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MAHASISWA BERPRESTASI
Perempuan dengan
Segudang Prestasi

“God has a better plan”. Yang memiliki arti
bahwa Tuhan selalu punya rencana yang
lebih baik dari apa yang sudah beliau
lakukan. Hal.

♐ Sagitarius ZODIAK
Ramalan Kelahiran
Pengaruh Bintang Di
Langit Terhadap
Kelahiran Manusia
Mereka kebanyakan

tabah dan sigap
dalam menghadapi

kesulitan, maka
sagitarius dengan

segera dapat mencari
jalan keluarnya. Hal...
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Salam Persma, Salam!!!

    Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena setelah
melalui proses yang cukup panjang akhirnya Majalah Singhadwala ini dapat kami
hadirkan lagi ke tengah-tengah pembaca. Majalah Singhadwala ini merupakan
majalah kampus Universitas Warmadewa yang merupakan sebagian impian dan
wujud dari harapan kami dengan adanya sebuah media untuk menampung tulisan-
tulisan mahasiswa serta dosen Universitas Warmadewa. Harapan kami majalah ini juga
dapat menjadi sumber informasi untuk seluruh civitas akademika Universitas
Warmadewa.

     Majalah kali ini bertemakan “Perkembangan Pola Pikir Mahasiswa Menuju Kampus
Digital”. Proses bergeraknya kehidupan masyarakat sudah mencapai ke era digital,
tentunya teknologi digital yang canggih membuat pola pikir masyarakat terus
mengalami perubahan. Berkaca dari hal tersebut, penentuan dalam menyikapi hal
tersebut sangat diperlukan. Ketika membuat majalah ini dimulai membagi rubrik,
mencari narasumber, mewawancarai narasumber-narasumber, menulis hasil
wawancara, mengatur layout dan sampai proses percetakan tentu ada suka maupun
duka, tapi sebagai tim redaksi kami menjadikan semua itu pembelajaran agar lebih
baik dan dapat menghasilkan karya yang lebih bagus lagi ke depannya

    Pada kesempatan ini, tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah berperan sehingga penerbitan majalah Singhadwala
ini dapat terealisasi dengan baik, mungkin di majalah ini masih banyak kekurangan,
oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sekalian sangat kami harapkan untuk
perbaikan kami di majalah edisi mendatang.

      Akhir kata kami berharap semoga majalah Singhadwala ini dapat bermanfaat bagi
kita semua dan selamat membaca.
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    Halo semua! Kalian semua tentunya sudah tidak asing dengan sistem pembelajaran
yang berjalan secara daring selama beberapa tahun terakhir. Pandemi Covid-19
memiliki dampak yang besar terhadap bidang pendidikan di Indonesia, dimana semua
tingkatan pendidikan berusaha menyempurnakan pembelajaran daring agar semua
dapat memahami materi yang diberikan.

    Salah satu program dari pemerintah adalah kampus digital. Kampus digital adalah
usaha yang bersifat sistematis untuk mengubah sumber daya kampus yang
terintegrasi berbasis web yang memungkinkan pengguna (stakeholder) dapat
berinteraksi dan bertransaksi menggunakan elektronik. Dengan adanya kampus
digital ini tentu saja sangat membantu dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan
proses perkuliahan.

    Namun, ternyata kampus digital berdampak terhadap psikologi mahasiswa. Dimana
sistem pembelajaran secara daring ini membuat mahasiswa terlanjur merasa nyaman
dan memilih untuk membatasi sosialisasi, padahal sosialisasi sangat penting. Selain itu,
ini juga dapat menimbulkan rasa kecemasan hingga stres pada mahasiswa karena
sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen ditambah dengan
terbatasnya aktivitas fisik. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua dan dosen sangat
penting bagi mahasiswa agar mereka tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik
dan nyaman untuk kedepannya.
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PERKEMBANGANPERKEMBANGAN  
POLA PIKIR MAHASISWAPOLA PIKIR MAHASISWA

MENUJU MENUJU KAMPUS DIGITALKAMPUS DIGITAL
  Oleh: YY & KYOleh: YY & KY
  

Perkembangan teknologi dari waktu ke
waktu membawa perubahan. Adapun

perubahan yang sangat dirasakan adalah
kemajuan informasi dan teknologi atau

disebut dengan IT. 

       Perkembangan ini tentu membuat segala
hal menjadi efisien dan efektif. Salah satu
manfaat yang didapatkan dari
perkembangan IT yaitu, dapat memudahkan
tercapainya tujuan pendidikan terlebih pada
perguruan tinggi untuk meningkatkan
kenyamanan proses belajar mengajar serta
akan membuat perubahan perilaku dan juga
pengembangan pola pikir yang dimiliki. 
 
     Berbicara mengenai perkembangan pola
pikir atau mindset mahasiswa harus memiliki
pola pikir yang digital. Pola pikir digital yang
dimaksud merupakan sebuah modal utama
untuk transformasi sebuah organisasi ke arah
digital. Jika mahasiswa hanya menggunakan
pola pikir yang lama, maka itu akan
berdampak kepada lembaga pendidikan
yang mana akan mengalami keterlambatan
transformasi digital. Perlu ditekankan bahwa 

jika terjadi suatu perkembangan maka
mahasiswa harus mempelajari 
 perkembangan pola pikir digital dalam
digitalisasi kampus. Secara umum pengertian
digital mindset yaitu suatu pola pikir yang
dilandasi dari berbagai kemungkinan dapat 
 terjadi dengan pertimbangan-pertimbangan
yang utuh.

     Pola pikir digital bukan mengenai seberapa
paham seseorang menggunakan alat-alat
digital, tetapi lebih merupakan sikap dan
perilaku yang berorientasi pada pemanfaatan
teknologi digital di dalam melakukan
berbagai aktivitas. Seseorang yang sudah
hidup dan berkembang dengan segala
kenyamanan teknologi pasti akan mudah
mendapatkan sebuah informasi instan.
Pengembangan kampus digital pada
dasarnya dilakukan dengan beragam upaya
yang terus dikembangkan dengan maksimal.
Salah satu contoh perkembangan dari
kampus digital yaitu adanya penggunaan
perangkat lunak manajemen pembelajaran
(LMS). Penggunaan LMS dalam pembelajaran
di kampus memungkinkan adanya diskusi, 
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forum, atau system messenger agar
mahasiswa dapat berkomunikasi secara
sinkron atau asynchronous dengan teman
sebaya ataupun dengan dosen sesuai dengan
kebutuhannya. 

     Pembelajaran yang didukung secara digital
melalui LMS ini dapat memberikan manfaat
pada tiap mahasiswa akan kesadaran dirinya
terhadap materi perkuliahan yang dapat di
update setiap saat oleh dosen dan dapat
diakses setiap saat oleh mahasiswa. 
 
    Prinsip yang harus dipegang dalam dunia
digital, terutama pada digital mindset yaitu
pertama kolaborasi dan kerjasama. Dengan
adanya kolaborasi akan melahirkan pelayanan
baru dan hebat. Maka dari itu, setiap hal dapat
berkompetisi sekaligus dapat berkolaborasi.
Prinsip kedua, perlu dikembangkan ide-ide
bahwa semua hal itu diperbolehkan kecuali
dilarang. Artinya ruang inovasi itu lebih luas
dari pada larangan.

    Prinsip selanjutnya, libatkan regulator atas
pengembangan.Selain itu libatkan mahasiswa
untukmelakukan pengembangan.  Merekalah
yang dapat menjadi dasar untuk inovasi dan
pengembanganuntuk perbaikan. 

 

Prinsip selanjutnya memberikan ruang yang
luas atas ide-ide dari mahasiswa. Jangan
berpandang bahwa pusat ide itu adalah
pimpinan.

     Perlu diketahui bahwa setiap mahasiswa
akan dapat terus berkembang dengan baik
dengan pengembangan kampus digital.
Pengembangan kampus digital tentu tidak
dapat dilaksanakan tanpa adanya
pertimbangan dan upaya-upaya yang tepat.
Sehingga dengan adanya pengembangan
yang telah dilakukan setiap mahasiswa dapat
merasakan keuntungan tersendiri dari hal
tersebut. Dengan begitu tujuan dari
diterapkannya kampus digital akan dapat
tercapai secara maksimal.
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EFEKTIVITAS PEMBELAJARANEFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
DARING DI ERA DIGITALISASIDARING DI ERA DIGITALISASI

KAMPUS DIGITALKAMPUS DIGITAL

  Oleh : SS & TYOleh : SS & TY
  

 Tahun 2022 atau bisa juga dikenal sebagai tahun restorasi pasca pandemi Covid-19. Adanya
pandemi Covid-19 ini membuat semua orang, khususnya mahasiswa sangat bergantungan
dengan teknologi digital. Contohnya adalah e-learning dan zoom yang dapat di akses dari

rumah. Pelajaran tatap muka (PTM) telah diupayakan pemerintah guna tercapainya
pendidikan yang maksimal di era pandemi ini dengan mengandalkan alat elektronik

sehingga mahasiswa tidak harus datang ke kampus.
 

      Kampus digital adalah usaha yang bersifat
sistematis untuk mengubah sumber daya
kampus yang terintegrasi berbasis web yang
memungkinkan pengguna (stakeholder)
dapat berinteraksi dan bertransaksi
menggunakan elektronik. Kampus digital ini
bermula dari adanya pandemi Covid-19
sehingga semua kampus memanfaatkan
teknologi mulai dari digitalisasi pembayaran,
pendaftaran mahasiswa, data, hingga
perkuliahan jarak jauh. 

     Dengan adanya kemudahan dalam belajar,
tentunya berdampak banyak kepada pola
pikir mahasiswa sehingga mahasiswa
menjadi malas dan kurang menghargai
waktu. Sedangkan masa perkuliahan bukan
hanya tempat menambah ilmu tetapi, 

masa perkuliahan dapat menambah relasi,
menambah jiwa kepemimpinan dari berbagai
organisasi atau kepanitian yang terdapat
dalam lingkup universitas atau umum.

