. Belum lama 
ini di pertengahan 2017, aku 
bikin akun baru khusus untuk 
mengkampanyekan ujaran kebaikan. 
Nama akunnya Tutur Jernih. 
Memang karena ini masih baru 
banget, belum terkoordinir dengan 
baik. Ini pun baru di dua platform, 
Instagram dan Fanpage Facebook. 
Target pasar akun ini adalah mereka 
yang masih pelajar, SMP dan SMA. 
Kenapa? Ya karena mereka adalah 
generasi penerus, nasib bangsa 
di tangan mereka. Jadi aku nggak 
mau sampai generasi penerus 
cuma diberi konten negatif tanpa 
tahu kebenaran. Karenanya, aku 
bangun Tutur Jernih. Ini kan masih 
aku sendiri yang ngelola, jadi ke 
depan aku terbuka buat bekerja 
sama dengan mereka yang jago 
desain untuk mengemas supaya 
lebih menarik. Jadi ayo banget untuk 
gabung dan sama-sama menebarkan 
energi positif.

Lalu apa sih yang diobrolkan saat ketemu 
presiden?

Tetap kami berdiskusi soal medsos. 
Kata Pak Jokowi, bagaimana kami 
generasi muda bisa membuat 

sesuatu yang lebih positif lagi di 
medsos. Aku menyarankan, untuk 
bikin konten yang lebih kaya 
lagi. Jadi nanti medsos bisa 
digunakan untuk menebar 
optimisme, gerakan toleransi, 
dan masih banyak lagi 
hal edukatif yang 
bisa disuarakan. 
Ini berguna 
menjauhkan diri 
dari intoleransi, 
radikalisme, dan terorisme.

Lalu, apa saranmu supaya pengguna aktif 
media sosial bisa tetap objektif dan tidak 
terlalu fanatik?
Ya itu, sebisa mungkin kita untuk 
berimbang, netral, tidak melulu 
mengkritisi, tetapi juga melihat hal 
baiknya juga dong. Hal itu yang harus 
bisa kita terima dan apresiasi. 

Apa target dan mimpimu ke depan? 

Ya, intinya tetap menggunakan media 
sosial untuk hal yang positif, tapi 
aku punya mimpi dan berharap bisa 
berkontribusi di wadah yang lebih 
besar lagi, seperti United Nations. 
Dengan bernaung di sana, khususnya 
di bidang yang aku suka tentang 
kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM), 
aku bisa lebih mendalami kasus-
kasus pelanggaran HAM yang belum 
terselesaikan, khususnya di dalam 
negeri. Apalagi, skripsiku ambil tema 
soal kasus pelanggaran HAM kepada 
aktivis Munir Said Thalib yang sampai 
sekarang masih menjadi misteri. 
Jadi aku mau banget untuk terus 

bersuara, terlebih menyuarakan hak-
hak mereka yang dihilangkan.

Harapan untuk Indonesia dari sosok Helen 
Octavia?

Jadi, menurut aku, dunia ini tidak 
kekurangan orang baik. Dunia ini 
juga tidak akan hancur oleh mereka 
dari kelompok orang jahat. Tapi, 
dunia ini akan berakhir di saat 
mereka yang tahu jika itu baik, namun 
lebih memilih untuk diam dan tidak 
membela. Jadi untuk kita, generasi 
muda penerus bangsa, jangan takut 
untuk menyuarakan bahwa yang 
benar itu benar. Nasib bangsa pada 
masa depan ada di tangan kita. Mari 
bergerak, bersuara, untuk hal yang 
lebih baik lagi. Jangan menunggu 
menjadi besar baru membantu, tidak 
usah punya banyak uang dulu untuk 
membantu. Dengan hal kecil yang 
berguna untuk masyarakat, sudah 
cukup untuk bergerak! n

Apalagi, skripsiku ambil tema soal kasus pelanggaran HAM kepada aktivis Munir 
Said Thalib yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Jadi aku mau banget 

untuk terus bersuara, terlebih menyuarakan hak-hak mereka yang dihilangkan.
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SALAH satu ruangan di lorong 
lantai dua Gedung M Universitas 
Tarumanagara ramai disesaki 
para mahasiswa yang tengah 
bercengkerama. Beberapa tampak 
asyik sendiri dengan gitar di 
tangannya. Itulah basecamp Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band 
Tarumanagara atau biasa disebut 
BAR yang juga memiliki studio musik 
sendiri di lantai enam.