       Salah satu fakta menarik yang terjadi saat
perkuliahan daring adalah sebagian besar
mahasiswanya kurang siap untuk
menghadapi perkuliahan di jam yang telah
terjadwalkan. Kebanyakan dari mahasiswa
masih berada di atas kasur, bahkan ada juga
mahasiswa yang bangun tidur hanya untuk
masuk kedalam ruangan zoom lalu tidur
kembali dengan aplikasi yang masih berjalan
dengan menonaktifkan kamera dan mikrofon
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Mahasiswa dan dosen siap melakukan
perkuliahan dan menyalakan kamera agar
dapat saling mengenal satu sama lain.
Membuat kesepakatan di dalam kelas
guna terciptanya ketertiban walaupun
kuliah dilakukan secara daring. 

       Adanya kampus digital ini tentu sangatlah
membantu saat pademi karena dapat
membatasi interaksi langsung antar sesama
sehingga virus Covid-19 ini tidak semakin
banyak menyebar, diharapkan para
mahasiswa juga dapat mengembangkan pola
pikirnya menuju kampus digital guna
kelancaran pengembangan teknologi dalam
dunia pendidikan sehingga universitas tidak
akan tertinggal zaman yang semakin maju ini
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Pembuatan materi kuliah seperti dalam
bentuk power point yang menarik agar
belajar daring tidak begitu monoton. 
Penyampaian materi yang diselingi
candaan ringan juga dapat memberikan
suasana hangat saat perkuliahan
berlangsung. Mahasiswa akan menjadi
rileks dan tidak cepat bosan.
Memastikan jaringan internet stabil.

       Perkuliahan secara daring juga terkadang
dapat menyulitkan mahasiswa maupun para
dosen. Salah satu contohnya yaitu
perkuliahan sering terhambat dikarenakan
jaringan internet yang tidak memadai. Hal ini
dapat mempengaruhi kurangnya daya serap
materi kuliah oleh mahasiswa saat dosen
mengajar secara daring. Penyampaian materi
yang kurang optimal dikarenakan sinyal yang
tidak baik sangat berdampak besar untuk
kelangsungan perkuliahan. Semua kegiatan
daring akan terhambat, terkhususnya absensi
di e-Learning yang sudah tercatat batasan
waktu absen, jika terlambat akan menjadi
pengurangan nilai kehadiran yang nantinya
akan berpengaruh kepada nilai akhir
semester.

Agar perkuliahan daring ini berjalan lancar
berbagai solusi dapat dilakukan seperti: 



EFEKTIVITASEFEKTIVITAS
PEMBELAJARAN DARINGPEMBELAJARAN DARING

DI ERA DIGITALISASIDI ERA DIGITALISASI
KAMPUS DIGITALKAMPUS DIGITAL

  Oleh : SS & TYOleh : SS & TY
  Pola pikir menjadi suatu hal yang sangat penting

sebagai penentu, pegangan dalam kehidupan.
Perkembangan menuju era digitalisasi harus

diimbangi dengan pola pikir yang sehat agar dapat
melewati setiap perubahan dengan baik maka, pola

pikir menjadi penentu masa depan. 

          Di era digital ini cakap saja tidak cukup
namun, harus memiliki pola pikir yang tepat.
Kemajuan teknologi sudah tidak bisa
dipungkiri lagi. Perkembangan teknologi
sudah memasuki aspek-aspek penting dalam
kehidupan salah satunya dibidang
Pendidikan. Universitas Warmadewa yang
menjadi salah satu kampus di Bali yang akan
memanfaatkan teknologi di era digital ini.
Menurut tanggapan Dr. Made Setini, S.Kom.,
MM salah satu dosen di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Warmadewa
mengungkapkan bahwasannya merupakan
sebuah keharusan bagi generasi milenial
mengadopsi digitalisasi untuk mendukung
5.0 ini. Sesungguhnya dipola kehidupan
sehari-hari sudah berbau digital seperti
penggunaan gadget. Adapun penerapan
kampus digital sangat tepat waktu saat
memasuki masa pasca Covid-19. Namun,
kendati demikian ada yang harus digaris
bawahi dimana digitalisasi merupakan
modernisasi artinya pola pikir yang modern
salah satu perubahan sikapnya yang terjadi di
masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap
orang lain atau lebih individualisme sehingga
untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang
lain terjadi seseorang harus lebih
memperkuat dasar yang artinya membawa
budaya yang berkonsep kearifan lokal
khususnya di bidang pendidikan. Salah
satunya membuat satu mata kuliah khusus
mengarah ke digitalisasi.
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          Perkembangan kampus digital ini sudah
tentu mempengaruhi pola pikir mahasiswa
yang otomatis mahasiswa mentransformasi
diri lebih mengarah ke modernisasi. Salah
satunya tidak bergantung kepada orang lain
karena mereka mampu mengerjakan tanpa
orang lain. Sisi negatif inilah yang mampu
menutupi hal-hal positif dari era digitalisi ini.

     Perkuliahan, terutama pembelajaran
dengan sistem kampus digital ini banyak yang
menyebutkan tidak efektif, persepsi negatif itu
memunculkan pertanyaan dimana
pembelajaran daring yang tidak efektif atau
kesiapan belajar dari mahasiswa yang perlu
dipertanyakan. Menurut beliau perkuliahan
digital ini bisa dikatakan efektif tetapi bisa juga
dikatakan tidak efektif. Jaringan digitalisasi
membutuhkan kualitas jaringan yang baik,
ketika itu tidak siap itulah yang membuat
tidak efektif. Ketidaksiapan ini merupakan
diluar kendali mahasiswa karena dari rasio
yang dilihat dari kesiapan mahasiswa, 25 %
mahasiswa menyatakan bahwa koneksi
jaringan merupakan salah satu masalah dalam
berkuliah karena tidak semua mahasiswa
berada ditempat yang kualitas jaringannya
baik. Hal itulah yang menggiring opini bahwa
mahasiswa tidak siap dengan perkuliahan
digital ini. Selain dianggap tidak siap,
mahasiswa mengharapkan bisa merasakan
rasanya belajar secara langsung datang ke
kampus. 
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Hal ini mengakibatkan terjadinya interaksi
secara langsung antara dosen dan
mahasiswa. Sistem pembelajaran daring
kampus digital ini sudah semestinya
membawa perubahan yang cukup signifikan
pada pola pembelajaran, baik bagi dosen
maupun mahasiswa. Perubahan pola dan
kebiasaan belajar ini dapat dimanfaatkan
dengan baik oleh mahasiswa, apabila
mahasiswa memiliki kemauan dan tekad
untuk belajar. Tekad mahasiswa sendiri dapat
dilihat dari hal kecil salah satunya motivasi
untuk belajar mengikuti kelas dengan
menyalakan kamera, mendengarkan dengan
baik atau hanya absen saja. 

Sebenarnya hal ini dapat mengikis kejujuran
mahasiswa terhadap dosen. Biasanya dosen
tidak dapat selalu mengontrol bahwa
mahasiswa masih mengikuti kelas atau tidak
berbeda dengan perkuliahan tatap muka
mau tidak mau mahasiswa harus datang dan
memperhatikan saat dosen menjelaskan. Hal
dasar inilah yang seharusnya menjadi sorotan.
Namun, menurut beliau secara keseluruhan
mahasiswa sudah memiliki pola pikir yang
terbuka dalam menerima digitalisasi ini.
Tetapi, mereka harus tetap dibekali dengan
konsep-konsep kearifan lokal sebagai
tuntunan.

LAPUT

 
 

Kampus digital merupakan upaya untuk mengubah sumber daya kampus yang ada kedalam
bentuk digital berbasis internet, melalui instrumen yang canggih sehingga kehidupan nyata

kampus dapat ditingkatkan melebihi waktu maupun ruang yang ada. Dengan pengembangan
kampus digital, diharapkan terjadi perubahan pola pikir dalam mendukung transformasi

sistem pendidikan tinggi di Indonesia. 
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      Pembentukan pola pikir tersebut tentunya
memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
Adapun perguruan tinggi yang harus
memberi kesempatan para mahasiswa untuk
belajar dengan siapa saja, mengenai apa saja,
sehingga diperlukan porsi yang cukup untuk
belajar di luar lingkungan kampus. Kalangan
industri juga dapat mengambil peran dengan
membuka diri dengan memberikan
kesempatan magang bagi para mahasiswa.

   Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
memimpin pertemuan kedua Kelompok Kerja
Pendidikan (Education Working Group-
EdWG) G20. Dengan pembahasan teknologi
digital dalam pendidikan (digital technologies
in education). Pandemi Covid-19 telah
mengubah berbagai pola dan bentuk
pembelajaran diseluruh dunia, termasuk
Indonesia. Pembelajaran daring menjadi
kebutuhan utama dalam pendidikan saat ini.
Hal ini telah menimbulkan kesenjangan sosial
dan digital dalam pendidikan. Perkembangan
teknologi dari waktu ke waktu mengalami
perubahan yang semakin canggih sehingga
semakin mengubah pola hidup tiap generasi.
Adanya perkembangan teknologi yang terus
mengalami perubahan membuat perubahan
perilaku dan juga perkembangan pola pikir
yang dimiliki. Pada dasarnya sejak lahir
generasi millennial telah dipaparkan pada
kecanggihan teknologi yang terus
berkembang. 

     Tentunya generasi milenial tidak dapat
dipisahkan dengan internet dan juga
beragam hal yang berkaitan di dalamnya.
Kehidupan generasi millennial yang terus
berkembang memberikan dampak yang
besar bagi segala aspek kehidupan, salah
satunya adalah pendidikan. Seseorang yang
telah hidup dan berkembang dengan
kenyamanan teknologi akan lebih
mengandalkan informasi instan untuk
mendapatkan apa yang diinginkan. Upaya
dalam pengembangan kampus digital akan
memberikan kenyamanan bagi para
mahasiswa dalam pembelajaran karena pada
dasarnya pengembangan kampus digital ini 

memberikan dampak positif bagi semua
elemen di dalamnya.

  Ketua Kelompok Kerja Pendidikan
(Education Working Group-EdWG) G20, Iwan
Syahril mengatakan bahwa telah terjadi
akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan
teknologi digital di dunia pendidikan selama
masa Pandemi Covid-19. Selain itu, isu ini juga
akan membahas bagaimana teknologi digital
bisa menjadi jawaban atas permasalahan
akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang
Pendidikan. Memasuki pertemuan kedua ini,
beliau juga mengatakan jika pembahasan ini
berfokus pada terobosan di sektor pendidikan
dengan mendalami merdeka belajar sebagai
alat transformasi di bidang pendidikan.  

  Dengan transformasi pendidikan,
diharapkan dapat mengubah pola pikir
mahasiswa dalam menghadapi kampus
digital dan dengan dukungan kuat dari
perguruan tinggi yaitu, pertama adalah
penyediaan infrastruktur, dengan
infrastruktur yang baik sistem aplikasi digital
kampus dapat berjalan dengan baik. Selain
membutuhkan server dan data center,
perguruan tinggi juga perlu menyiapkan
keamanan jaringan agar data yang tersimpan
tidak dapat diakses oleh orang-orang yang
tidak berwenang. Kedua adalah akses
internet, untuk mengakses semua sistem
aplikasi baik sistem akademik, e-learning,
sistem administrasi, dan video conference
dibutuhkan koneksi internet yang stabil. 

      Sistem aplikasi, aplikasi yang berjalan
harus dapat diakses kapanpun dan tidak
boleh downtime akibat lonjakan pengguna,
maka dari itu dibutuhkan infrastruktur yang
andal. Ketiga adalah konten pembelajaran
yang interaktif dibutuhkan agar mahasiswa
dapat menyerap dan memahami materi
dengan baik. Konten harus selalu up-to-date
dan kreatif agar menarik. Bentuk konten
pembelajaran bisa bermacam-macam, bisa
berbentuk artikel, materi presentasi, dan
video kreatif.



KAMPUS DIGITAL TIDAK HANYAKAMPUS DIGITAL TIDAK HANYA
SEBAGAI TREN SEMATASEBAGAI TREN SEMATA

  Oleh : MU & ATOleh : MU & AT
  

Perkembangan pendidikan yang saat
ini menuju digital menuntut perguruan

tinggi untuk meningkatkan
pemanfaatan teknologi informasi dan
media digital. Namun, masih saja ada

yang menganggap pemanfaatan
teknologi informasi pada pendidikan

hanya sebagai tren. Misalnya, kadang
perguruan tinggi sekadar membangun
website seadanya atau menyediakan

wifi gratis yang belum relevan
digunakan mahasiswa. 

  Penggunaan sarana dan prasarana
teknologi informasi bukan sekadar standar
minimal yang memang harus ada tanpa
mempertimbangkan tujuannya. Idealnya,
perguruan tinggi memahami betul masalah
pendidikan saat ini dan menghadirkan
teknologi informasi sebagai solusi sehingga
dapat melakukan transformasi digital.  

   Pertama, Kampus Digital Sarana dan
Mindset dalam lingkup pendidikan bukan
hanya membangun infrastruktur digital.
Namun, kampus digital adalah
pembangunan sarana dan pengubahan pola
pikir yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan mahasiswa serta civitas
akademika lainnya dalam membangun
lingkungan pembelajaran yang saling
terhubung.

      Pastinya tanpa adanya arahan yang jelas,
penggunaan teknologi dalam mewujudkan
kampus digital tidaklah optimal. Benturan
baik dari sistem, prosedur dan jadwal
akademik atau administrasi tentu tidak dapat
dihindari.

     Hal ini menyebabkan potensi teknologi
tidak bisa dikeluarkan sesuai harapan yang
diinginkan. Pengguna, dalam hal ini civitas
akademik perguruan tinggi, setidaknya
memiliki inovasi yang dapat diterapkan
dalam pelaksanaan kampus digital.
Contohnya, perguruan tinggi pastinya
memiliki website e-learning yang dapat
diakses mahasiswa dan konten-kontennya
telah disediakan sesuai kurikulum. Jika dosen
tidak berpedoman pada materi di dalam e-
learning tersebut dan tetap memberikan
tugas, materi ajar, atau ujian hanya
bersumber pada buku referensi yang telah
digunakan sejak lama, maka mahasiswa tidak
merasa perlu untuk mengakses e-learning.
Melihat hal ini, permasalahan yang ingin
diselesaikan dengan teknologi informasi perlu
dipahami terlebih dulu. Dengan kata lain,
perlu memahami tantangan pendidikan
tinggi saat ini dan membangun pola pikir
yang tepat untuk menghadapi tantangan
tersebut melalui pemanfaatan teknologi
supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara
dosen dan mahasiswa.

LAPORAN KHUSUS Edisi 39
September 2022

Sumber : Dokumentasi UPJM Unwar

 



LANJUTAN Edisi 39
September 2022

      Yang pertama adalah tuntutan pendidikan
4.0. Revolusi industri 4.0 yang ditandai
dengan perkembangan industri digital yang
meliputi teknologi kecerdasan buatan, dan
big data mengakibatkan perubahan. Dimana
perubahan dengan cepat ini mengakibatkan
ilmu yang didapat dari perguruan tinggi
kadang menjadi tidak selaras dengan
kebutuhan industri. Perguruan tinggi saat ini
menghadapi tantangan untuk
mempersiapkan sumber daya manusia untuk
masa depan yang belum pasti. Dalam
pendidikan 4.0, transfer pengetahuan tidak
menjadi prioritas, dimana proses pendidikan
lebih bertujuan untuk menumbuhkan sense
of curiosity yang akan mendorong mahasiswa
untuk terus belajar mengembangkan
pengetahuan serta keterampilan. Namun ada
4 soft skill utama yang dapat diprioritaskan
dunia kerja yaitu: kolaborasi, komunikasi,
berpikir kritis, dan kreatif. Dengan demikian,
transformasi digital perlu difokuskan untuk
transformasi pendidikan ini.

   Kedua adalah tahapan menuju sistem
terintegrasi dimana pendidikan 4.0 dengan
penerapan teknologi informasi dalam proses
pembelajaran masih dikaji oleh perguruan
tinggi. Namun hal tersebut perlu dijadikan
sebagai gambaran ideal penggunaan
teknologi dalam proses pembelajaran. Hal-hal
lain seperti sistem informasi perguruan tinggi
dan infrastruktur dapat dikembangkan
sebagai pendukung dari sistem pendidikan
yang dituju tersebut.

  Kunci kampus digital ada pada
kepemimpinan dalam perguruan tinggi yang
memiliki visi serta strategi. Kampus digital
adalah proses panjang yang memerlukan
perencanaan matang serta visi
kepemimpinan yang memahami kebutuhan
dunia yang berubah dengan cepat.
Perguruan tinggi sebagai institusi keilmuan
diharapkan dapat berada di garda terdepan
untuk mendorong transformasi digital di
berbagai bidang di masyarakat.

WAWANCARA EKSKLUSIF

KAMPUS DIGITAL TIDAKKAMPUS DIGITAL TIDAK
HANYA SEBAGAIHANYA SEBAGAI  
TREN SEMATATREN SEMATA

Sumber : Dokumentasi UPJM Unwar

 

 Saat ini kita pasti tidak asing dengan kata “kampus digital”
apalagi sejak beberapa tahun lalu seluruh dunia sedang

menghadapi pandemi virus Covid-19. Kampus digital
merupakan proses pembelajaran yang diterapkan secara

daring oleh pihak kampus, hal ini dilakukan untuk
mencegah terjadinya peningkatan penyebaran virus Covid-

19 di kalangan masyarakat terutama dalam hal ini
mahasiswa dan staf kampus. 

 

   Proses pembelajaran daring ini sudah berlangsung sejak awal maret tahun 2020 hingga
sekarang walaupun saat ini ada juga yang mulai menerapkan sistem pembelajaran hybrid
bahkan luring. Dibalik semua itu ada banyak hal yang berubah sejak pandemi virus Covid-19
berlangsung, salah satunya adalah perubahan pola pikir/mindset mahasiswa. Hal ini dapat
terjadi dikarenakan perubahan lingkungan dalam jangka waktu lama akan membentuk
kebiasaan baru yang tentunya terkait dengan perkembangan pola pikir diri sendiri.

Oleh : MU & SS



Pembelajaran Semester (RPS), modul, text
book dan jurnal-jurnal yang baik dan terkini
sehingga ketika mahasiswa sudah siap, modul
pembelajaran akan membantu mereka
memahami tentang target, evaluasi, dan hasil
pembelajaran serta punya semangat dalam
bentuk sistem luring kembali.

          Selain itu, terkait dengan perubahan
pola pikir terjadi pada mahasiswa saat
menghadapi proses pembelajaran yang
berubah-ubah saat ini dimulai dari sistem
luring lalu daring kemudian setelah itu hybrid.
Dari semua sisi positif dan negatifnya proses
pembelajaran daring dirasa tidak maksimal
untuk mengetahui karakter dan attitude
mahasiswa karena bagian terpenting dari
seorang SDM selain nilai akademik dan
keterampilan adalah karakter dan attitude
yang dimilikinya.