BAR merupakan wadah bagi para 
mahasiswa baru, senior, maupun 
alumni yang ingin berkarya di bidang 
musik. Komunitas ini juga menjadi 
tempat untuk berbagi ide sekaligus 
mengasah keterampilan memainkan 
alat musik. 

Menurut Ketua Umum BAR periode 
2017/2018, Tan Arief Gunawan, 
setiap tahunnya, BAR melahirkan 
band-band baru dari beragam 
genre. “BAR ini menjadi wadahnya, 
nanti mahasiswa sendiri yang pilih 
mau bergabung dengan siapa dan 
bikin band apa, sesuai minat dan 
keahlian masing-masing,” ujar Arief.

Anggota BAR berasal dari lintas 
angkatan dan jurusan. Untuk 
mengkoordinasi dan mempererat 
solidaritas sekian banyak mahasiswa, 
diadakan Malam Keakraban 

(Makrab) 1 yang menjadi ajang 
perkenalan dan tukar pendapat. 
Setelah itu, para anggota baru 
yang sudah membentuk band atau 
grup berkesempatan menampilkan 
aksinya pada Makrab 2. Gedung Blok 
J pun disulap menjadi panggung 
musik, lengkap dengan sound 
system, sistem pencahayaan, hingga 
backdrop.

Meski tidak membatasi genre musik 
anggotanya, sebagian besar band 
Untar mengusung aliran keras, 
seperti rock atau metal. Namun 
bagi para penikmat musik yang 
lebih kalem, BAR juga memiliki ajang 
tersendiri yang bernama BARkustik. 
Di gelaran ini, para mahasiswa akan 
menunjukkan keterampilannya 
memetik gitar.

BAR juga memiliki program kerja 
yang bertajuk BAREuni, sebuah 
ajang kumpul para senior dan 
alumni yang lama tidak bertemu. 
Arief mengungkapkan, BAR 
dibentuk tidak hanya untuk bermain 
musik, melainkan juga membentuk 
kepribadian dan mempererat 
persaudaraan. “Di sini kami juga 
menambah pengalaman dan berlatih 
membentuk kepribadian, dari 
kepercayaan diri, mengatasi masalah, 
sampai merawat solidaritas,” ujar 
mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
ini.

Setelah melewati semua program 
kerja itu, acara puncaknya 
adalah Pesta BAR yang biasanya 
diselenggarakan di luar kampus. 
Untuk mengadakan ajang sebesar 
ini, UKM BAR harus mencari sponsor 
dan menjalin kerja sama dengan 
sejumlah instansi. 

Soal pendanaan memang kerap 
menjadi tantangan tersendiri. 
Namun menurut Arief, hal ini justru 
mendorong anggota BAR untuk 
lebih kreatif dan bergotong-royong 
menemukan solusi. “Perjalanan 

HENTAKAN NADA
DAN KARYA

ANGGOTA BAR

Music



69 T-MAGZ
Volume 8/Tahun 2017

band kan nggak mungkin mulus 
terus, pasti ada jatuhnya dan ada 
naiknya. Kadang untuk cari dana, 
kami ngamen di jalan atau berjualan 
bunga, risol, dan dimsum di area 
kampus,” kenang Arief.

Untungnya Universitas 
Tarumanagara menyediakan studio 
musik di lantai enam gedung M agar 
para personel band dapat berlatih 
dengan leluasa. Untuk menggunakan 
fasilitas ini, band harus berkoordinasi 
dengan Ketua Studio yang akan 
mengatur jadwal latihan atau 
peminjaman alat musik.

Alhasil, perjuangan para pencinta 
musik ini tidak sia-sia. Berkat 
semangat dan perjuangan tanpa 
henti, band-band yang berada 
di bawah naungan BAR kerap 
menorehkan prestasi di luar 
kampus. Salah satunya band Story 
of Sound (SOS) yang dibentuk Arief 
bersama teman-temannya. Pada 
20 September lalu, di Festival Band 
Piala Dandim 0503/Jakarta Barat 
(JB), SOS berhasil masuk 10 besar 

dan mendapat penghargaan best 
costume. Bagaimana tidak, seluruh 
personel band SOS memakai kemeja 
hitam rapi yang dipadu-padankan 
dengan sarung. 