        Bapak Parwata menegaskan bahwa
kuliah tidak hanya fokus pada belajar saja,
melainkan juga perlu mengikuti organisasi di
kampus. Beliau berpendapat bahwa banyak
mahasiswa yang sukses setelah mereka
tamat, disebabkan karena mereka aktif dan
kreatif ikut organisasi. Belajar dari organisasi
akan menambah wawasan, pergaulan,
keberanian, dan kematangan pikiran secara
komprehensif. Selain itu beliau menilai bahwa
pembelajaran itu tidak hanya untuk mencari
IPK yang tinggi, namun jauh lebih penting
belajar bersosialisasi, menambah wawasan
dan meningkatkan kreativitas serta inovasi
dengan mengikuti kegiatan BEM atau Unitas.
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    Universitas Warmadewa sendiri sudah
melaksanakan kampus digital sejak tahun
2020 hingga saat ini mulai menerapkan
sistem hybrid. Menurut Bapak Wakil Rektor III
Universitas Warmadewa, Dr. Ir. I Wayan
Parwata, MT., IPU, ASEAN, Eng., melihat
perkembangan sejak pandemi, memang
awalnya sulit untuk belajar daring. Ini
dikarenakan diperlukannya kesiapan
mahasiswa, dosen, alat sarana prasarana, dan
tim IT untuk melakukan kegiatan secara
daring. 

  Beliau mengatakan pada awalnya
mahasiswa merasa kesulitan dikarenakan
kurangnya persiapan dalam menghadapi
pembelajaran secara daring dan hal ini
merupakan sesuatu yang baru yang belum
pernah terpikirkan. “Pada tahun 2021, kami
mengadakan survei melalui google form dan
survei menunjukkan 25,64 % (3.077 dari 12.000
mahasiswa via SMS system)  mahasiswa
setuju untuk melakukan luring lagi,
sementara sisanya menyatakan tidak setuju”.
Ini menunjukkan bahwa dalam waktu 1 tahun,
Universitas Warmadewa terbilang sukses
untuk membuat tenaga pendidik dan
mahasiswa beradaptasi dengan kuliah daring,
namun ini juga menunjukkan kebanyakan
mahasiswa sudah merasa nyaman dengan
kuliah secara daring dan merasa berat untuk
beradaptasi lagi untuk pembelajaran secara
luring.

   Melihat hal tersebut, maka dapat
disimpulkan telah terjadi perubahan pola pikir
pada diri mahasiswa sehingga untuk
mengubah kembali hal tersebut memerlukan
sebuah proses yang cukup lama. Untuk
mengatasinya, tentu saja hal ini juga
membutuhkan peran dari mahasiswa
tersebut, salah satunya dimulai dari zona
nyaman. Keluar dari zona nyaman memang
agak berat dan harus dilakukan secara
perlahan. Dari pihak dosen bisa menyiapkan
perangkat pembelajarannya seperti Rencana-



LKMM-TM TAHUN 2022 SEBAGAILKMM-TM TAHUN 2022 SEBAGAI
BENTUK IMPLEMENTASIBENTUK IMPLEMENTASI

KAMPUS DIGITAL OLEH DPMKAMPUS DIGITAL OLEH DPM
UNIVERSITAS WARMADEWAUNIVERSITAS WARMADEWA

  Oleh : MU & ATOleh : MU & AT
  

        Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas
Warmadewa (DPM Unwar)
menyelenggarakan Latihan Keterampilan
Manajemen Mahasiswa-Tingkat Menengah
(LKMM-TM) di Ruang Auditorium Widya
Sabha Uttama Unwar (13/07/2022). Acara yang
diikuti oleh 55 peserta dari masing-masing
perwakilan BEM dan Unitas di lingkungan
Universitas Warmadewa ini mengambil tema
“Membentuk Jiwa Mahasiswa Universitas
Warmadewa yang Bertanggung Jawab dan
Memiliki Jiwa Kepemimpinan Serta Penuh
Kepedulian”. Narasumber dalam LKMM-TM
ini yaitu, Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka
Wisnumurti, M.Si., (Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali) dengan
materi Berpikir Kritis dan Manajemen Konflik
dalam Berorganisasi, Dr. Ir. I Wayan Parwata,
M.T., IPU., ASEAN Eng. (Wakil Rektor III Unwar)
dengan materi Kebijakan Bidang
Kemahasiswaan dan Dr. Agus Darma Yoga
Pratama, S.S., M.Hum., (Kepala BAKERMAS
Unwar) dengan materi Komunikasi
Organisasi. Rektor Unwar yang diwakili oleh
Wakil Rektor I, Ir. I Nyoman Kaca, M.Si., dalam
sambutannya mengatakan bahwa dalam
nilai luhur Sapta Bayu sudah ada
kepemimpinan Asta Brata yang mana
pemimpin harus mampu mengamalkan 

ajaran Asta Bratadalam menjalankan
organisasinya. Kepemimpinan yang kuat
adalah seorang pemimpin yang mampu
mempengaruhi dan memberdayakan segala
sumber daya khususnya sumber daya
manusia. Pola-pola kepemimpinan yang ada
dalam Asta Brata sangat baik untuk
diimplementasikan.  Ketua Yayasan
Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs.
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.,
menyampaikan bahwa memiliki jiwa
kepemimpinan merupakan salah satu hal
yang sangat penting terutama dalam
berorganisasi. Seorang pemimpin idealnya
memiliki jiwa kepemimpinan karena dia
harus memimpin orang lain bukan hanya
memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin
dikatakan harus memiliki kemampuan
manajemen yang baik. Manajemen organisasi
adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan sumber daya organisasi, yang
mana setiap orangnya memiliki tugas, peran
dan fungsi penting untuk mencapai tujuan
organisasi. Pemimipin harus dapat
merencanakan segala sesuatu secara
matang, semua rencananya juga harus
berjalan sesuai rencana dan tersusun secara
sistematis.
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Oleh : AP & DWOleh : AP & DW
  

   Era digitalisasi memberikan banyak
perubahan dalam dunia pendidikan
khususnya di perguruan tinggi. Sebagai
mahasiswa kita harus mempersiapkan diri
untuk menghadapi segala perubahan yang
akan muncul pada sistem pembelajaran
digital. Pembelajaran digital pada perguruan
tinggi disebut dengan istilah kampus digital.
Selain itu kampus digital juga sering kali
dikaitkan dengan istilah cyber university. 
 Kampus digital adalah segala usaha untuk
membuat perubahan pada sumber daya
kampus ke dalam bentuk digital berbasis
internet, melalui instrumen yang canggih,
dan secara tidak langsung hal tersebut akan
memberikan perubahan terhadap kehidupan
nyata kampus. Dengan munculnya kampus
digital akibat semakin canggihnya teknologi
memang benar hal tersebut akan membuat
generasi muda menjadi semakin cerdas
secara kognitif tetapi akan lemah secara
afektif, maksudnya melalui internet
mahasiswa akan mendapatkan lebih banyak
pengetahuan, sehingga akan menambah
wawasan yang dimiliki, namun sangat
disayangkan mahasiswa sering kali
melupakan pembelajaran moral yang bisa
mempengaruhi psikis mahasiswa.

SUARA MAHASISWA
Edisi 39

September 2022

Sumber: https://jurnalpost.com/guru-sdn-1-serang-ketersediaan-alat-komunikasi-jadi-hambatan-pembelajaran-daring/15263/
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3. Mengapa demikian? (Merujuk ke jawaban
saudara nomor 2)
        Menurut Ni Made Dwi Nresti dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, kampus digital
memberikan dampak terhadap psikologi
mahasiswa karena dengan adanya kampus
digital dapat menimbulkan rasa stres bagi
mahasiswa, hal ini tentu disebabkan karena
kampus digital cenderung membuat
mahasiswa sulit untuk memahami materi
yang disampaikan oleh dosen ditambah lagi
dengan terbatasnya aktivitas fisik sehingga
menjadi penghalang untuk mahasiswa dalam
mengembangkan diri.
 
    Menurut Ni Made Ayu Intan Merta
Meisyanda dari Fakultas Hukum, jika
diterapkan, kampus digital yang
menyebabkan mahasiswa lebih dominan
mengakses dan mengikuti pelajaran melalui
daring, hal tersebut jika terus menerus
dilaksanakan akan menyebabkan susahnya
mahasiswa untuk membangun relasi dan
susah untuk mengexplorasi lingkungan luar
khususnya lingkungan kampus. Jika kampus
digital benar akan diterapkan hal tersebut
juga menyebabkan berkurangnya interaksi
antar teman bahkan terbatasnya komunikasi
dengan dosen. Semua hal tersebut pastinya
akan mempengaruhi kondisi psikologis
mahasiswa, belum lagi dengan adanya
tuntutan-tuntutan serta sistem pembelajaran
yang berubah tentu akan membuat
mahasiswa harus kembali menyesuaikan diri
dengan keadaan serta situasi yang baru.
 
        Menurut Ni Wayan Widia Wulandari dari
Fakultas Sastra, kampus digital memberi
dampak pada psikologis mahasiswa, contoh
ketika materi yang diberikan oleh dosen tidak
lengkap kemudian mahasiswa menjadi
kurang memahami materi dan takut untuk
bertanya, hal ini dapat menimbulkan
kecemasan bahkan memicu stres. Selain itu
faktor keluarga, tidak semua mahasiswa
mempunyai lingkungan keluarga yang
suportif namun ada juga yang mungkin 

pilihannya untuk berkuliah di jurusan tertentu
ditentang sehingga membuat mahasiswa tak
nyaman dan berpikiran negatif, ini kemudian
dapat mengganggu kondisi mental
mahasiswa. 

5. Menurut kalian jika kampus digital
memberikan dampak terhadap psikologis,
apa yang harus dilakukan agar transformasi
ke dalam kampus digital tidak terlalu
memberikan perubahan terhadap psikologis
mahasiswa?
       Menurut Ni Nyoman Rahayu Savitri
Tenaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
transformasi kedalam kampus digital tidak
harus dilakukan secara keseluruhan, namun
harus dengan nilai-nilai pancasila, sehingga
dapat menyeimbangkan antara psikologis
dan perkembangan interaksi mahasiswa.
Adapun I Putu Adi Putra yang merupakan
mahasiswa dari Fakultas Sastra
menambahkan agar kita menerapkan sistem
pembelajaran secara daring dan luring,
dikarenakan saat langsung kita bisa
meremind pembelajaran secara daring dan
membiasakan diri mengatur waktu saat
menggunakan teknologi digital.

     Adapun mahasiswa yang menyarankan
agar dosen juga berperan dalam psikologis
mahasiswa seperti tetap menjawab semua
pertanyaan mahasiswa yang sekiranya
penting dan memang masih ambigu
penjelasannya sehingga pada saat UAS,
mahasiswa merasa sudah mengerti dengan
materi yang diajarkan.



TRANFORMASI PEMBELAJARAN DARING
DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN

BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
 

        Munculnya pandemi Coronavirus Disease
(Covid-19) yang melanda Indonesia di awal
bulan Maret tahun 2020 mengakibatkan
seluruh agenda pembelajaran di seluruh
daerah di Indonesia berubah. Dari yang
sebelumnya di tatap muka (luring) menjadi
daring. Dari tingkat Sekolah Dasar (SD)
sampai ke jenjang Perguruan Tinggi baik
swasta maupun negeri diberlakukan metode
daring. Hadirnya kegiatan pembelajaran
daring menjadi sebuah solusi bagi
pemerintah dan pihak sekolah khususnya
kampus agar pembelajaran tetap berjalan
meskipun tengah dilanda pandemi Covid-19. 
    Pembelajaran daring merupakan suatu
pembelajaran jarak jauh yang dapat
memfasilitasi mahasiswa untuk belajar lebih
luas, efektif dan dapat dilaksanakan dimana
saja, kapan saja, serta dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat dengan melalui
jaringan yang terhubung. Diharapkan
dengan adanya pembelajaran daring ini
dapat melatih mahasiswa untuk lebih
mandiri, serta terampil dalam menggunakan
teknologi. Disamping karena adanya
pandemi Covid-19 yang mulai melanda
Indonesia, di era banyaknya perubahan,
seperti saat ini seluruh instansi tak terkecuali 
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perguruan tinggi harus melakukan
transformasi digital, karena hal ini akan lebih
efektif serta dapat memudahkan bagi para
dosen dan mahasiswanya dalam kegiatan
pembelajaran. Digitalisasi perguruan tinggi
juga akan mempengaruhi jumlah peminat
yang akan mendaftar di perguruan tinggi.
Dengan adanya kegiatan pembelajaran
secara daring ini membuat berubahnya pola
pikir mahasiswa. Adapun dampak dari
kegiatan pembelajaran secara daring ini yaitu
sebagian mahasiswa hanya mendapatkan
ilmu pengetahuan tanpa adanya pendidikan
karakter yang mumpuni. Selain itu, sebagian
dosen maupun mahasiswa sering merasa
kesulitan karena pembelajaran daring
dianggap cukup menyulitkan, terutama yang
berkaitan dengan infrastruktur atau sarana
yang belum memadai. Pelaksanaan
pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi
tentu mempengaruhi kondisi psikologis
mahasiswa. Manusia sejatinya merupakan
makhluk sosial yang memerlukan bantuan
orang lain dalam kehidupannya berinteraksi.
Akibat pandemi ini, mereka menjadi
kehilangan cara dalam beradaptasi dengan
lingkungan sekitar sehingga membuat
tingkat kepercayaan diri 
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tampil di depan publik menjadi menurun.
Kondisi ini diperburuk dengan tuntutan
belajar yang tinggi, banyaknya tugas, namun
waktu yang tersedia untuk mengerjakannya
sedikit, hal ini menyebabkan tidak adanya
waktu untuk mengaktualisasi diri. 

   Di saat seperti ini, banyak mahasiswa
akhirnya jenuh dan lelah yang berdampak
nilai turun sampai emosi yang tidak stabil. Di
samping dampak negatif yang telah
disebutkan, terdapat pula dampak positif
yang ditimbulkan dari kampus digital ini yakni
tidak terbatasnya akses informasi di internet
yang dapat dijadikan bahan atau acuan
dalam kegiatan pembelajaran.

       Meskipun banyaknya dampak yang terjadi
baik positif maupun negatif, perubahan
menuju kampus digital sangat diperlukan
untuk saat ini. Kesiapan sarana dan prasarana
di kampus menjadi salah satu hal yang harus
dipertimbangkan menuju kampus digital.
Seperti contohnya yaitu di Universitas
Warmadewa sendiri sudah mulai
diberlakukan sistem pendaftaran mahasiswa
baru secara daring guna memudahkan para
calon mahasiswa baru dalam pendaftaran.
Selain itu, pembayaran mengenai uang SPP,
uang gedung, buku dan lain-lain dapat
dilakukan menggunakan mobile banking
atau transfer agar lebih efisien dan aman bagi
mahasiswa.

    Adapun fasilitas lain yang disediakan seperti
penggunaan e-learning dalam proses
pembelajaran antara mahasiswa dan dosen di
lingkungan Universitas Warmadewa. Cara ini
dianggap lebih efektif serta memudahkan
mahasiswa dan dosen dalam berinteraksi.
Maka dari itu, setiap kampus juga disarankan
untuk menyiapkan website atau aplikasi
khusus untuk memantau dashboard
mahasiswa dan berita terbaru dari program
studi, bagian akademik maupun universitas,
seperti www.simonewarmadewa.ac.id.

     Pembelajaran daring merupakan suatu
pembelajaran jarak jauh yang dapat
memfasilitasi mahasiswa untuk belajar lebih
luas, efektif dan dapat dilaksanakan dimana
saja, kapan saja, serta dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat dengan melalui
jaringan yang terhubung. Diharapkan dengan
adanya pembelajaran daring ini dapat melatih
mahasiswa untuk lebih mandiri, serta
terampil dalam menggunakan teknologi.

   Adanya kegiatan pembelajaran secara
daring membuat berubahnya pola pikir
mahasiswa. Dampak yang ditimbulkan dari
pembelajaran daring yaitu sebagian
mahasiswa hanya mendapatkan ilmu
pengetahuan tanpa adanya pendidikan
karakter yang berdampak pada kondisi
psikologi. Di samping itu, sebagian dosen
maupun mahasiswa sering merasa kesulitan
karena pembelajaran daring dianggap cukup
menyulitkan, terutama yang berkaitan
dengan infrastruktur atau sarana yang belum
memadai akan tetapi, jika penerapan kampus
digital ini sudah berjalan seiring dengan
berjalannya waktu maka mahasiswa maupun
dosen akan terbiasa mengenai perubahan
kampus digital ini. Ditambah lagi teknologi
sudah mulai berkembang lebih maju,
kemajuan ini lah yang membuat semua orang
terutama para dosen mau tidak mau harus
mulai beradaptasi dengan adanya teknologi
agar pekerjaan lebih cepat terselesaikan. 
 
   Smartphone hanya berperan sebagai
fasilitas bagi mahasiswa untuk mengakses
sumber belajar yang dijadikan bahan acuan
dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan. Sehingga, baik
dosen maupun mahasiswa harus pintar
memilah dan memilih mana teknologi yang
harus diterima dan mana teknologi yang tidak
bisa diterima, agar proses pembelajaran saat
kelas berlangsung aman, nyaman dan efektif. 



WARMADEWA ACCOUNTING
COMPETITION DALAM MENCIPTAKAN

CALON AKUNTAN PROFESIONAL
 

  Warmadewa Accounting Competition
(WAC) adalah kompetisi akuntansi bagi siswa
SMA/SMK Se-Bali guna menciptakan kader-
kader bangsa yang profesional khususnya
pada bidang akuntansi dan bidang ekonomi
pada umumnya. Kegiatan ini
diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa
Program Studi Akuntansi Sabtu (12/2/2022) di
Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa Universitas
Warmadewa. Kegiatan WAC ini dibagi
menjadi 3 babak, yaitu babak penyisihan
(seleksi awal), babak semifinal, dan babak
final. Adapun total dari peserta yang
mengikuti WAC adalah sebanyak 75 siswa
dari SMA dan SMK se-Bali.
     Ni Nyoman Adinda Trisna Dewi sebagai
Ketua Pelaksana menjelaskan alasan
mengangkat tema “Optimalisasi Generasi
muda Melalui Kompetisi Akuntansi Untuk
Membangun Jiwa Akuntan yang Profesional”
yaitu agar dapat meningkatkan generasi
muda khususnya siswa se-Bali
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 Sumber : Dokumentasi HMPS Akuntansi
 
 

untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang
dapat membawa perekonomian Indonesia ke
arah yang lebih baik dan mampu
mengimplementasikan pengetahuan dan
kompetensinya agar berprestasi serta
mampu memenangkan persaingan global
melalui jiwa-jiwa akuntan yang dimiliki.
      Adapun juara umum WAC diraih oleh Ni
Putu Liani dari SMKN 1 Mas Ubud, juara 2 oleh
I Komang Budiarsa dari SMKN 1 Gianyar dan
juara 3 diraih oleh Ni Kadek Seri Purnama
Saridari SMKN 1 Tabanan.
 Adapun kesan dan pesan yang disampaikan
oleh Adinda, “Pastinya kegiatan ini sangat
berharga di kehidupan saya karena belajar
tidak hanya memimpin namun belajar
artinya kebersamaan dengan panitia yang
lain dari awal persiapan kegiatan hingga
puncak kegiatan ini