Bahkan band para senior Untar, 
WAXX sudah meluncurkan beberapa 
single, antara lain Highway Demon 
dan Johny & Jenny. Hentakan musik 
metal band ini dapat dinikmati 
melalui YouTube channel waxxrock. 
Selain itu, masih banyak lagi belasan 
band Untar lain yang memiliki cerita 
masing-masing. Lika-liku aktivitas 
mereka dapat dilihat di akun 
Instagram @baruntar.

Arief berharap, semangat 
kawan-kawannya di Universitas 
Tarumanagara ini senantiasa 
lestari dan menorehkan lebih 
banyak prestasi. “BAR harus tetap 
ada penerusnya dan semakin giat 
bermain musik. Karena namanya 
pemuda kan mesti punya karya, baik 
di kampus sendiri, di lomba-lomba, 
maupun di ajang yang lebih besar,” 
pungkasnya. n

Untungnya Universitas 
Tarumanagara 

menyediakan studio musik 
di lantai enam gedung 
M agar para personel 
band dapat berlatih 

dengan leluasa. Untuk 
menggunakan fasilitas ini, 
band harus berkoordinasi 
dengan Ketua Studio yang 

akan mengatur jadwal 
latihan atau peminjaman 

alat musik.

Tan Arief Gunawan
Ketua Umum BAR periode 2017/2018

Music



Beberapa film Indonesia menyajikan 
perbedaan budaya sebagai penguat latar 
waktu, tempat, atau sekadar pelengkap. 
Namun ada pula sejumlah film yang justru 
menempatkan akulturasi sebagai subjeknya. 
Berikut ini film-film yang penting 
ditonton karena mampu merekam beragam 
kebudayaan Nusantara dengan indah dan 
penuh makna.

SEJAK dirilis pada 2011 sampai 
ketika akan tayang di layar kaca 
beberapa tahun berikutnya, film 
ini terus menuai kontroversi. 
Sang sutradara, Hanung 
Bramantyo menghadirkan 
kisah drama terkait isu 
keberagaman yang begitu kaya, 
dari perbedaan suku, agama, 
ras, hingga pemikiran. Namun 
justru itulah yang menjadi 
magnet Tanda Tanya sehingga 
meraih lebih dari setengah juta 
penonton.

Film ini berfokus pada tiga 
keluarga yang tinggal di sebuah 
kampung di Jawa Tengah. 
Keluarga Tan Kat Sun yang 
memiliki restoran Cina, keluarga 
Soleh yang pengangguran, dan 
keluarga Rika, seorang janda 
dengan satu anak. Kerap jatuh-
bangun menghadapi konflik, 
ketiga keluarga dengan latar 
belakang suku dan agama yang 
berbeda ini akhirnya menyadari 
pentingnya menghargai 
perbedaan. n

SANI Tawainella, mantan pemain 
Tim Nasional U-15 Indonesia 
di Piala Pelajar Asia 1996 
terguncang ketika menyaksikan 
seorang anak tertembak dalam 
sebuah kontak senjata. Kala 
itu hampir setiap hari orang-
orang muda di Ambon terlibat 
dalam konflik agama. Untuk 
mengalihkan perhatian anak-
anak atas konflik, Sani berinisiatif 
mengadakan latihan sepak bola 
di Desa Tulehu, Ambon.

Kisah nyata ini dikemas dengan 
sangat apik dan natural oleh 
Angga Dwimas Sasongko. 
Keseharian masyarakat 
diperankan oleh para pemeran 
film yang sebagian besar 
merupakan warga asli Maluku. 
Selain alur dan dialog yang 
menarik, latar musik ikut 
menghidupkan pergulatan emosi 
anak-anak dalam menempatkan 
persaudaraaan sebagai orang 
Maluku di atas perbedaan suku 
dan agama. n

Tanda Tanya

Cahaya dari Timur: Beta Maluku

Akulturasi
Warna-Warni

Dalam Film Indonesia

Film
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BANDA, The Dark Forgotten 
Trail merupakan film dokumenter 
yang disutradarai Jay Subiyakto. 
Tak hanya mengangkat kejayaan 
rempah-rempah Banda, film ini 
juga menyajikan fakta sejarah 
Nusantara yang jarang diketahui 
orang. Salah satunya, aksi brutal 
perusahaan dagang Belanda, 
VOC yang melakukan genosida 
terhadap belasan ribu penduduk 
Kepulauan Banda.