KESIAPAN PEMBELAJARAN DIGITAL 
BAGI MAHASISWA 

DI UNIVERSITAS WARMADEWA
 

   Dewasa ini khususnya di kalangan
mahasiswa, didukung dengan
perkembangan teknologi, maka istilah
kampus digital pasti sudah tidak asing lagi
terdengar. Namun, apa sih artinya kampus
digital itu? Kampus digital (digital campus)
adalah segala usaha untuk mengubah
sumber daya kampus yang ada kedalam
bentuk digital seperti berbasis internet,
melalui alat atau instrumen canggih yang
sedemikian rupa sehingga kehidupan nyata
kampus dapat ditingkatkan melampaui
waktu maupun ruang yang ada. Dalam
konteks kampus digital terdapat sumber
daya yang diwujudkan dalam bentuk sistem
informasi seperti, sistem informasi akademik,
sumber daya manusia, aset, administrasi
akademik, administrasi keuangan,
kemahasiswaan, perpustakaan, perencanaan,
alumni, dan sistem informasi lain yang perlu
dikembangkan untuk kepentingan semua
pihak yang terlibat di dalamnya.  Singkatnya,
kampus digital ini merupakan strategi dalam
peningkatan mutu pendidikan yang berbasis
digital untuk mendukung revolusi 4.0. 
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             Pada sistem pembelajarannya dengan
tujuan untuk membangun kampus digital
maka diperlukan beberapa infrastruktur
seperti, perangkat digital untuk
merealisasikan kampus digital, sistem
akademik kampus, kurikulum berbasis
digital, serta platform e-learning sebagai
infrastruktur kampus digital. Kampus-
kampus di Indonesia sudah menerapkan
digital campus, salah satunya adalah
Universitas Warmadewa yang berada di Bali.
Di dalam sebuah universitas pasti memiliki
berbagai organisasi internal. Organisasi
internal yang dimaksud seperti Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM). Universitas
Warmadewa memiliki beberapa fakultas dan
salah satunya adalah Fakultas Hukum. Di
dalam Fakultas Hukum Universitas
Warmadewa juga terdapat BEM yang disebut
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris
Komisi F Bidang Komunikasi dan Informasi
Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu, Anak
Agung Istri Agung Cintya Anomsari atau yang
biasa dipanggil Jung Yiz mengatakan 
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 bahwa kampus digital yakni suatu bentuk
kegiatan belajar mengajar yang
pembelajarannya memanfaatkan teknologi
dan informasi secara digital. Strategi tersebut
dapat berpengaruh pada jumlah peminat
mahasiswa baru untuk mendaftar ke
perguruan tinggi tersebut. Selain itu, kampus
digital juga dapat memudahkan civitas
kampus dalam berbagai hal terutama pada
perkuliahan, meningkatkan efisiensi kerja,
serta menjunjung mutu kampus. 
Sebagai mahasiswa hukum, harus dapat
melihat bahwa perkembangan teknologi
yang semakin bergerak cepat pada semua
bidang dan sebagai insan hukum dituntut
untuk beradaptasi dengan lingkungan. Suatu
tantangan bagi mahasiswa hukum untuk
mencetuskan ide-ide baru pada
pengembangan kualitas hukum di masa
depan. Kecanggihan teknologi yang ada
memberikan beragam kemudahan, sekaligus
membuka peluang terhadap berbagai jenis
profesi baru di bidang hukum serta efisiensi
kerja dalam pemanfaatan teknologi hukum.
Namun, dalam kampus digital yang telah
mengalami digitalisasi dapat berpotensi
memunculkan kesenjangan sosial,
pelanggaran hak cipta, hak pribadi, serta
berdampak terhadap nilai moral. Dalam hal
mengapa diperlukannya kampus digital,
karena teknologi dan informasi digital yang -

dibentuk dengan akselerasi tinggi dapat
memunculkan sistem pendidikan tinggi baru
dengan strategi pembelajaran melalui
internet. Mahasiswa dapat dengan mudah
mengakses pembelajaran dimana saja dan
kapan saja. Kampus berbasis teknologi ini
menjadikan mahasiswa dapat memberikan
dampak responsif terhadap perkembangan
revolusi industri 4.0. 
 Sistem Kampus Digital ini sudah bisa
diterapkan, bahkan sudah diterapkan saat ini.
Kita ketahui pula, bahwa pandemi akhir ini
menjadi salah satu faktor diterapkannya
sistem kampus digital. Sementara itu,
pemanfaatan teknologi sekarang menjadi
krusial, proses pembelajaran tetap berjalan
dengan menggunakan skema Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ). Kemudian, saat ini kita juga
menghadapi revolusi industri 4.0 yang
merupakan transformasi komprehensif yang
menjadi keseluruhan aspek produksi dari
penggunaan teknologi digital dan internet.
Mengenai dimana sekiranya kampus digital
ini dapat diterapkan ialah melalui digital
platform yang bisa kita gunakan yaitu, google,
zoom, google meet, webex, moodle, maupun
e-learning sesuai penerapan di kampus
masing-masing.



POKER SEBAGAI WADAH MENCARI BIBIT
UNGGUL OLAHRAGA SEKALIGUS

MENINGKATKAN KEAKRABAN MAHASISWA 

       Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Teknik dan Perencanaan Universitas
Warmadewa atau sering juga dikenal pada
kalangan mahasiswa dengan nama BEM FTP
Unwar, telah menyelenggarakan kegiatan
Pekan Olahraga dan Keakraban (POKER)
yang dilaksanakan selama 4 hari pada
tanggal 12-13 Maret 2022 dan 19-20 Maret
2022 secara luring. Kegiatan ini dihadiri oleh
Wakil Dekan 3 FTP, DPM FTP, BEM FTP,
perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik
Sipil, perwakilan Himpunan Mahasiswa
Arsitektur, dan perwakilan kelas di setiap
angkatan yang mengikuti berbagai
perlombaan.

        Awalnya POKER dilaksanakan pada
tahun 2018, kemudian kegiatan ini terus
berjalan hingga sekarang. Kegiatan POKER
menjadi program kerja tahunan yang
dilaksanakan awal masa jabatan BEM FTP
Unwar 2022, yang nantinya dapat menjadi 
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wadah kreativitas anak teknik dalam
mengembangkan bakat di bidang non-
akademik. Selain itu, kegiatan POKER juga
dapat sebagai tempat untuk mencari bibit
unggul khususnya dalam bidang olahraga.

      I Putu Mahendra Krisna Duta sebagai
ketua panitia POKER 2022, menjelaskan
“kegiatan POKER dilaksanakan bukan
sekadar untuk melaksanakan kegiatan
program kerja tahunan atau untuk sekadar
ajang olahraga saja, melainkan kegiatan
POKER dilaksanakan untuk meningkatkan
keakraban antar angkatan serta saling
mengenal di dalam kegiatan yang
dilaksanakan”. Pada POKER tahun 2022 ada
pula perlombaan yang dilaksanakan seperti
turnamen Mobile Legends, turnamen Catur,
turnamen Bulu Tangkis, turnamen Futsal,
turnamen Billiard, turnamen PES, dan
turnamen PUBG. 
     
      Untuk menyukseskan acara ini, perlu
dilakukan persiapan yang matang baik dari
pihak panitia sebagai penyelenggara, dan
pihak lain sebagai peserta yang akan
mengikuti POKER ini. Adapun persiapan
yang dilakukan, misalnya pemilihan ketua
panitia, pembentukan kepanitian pada
masing-masing sie, serta melakukan
technical meeting kepada peserta lomba
mengenai peraturan lomba. Kedepannya,
kegiatan POKER ini diharapkan dapat
menjadi wadah mahasiswa sebagai tempat
untuk menunjukkan bakat mereka serta
sebagai ajang meningkatkan keakraban diri
atau silaturahmi antara mahasiswa baru
dengan kakak tingkat. [KA]



BEM FISIP GELAR LKMM-TD DALAM MEMBENTUK
SIKAP KEPEMIMPINAN MAHASISWA

     Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa (FISIP Unwar)
menggelar Latihan Kepemimpinan
Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar
(LKMM-TD) Tahun 2022. Pelatihan ini
mengambil tema “Mengasah Sikap dan Nalar
Kritis Mahasiswa Dalam Pembentukan Jiwa
Kepemimpinan Organisasi yang Relevan”.
Kegiatan LKMM-TD berlangsung secara
hybrid pada Kamis (24/03/2022) di Ruang
Sidang Sri Kesari Warmadewa Mandapa.

            Acara LKMM-TD ini dihadiri oleh Dekan
FISIP Universitas Warmadewa, para Wakil
Dekan FISIP Universitas Warmadewa, Kaprodi
dan Sekretaris Prodi di lingkungan FISIP,
Kalab. Kebijakan Publik dan Kalab. Otonomi
Daerah Universitas Warmadewa, Kepala
UPMF FISIP Universitas Warmadewa, DPM
dan BEM Universitas Warmadewa, DPM dan
BEM FISIP, Ketua HMPS Ilmu Administrasi
Negara dan HMPS Ilmu Pemerintahan FISIP
serta peserta LKMM-TD.
LKMM-TD merupakan kegiatan yang
diadakan untuk membentuk sikap
kepemimpinan dan manajemen mahasiswa 
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 khususnya mahasiswa FISIP yang nantinya

akan sangat berguna bagi kehidupan mereka
setelah lulus. Di kegiatan ini mereka diajarkan
mengenai tata cara menjadi seorang
pemimpin yang baik dan bijaksana serta
bagaimana cara mengatur waktu, kegiatan,
surat menyurat dan lain sebagainya. Serta
agar mahasiswa FISIP lebih kritis guna
menanggapi masalah politik yang terjadi
khususnya di Indonesia. Tema LKMM-TD
FISIP Unwar yaitu "Mengasah Sikap dan Nalar
Kritis Mahasiswa dalam Pembentukan Jiwa
Kepemimpinan Organisasi yang Relevan"
yang melatarbelakangi dalam pemilihan
tema tersebut adalah seperti yang diketahui
bahwasanya perkuliahan terjadi secara
daring, begitupun dengan Pengenalan
Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru pun
terjadi secara daring. Hal tersebut membuat
jiwa kepemimpinan mahasiswa baru sebagai
generasi penerus pemimpin menjadi
melemah. Maka dari itu, kami mengangkat
tema tersebut demi mengasah kembali sikap
dan nalar kritis dari mahasiswa baru selaku
peserta LKMM-TD FISIP 2022 untuk
menumbuhkan jiwa kritis akan
kepemimpinan organisasi agar terciptanya 
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kepemimpinan yang relevan di dalam
organisasi yang akan dipimpin nantinya.
 
       Tujuan diadakannya kegiatan LKMM-TD
ini yakni menjadikan dan membentuk
mahasiswa FISIP guna lebih kritis dalam
menanggapi masalah sosial politik yang
terjadi di Indonesia, membentuk jiwa
kepemimpinan yang baik dan transparan
serta mengajarkan sistem manajemen
(waktu, kegiatan, dan surat menyurat) yang
baik dan benar. Adapun materi yang
diberikan pada LKMM-TD FISIP 2022,
diantaranya; Manfaat Organisasi di
Lingkungan Kampus, PKM dan Penelitian
Ilmiah, Kritis Jiwa Kepemimpinan, Manajemen
Konflik Organisasi, Pembuatan Administrasi
dalam Organisasi Kampus, dan Public
Speaking. Ida Bagus Gede Dian Utara Giri
selaku Ketua Panitia LKMM-TD FISIP 2022
mengatakan alasan diberikannya materi-
materi tersebut karena adanya landasan dasar
bagi peserta dalam memimpin diri sendiri
maupun memimpin organisasi nantinya.
Selain itu, agar dapat terciptanya kader
pemimpin yang dapat berpikir kritis dan
intelektual. Beliau juga mengatakan beberapa
kesulitan yang dialami selama menjalankan
kegiatan LKMM-TD FISIP 2022 ini. Hal pertama
yang menjadi kesulitan adalah
melangsungkan acara secara luring,
dikarenakan saat ini, pemerintah masih
melarang untuk berkerumun, sehingga dari
panitia mengatasinya dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi saat ini, yaitu
menggunakan aplikasi zoom meeting.
Sehingga acara ini terlaksana secara semi
luring, kegiatan ini mendatangkan peserta
sebanyak 10 orang yang hadir secara luring
dan peserta yang lain hadir secara daring
melalui aplikasi zoom meeting. Selanjutnya
yang menjadi kesulitan adalah mencari
pembicara dalam acara ini. Terdapat
beberapa pembicara yang telah sepakat
dengan panitia untuk mengisi acara LKMM-
TD FISIP 2022 ini berada di luar Bali, sehingga
terkadang terdapat kendala pada sinyal saat
pembicara menyampaikan materinya.

 Kendala yang terakhir yaitu kesulitan dalam
mencari bantuan dana untuk acara. Seperti
yang diketahui Pandemi membuat segala
aspek kehidupan menjadi tidak stabil,
begitupun dalam aspek ekonomi. Untuk
mengatasi hal tersebut panitia membuat
penggalian dana guna membantu keuangan
untuk acara ini.
 Terakhir beliau memberikan pesan bahwa
“Acara LKMM-TD ini sangat penting apalagi
kita sebagai mahasiswa nantinya akan terjun
ke dalam dunia kerja, di LKMM ini lah kita
diajarkan dasar-dasarnya terlebih dahulu agar
kedepannya kita mengetahui dan bisa terkait
tata cara memanajemen suatu hal serta
mengetahui bagaimana cara memimpin
orang atau lembaga.” [AT & PS]



KOLABORASI PENDIDIKAN MELALUI 
WARMADEWA INTERNATIONAL PROGRAM (WIP) BATCH 11

     Kunjungan kampus (campus visit)
merupakan salah satu kegiatan rutin yang
menjadi bagian dari Pekan Pendidikan Ricci
(PPR) yang merupakan rangkaian
pembinaan karir berkelanjutan di dunia
pendidikan.Kunjungan Kampus ini
dimaksudkan untuk membantu memotivasi
mahasiswa agar dapat mengetahui keadaan
pembelajaran di Perguruan Tinggi, baik
Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta,
baik Institut maupun program Diploma
dengan mengenalkan dunia Perguruan
Tinggi tersebut untuk menjadikan anggota
mahasiswa yang memiliki kemampuan
akademis dan profesional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan kesenian. Kunjungan kampus
merupakan kolaborasi pendidikan yang
kondusif dan kontekstual karena yang kami
harapkan dapat terealisasikan dengan baik.
Secara umum mahasiswa diluar Universitas
kami dapat mengetahui suasana kehidupan
kampus dari dekat sampai dengan reputasi
yang diraihnya, mengetahui program-
program yang diselenggarakan, mengetahui 
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fasilitas dan media perkuliahan yang dimiliki
dan semakin mengerti secara luas tentang
program studi yang menjadi impian mereka.
Fakultas Sastra Universitas Warmadewa
merupakan salah satu lembaga yang
menawarkan program ini, yang lebih dikenal
dengan sebutan Warmadewa International
Program (WIP). WIP Universitas Warmadewa
adalah program studi internasional dan
interdisipliner yang diajarkan dalam bahasa
Inggris. Program ini menawarkan kursus
bisnis, budaya, dan masyarakat, ekonomi dan
bahasa ASEAN.Program WIP terbuka untuk
mahasiswa internasional dan lokal. Program
ini menghadirkan dosen dengan latar
belakang internasional yang beragam. 

        Warmadewa International Program
Batch 11 Fakultas Sastra Universitas
Warmadewa baru saja diselenggarakan di
Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama
Unwar, pada Kamis (23/6/2022). Ini
merupakan Campus visit untuk Mahasiswa
Warmadewa International Program (WIP)
Batch 11, yang diikuti sebanyak 56 mahasiswa
asing yang terdiri dari 1 orang dari Austria, 1 
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1 orang dari Belgia, 1 orang dari Czech
Republic, 2 orang dari Finlandia, 8 orang dari
Prancis, 39 orang dari Jerman, dan 4 orang
dari Belanda. Acara diisi dengan Campus Tour
serta mengunjungi Rumah Tradisional Bali di
Desa Batuan, Kabupaten Gianyar. Executive
Asia Exchange Nadira mengatakan selama
pandemi covid-19 mahasiswa internasional ini
belajar secara daring tetapi walaupun belajar
daring mahasiswa tetap antusias untuk
mengikuti study abroad di Universitas
Warmadewa, Bali. Awal tahun 2020
mahasiswa harus belajar daring di negaranya
masing - masing, tetapi sekarang kasus Covid-
19 sudah menurun sehingga mahasiswa luar
negeri bisa datang ke Bali dan menikmati
kegiatan - kegiatan di Bali walau kegiatan
pembelajaran masih tetap berlangsung
secara daring. Ia berharap agar semester
selanjutnya proses pembelajaran bisa secara
luring sehingga mahasiswa asing bisa
langsung bergaul dan bertukar pikiran
dengan mahasiswa lokal. 

Dekan FS Unwar Prof. Dr. I Nyoman Kardana,
M.Hum, pada kesempatan tersebut
mengatakan kegiatan ini diselenggarakan
untuk memenuhi keinginan dari mahasiswa
internasional yang mana proses
pembelajarannya masih melalui daring dan
telah berlangsung dari akhir Maret sampai
akhir bulan Juli 2022, tetapi mahasiswa luar
negeri ini juga ingin tau kampus Warmadewa
itu seperti apa serta apa saja fasilitas yang ada
di Unwar karena mereka dalam 1 semester ini
merupakan bagian dari Unwar, sehingga
mereka bisa mengenal Universitas
Warmadewa lebih dekat. Ia berharap dengan
adanya campus visit ini mereka mengetahui
seperti apa Universitas Warmadewa, sehingga
mereka juga bisa merekomendasikan kepada
teman - teman di negaranya untuk bisa
mengikuti kelas internasional di Universitas
Warmadewa.[PA & DA]

MEMBANGUN KEPEKAAN GENERASI MUDA
TERHADAP PANGAN MELALUI SEMINAR NASIONAL
BEM FAKULTAS PERTANIAN 
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    BEM Fakultas Pertanian Universitas
Warmadewa telah menggelar Seminar Nasional
yang dilaksanakan pada Sabtu (16/04/2022)
secara daring via zoom meeting. Kegiatan ini
dihadiri oleh Dosen Fakultas Pertanian Unwar,
Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Unwar,
perwakilan Himpunan Mahasiswa disetiap
Program Studi, dan peserta Seminar Nasional
yang sebagian besar mahasiswa Universitas
Warmadewa.  Seminar Nasional ini merupakan
program kerja tahunan dari BEM FP Unwar
diharapkan kegiatan ini nantinya dapat menjadi
wadah atau tempat pengembangan life skill
mahasiswa untuk berusaha peka terhadap
segala isu dan permasalahan dalam sektor
pertanian khususnya dibidang ketahanan
pangan Indonesia.
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        Gek Ayu Sagita Widya Tresna Wati
sebagai Ketua Umum BEM FP Unwar
sekaligus penanggung jawab dari Seminar
Nasional ini menjelaskan alasan kegiatan ini
mengangkat tema “Peran Generasi Muda
dalam Inovasi Pertanian untuk Ketahanan
Pangan Indonesia” karena tema yang
diangkat sejalan dengan bidang ilmu yang
terdapat di Fakultas Pertanian dan melihat
dari sudut pandang SDM Pertanian yang
sangat diperlukan perannya dalam ketahanan
pangan Indonesia. Ketahanan pangan
Indonesia pada tahun 2021 sedang melemah
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Tercatat skor indeks ketahanan pangan
Indonesia pada 2020 mencapai level 61,4.
Namun, pada 2021 indeksnya turun menjadi
59,2. Sehingga SDM Pertanian dihadapkan
lebih inovatif agar dapat memperhatikan
aspek perubahan dalam pembangunan
pertanian, perubahan sistem pengetahuan
dan hadirnya new agriculture. Sistem inovasi