Banda juga menjadi ruang 
meleburnya kebudayaan 
penduduk asli dengan tradisi 
para pendatang dari Jawa, Cina, 
Arab, dan Belanda. Keragaman ini 
pulalah yang kemudian mengilhami 
ide-ide kebangsaan dari Moh. 
Hatta, Sutan Sjahrir, Dr. Tjipto 
Mangunkusumo, dan Iwa Kusuma 
Sumantri yang sempat dibuang ke 
Banda Neira. n

AISYAH adalah seorang 
gadis Muslim yang bercita-cita 
menjadi guru karena terkenang 
akan pesan ayahnya untuk 
membagi ilmu. Tak disangka, 
tempatnya mengajar adalah 
sebuah desa di Atambua, Nusa 
Tenggara Timur yang mayoritas 
masyarakatnya beragama 
Katolik dan Kristen Protestan. 

Lingkungan yang baru dan 
tradisi religius yang berbeda 
membuat Aisyah gamang. Tak 
pelak friksi-friksi mulai 
bermunculan antara Aisyah 
dan salah satu muridnya yang 
bernama Lordis. Film yang 
disutradarai Herwin Novianto 
ini menyoroti kisah nyata 
Aisyah dan warga desa untuk 
memperjuangkan toleransi di 
tengah masyarakat yang pernah 
mengalami luka sejarah. n

FILM garapan Sunil Soraya ini 
diadaptasi dari novel berjudul sama 
karya Buya Hamka yang awalnya 
terbit sebagai cerita bersambung di 
Majalah Pedoman Masyarakat pada 
1938. Novel ini menyoroti 
pertentangan budaya antara dua 
kelompok etnik, yaitu Minangkabau 
(Sumatera Barat) dan Bugis 
(Makassar).

Sang tokoh utama, Zainuddin beribu 
Bugis dan berayah Minang. Ia tidak 
dianggap dalam pranata sosial orang 
Minang yang matrilineal, juga dianggap 
bukan Bugis karena orang Makassar 
menganut patrilineal. Percintaan 
Zainuddin dengan Hayati, seorang 
wanita Minang pun dipaksa pupus 
gara-gara hal ini. Namun kelak mereka 
membuktikan bahwa cinta bisa lebih 
kuat dari sekadar perbedaan tradisi. n

Aisyah: Biarkan
Kami Bersaudara

Banda, The Dark 
Forgotten Trail

Tenggelamnya Kapal 
Van der Wijk
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Cissylia Stefani
LAYAKNYA perusahaan teknologi 
yang berkembang pesat, kantor 
pusat Gojek di kawasan Blok M 
menyediakan beragam fasilitas asyik, 
dari arena bermain sampai kamar 
tidur. Namun Vice President (VP) of 
Marketing Brand Gojek Indonesia, 
Cissylia Stefani tidak punya waktu 
untuk menggunakannya. Alumni 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Tarumanagara ini memang terbiasa 
bekerja keras, bahkan sejak di 
bangku kuliah.

Di sela-sela kegiatan belajar di 
kampus, Cissyl, begitu ia biasa 
disapa, sempat bekerja di dunia 
model. Meski kuliah sambil bekerja, 
Cissyl berhasil lulus tepat waktu, 
yakni pada 2012. Keterampilannya 
mengelola waktu ini ia terapkan 
ketika mengawali kariernya di 
sebuah agensi periklanan bernama 
XM Gravity, yang kini berganti nama 
menjadi Mirum. “Hal yang paling 
penting dalam time management 

ya harus set priority dan disiplin 
mengikuti jadwal yang kita buat,” 
terangnya. 

Soal prioritas inilah yang kemudian 
membuatnya meninggalkan dunia 
model dan fokus bekerja di bidang 
client services. Hasilnya, hanya dalam 
4,5 tahun, wanita kelahiran Jakarta 
ini berganti jabatan sebanyak lima 
kali, mulai Account Executives, 
Senior Account Executives, Account 
Manager, Associate Account 
Director, hingga menjadi Account 
Director. 

Ia mengaku ilmu komunikasi yang 
diperoleh selama kuliah sangat 
berguna diterapkan di dunia kerja. 
“Ilmu komunikasi itu kan memang 
essential ya, bisa masuk ke segala 
bidang pekerjaan, seperti public 
speaking, negosiasi, presentasi, 
serta memahami ekspektasi klien. 
Kalau komunikasinya nggak bener, 
orang tidak bisa menangkap 

MELAMPAUI 
BATAS 
EKSPEKTASI

VP Marketing-Brand Gojek Indonesia
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informasi dengan jelas dan efeknya 
bisa ke mana-mana,” ujar Cissyl. 

Apalagi dengan kiprahnya di 
perusahaan digital, Cissyl mulai 
diundang untuk menjadi pembicara 
di forum industri kreatif. Di sinilah 
keterampilan public speaking yang ia 
pelajari menjadi sangat bermanfaat. 
Salah satunya acara Social Media 
Week yang berlangsung 11 – 15 
September 2017 di Jakarta. Dalam 
ajang tersebut, ia menjelaskan 
pentingnya experience platform 
yang bertujuan memanjakan 
konsumen dengan berbagai layanan. 

Bagi generasi muda, Cissylia Stefani 
mengingatkan bahwa dunia kerja 
merupakan sebuah fase hidup yang 
sama sekali berbeda dengan masa-
masa sekolah. Pekerjaan menuntut 
seseorang untuk lebih disiplin dan 
bekerja keras karena banyak hal 
baru yang harus dipelajari dengan 
cepat. 

Bahkan tantangan ini dialami 
Cissyl ketika baru mulai bekerja. 
Ia harus mempelajari strategi 
pemasaran, brand, media, dan riset 
soal kebiasaan konsumen. Intinya, 
mengkomunikasikan kemauan klien 
kepada pihak internal perusahaan 
agar terjadi sinergi yang saling 
menguntungkan. Sebagai contoh, 
ketika membahas tenggat, harus 
sering berkoordinasi kepada kedua 
pihak supaya proyek bisa selesai 
tepat waktu.

Begitu pula ketika mulai bergabung 
dengan Gojek sebagai Brand 
Partnership Lead, Cissylia harus 
beradaptasi di lingkungan kerja 
yang sama sekali berbeda. “Di sini 
sifatnya lebih fast-paced work. Kalau 
perubahan produk di perusahaan 
konvensional bisa setahun sekali, di 
sini perubahannya benar-benar per 
minggu. Jadi harus keep up with the 
pace sehingga tidak ada waktu untuk 
bersantai-santai.”

Namun di sini pun karier Cissylia 
berkembang pesat hingga menjadi 
VP Marketing Brand. “Kuncinya, 
harus passionate dan bekerja 
keras. Tunjukin kalau kita mampu 
push harder dan melakukan hal 
melebihi ekspektasi. Kalau bekerja 
sekadarnya saja ya hanya akan 
menjadi medioker, sama dengan 
orang-orang lain,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai makna 
sebenarnya dari istilah kerja 
keras tersebut, Cissylia Stefani 
menjabarkannya menjadi lima 
elemen, yaitu “Never stop to learn, 
don’t be afraid to make mistakes, 
always aim higher, don’t be spoiled, 
and don’t hesitate to speak up your 
mind.” Intinya, jangan takut untuk 
mencoba hal baru, bahkan melakukan 
kesalahan. Dengan terjatuh, 
seseorang akan mendapat pelajaran 
yang berharga untuk dijadikan bekal 
melangkah ke tahap yang lebih 
tinggi.

Menurutnya, kelima hal tersebut 
harus dimiliki oleh para pemuda-
pemudi Indonesia agar mampu 
mempertajam daya saing, baik di 
skala nasional maupun global. Seperti 
diketahui, Gojek sendiri menempati 
peringkat 17 dari 50 perusahaan 
yang mengubah dunia versi 
majalah Fortune. Predikat ini tentu 
diraih berkat kerja keras seluruh 
elemen, baik mitra pengemudi, mitra 
usaha, karyawan, pelanggan, dan 
pemerintah.

Meski sudah meraih posisi tinggi 
di perusahaan, wanita yang gemar 
travelling ini mengaku masih 
memiliki impian yang menjadi target 
selanjutnya, yakni memiliki bisnis 
sendiri. Ambisi dan target inilah yang 
menjadi formulanya untuk terus 
bergerak dari satu titik ke titik 
lainnya. “Aku memang terbiasa selalu 
ingin ada progress, nggak mau gitu-
gitu aja,” pungkasnya.
n

Ilmu komunikasi itu 
kan memang essential 

ya, bisa masuk ke segala 
bidang pekerjaan, 

seperti public speaking, 
negosiasi, presentasi, 

serta memahami 
ekspektasi klien. Kalau 
komunikasinya nggak 
bener, orang tidak bisa 
menangkap informasi 

dengan jelas dan efeknya 
bisa ke mana-mana.
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