dalam pertanian juga sangat dibutuhkan oleh
petani milenial agar dapat menjangkau
semua aspek dalam pertanian seperti
produksi, teknologi, pasar, dan kelembagaan.
Generasi milenial untuk masa depan
pertanian tumbuh di lingkungan yang
memanfaatkan teknologi canggih.Adapun
yang dipersiapkan oleh BEM FP Unwar untuk
menyukseskan kegiatan Seminar Nasional ini
yaitu rencana yang dibuat 2 bulan sebelum
acara berlangsung dimulai dari menyusun
kepanitiaan acara hingga mengadakan rapat
demi kelancaraan acara. Dengan adanya
Kegiatan Seminar Nasional ini maka
diharapkan kepada kaum generasi muda
dapat memunculkan suatu gerakan dan
inovasi yang didukung dengan adanya
kegiatan seminar ini dan menjadi faktor
pemicu untuk memunculkan ide-ide kreatif
dari mahasiswa yang dapat diaplikasikan
untuk membantu masyarakat khususnya
permasalahan dibidang pangan dan
mendukung pertanian yang berkelanjutan.
[DD & KA]

 Sumber : Dokumentasi BEM FKIK Unwar

            Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Warmadewa (FKIK Unwar)
mengadakan kegiatan lomba Travel Health
Scientific Competition pada hari Minggu
(15/5/2022) yang dilaksanakan secara daring via
zoom meeting. Kegiatan Travel Health Scientific
Competition atau yang biasa disingkat dengan
Trescom merupakan kegiatan lomba yang
diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan
dan Profesi BEM LMFKIK Unwar dengan
mengusung tema “Strategic Approach to Build
Safe and Healthy Travel in Indonesia during
Covid-19”.

TRAVEL HEALTH SCIENTIFIC COMPETITION 2022
SEBAGAI GERAKAN MEMAJUKAN WAWASAN
KESEHATAN PARIWISATA OLEH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN PROFESI BEM LMFKIK UNWAR
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   Kegiatan ini dihadiri oleh Dosen
Pembimbing Utama, Wakil Dekan 1 FKIK
Unwar, Dosen Pembimbing Acara, Kepala
Program Studi, Wakil Dekan 2 FKIK Unwar,
Wakil Dekan 3 FKIK Unwar, Dosen
Pembimbing Ilmiah, Ketua KIAs, Dosen
Pembimbing Publikasi dan Dokumentasi,
Ketua TBM, Dosen Pembimbing Keshum,
Ketua BEM , Dosen Pembimbing Dana dan
Usaha, Ketua DPM, dan 2 orang Steering
Committee.

        Pariwisata merupakan sebuah kegiatan
yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam
kurun waktu pendek yang dilakukan ke
tempat-tempat tujuan wisata yang bertujuan
untuk rekreasi atau liburan. Di masa pandemi
seperti saat ini, kita masih perlu menjaga
kesehatan agar selama kegiatan aktivitas
ataupun travelling kita merasa aman dan
nyaman. Taat dalam menjaga kesehatan
memang sudah menjadi keharusan,
khususnya pada masa pandemi Covid-19
seperti saat ini. Asupan makanan yang bergizi
dan sehat serta berolahraga yang cukup
merupakan kunci dalam menjaga kebugaran
dan daya tahan tubuh. Akan tetapi, di masa
pandemi Covid-19 ini pun kita harus tetap
menyesuaikan sesuai anjuran pemerintah
yaitu protokol kesehatan seperti 5M (mencuci
tangan, memakai masker, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi
mobilitas). 

            Adapun beberapa cara yang dilakukan
agar tetap aman dan sehat selama berwisata
selain 5M (mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan
mengurangi mobilitas) yaitu membawa alat
kebersihan sendiri, memilih tempat
menginap yang sangat aman dan sesuai
dengan standar kesehatan demi menekan
angka penyebaran Covid-19. Selain itu, kita
harus menghindari menggunakan
transportasi (kendaraan) umum agar
terhindar dari kerumunan. Berdasarkan hasil
wawancara bersama A. A. Vinidya Githarani
selaku ketua panitia lomba ini, tujuan
dipilihnya tema tersebut dikarenakan

Indonesia sudah mulai memasuki ke era new
normal, maka pariwisata diharapkan dapat
bangkit kembali tentunya dengan protokol
dan aturan-aturan yang memperhatikan
kesehatan pariwisata. Sehingga kita dapat
mengajak partisipan dari lomba ini untuk
membuat bahan-bahan edukasi. Kegiatan
lomba ini diikuti oleh mahasiswa kesehatan
atau yang memiliki keahlian dibidang
kesehatan pariwisata serta siswa-siswi
SMA/sederajat. 

        Adapun beberapa kendala yang dihadapi
selama kegiatan ini berlangsung yaitu jumlah
peserta pada saat awal pendaftaran belum
memenuhi target, akan tetapi menjelang
penutupan pendaftaran perkiraan target
peserta sudah dapat terpenuhi. Beliau
menjelaskan terdapat berbagai cara yang
dipersiapkan panitia untuk mensukseskan
kegiatan ini yaitu diperlukannya kerjasama
yang baik antar panitianya dan yang
terpenting adalah komunikasi sesama
anggota, serta kami rajin melaksanakan rapat
untuk melakukan persiapan yang matang. 

      Travel Health Competition atau yang
sering disebut Trescom ini sudah
dilaksanakan sejak tahun 2021 silam secara
daring, hingga tahun ini kegiatannya pun
masih dilaksanakan secara daring. Juri yang
terlibat dalam kompetisi ini merupakan dosen
dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Warmadewa yang tentunya sudah
memiliki pengalaman dibidangnya masing-
masing. Adapun beberapa nama yang
menjadi juri dalam ajang ini yaitu, Dr. Naya,
Dr. Asri L, Dr. Indah, Dr. Nita, Bu Erly, dan Kak
Risky. dengan penuh keterbatasan dalam
artian masih dilakukan dalam jaringan tidak
menutup kemungkinan untuk Departemen
Pendidikan dan Profesi BEM LMFKIK Unwar
mengadakan kompetisi ini, hingga harapan
kedepannya untuk kegiatan ini dapat
terlaksana secara luring agar antar peserta
dan panitia juga dapat menjalin relasi yang
baik secara langsung.[GA & DP]



MAPALA CITTA MANDALA GELAR WARMADEWA
ECOBRIKS COMPETITION DALAM MENGURANGI
SAMPAH PLASTIK

       Pengolahan sampah sangat penting
guna mengingat kondisi jumlah sampah
yang terlalu banyak, pengolahan sampah
organik saat ini banyak digunakan untuk
pupuk dan lain sebagainya sedangkan
sampah anorganik masih sulit untuk diurai
atau dikelola. Para Mahasiswa yang berada di
zaman ini telah banyak mengalami
perkembangan dan memiliki kegiatan positif
yang bermanfaat pada diri sendiri hingga
masyarakat sekitarnya. Contoh saja kegiatan
peduli alam lingkungan yang dilakukan oleh
Unitas Mapala. Universitas Warmadewa
memiliki Unitas Pecinta Alam yang sudah
berdiri sejak tahun 1987. Unitas Pecinta Alam
ini bernama Mapala Citta Mandala. Unitas
Mapala merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa
yang bergerak dibidang pecinta alam dan
bersifat sosial bukan organisasi yang bersifat
politik. Tahun ini untuk pertama kalinya,
Mapala Citta Mandala telah melaksanakan
kegiatan Warmadewa Ecobriks Competition
yang mengangkat tema “Reduce, Reuse, and
Recycle For The Future of Earth”. Pembukaan
Kegiatan WarmadewaEcobriks Competition
dilaksanakan di Ruang Sidang Sri Ksari
Warmadewa Mandapa pada Sabtu (12/3/2022)
dan Penutup Kegiatan pada Jumat Da
(22/4/2022) 
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di tempat yang sama. Kegiatan ini dihadiri
oleh Rektor Unwar, Wakil Rektor III Unwar,
perwakilan Pusat Pembangunan Bali dan
Nusra KLHK,. Kegiatan Warmadewa Ecobriks
Competition dilakukan untuk mengurangi
sampah plastik bekas yang tidak bisa didaur
ulang dan dimasukan ke dalam botol, lalu
hasil dari sampah plastik tersebut dapat
dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi
dan lain-lainnya. Dalam kegiatan ini,
sebanyak 16 partisipan tergabung dalam
menyukseskan Kegiatan Warmadewa
Ecobriks Competition ini. Dalam wawancara
yang dilakukan secara tatap muka bersama
Ketua Panitia Kegiatan Ecobriks Competition,
I Made Rendra Fareza Shindu menjelaskan
alasan pemilihan tema Kegiatan Warmadewa
Ecobriks Competition yakni Reduce, Reuse
and Recycle merupakan salah satu cara
terbaik dalam mengelola dan menangani
sampah plastik dengan berbagai jenisnya.
Penerapan sistem ini juga sangat baik dalam
menangani sampah plastik dari yang aman
hingga beracun. Adapun yang dipersiapkan
dalam kegiatan ini adalah sampah plastik,
botol, dan stik kayu yang akan digunakan
untuk membuat demo tutorial pembuatan
Ecobriks dan video itu akan diputar pada saat
acara berlangsung. [DD & GA]



MENGEKSPRESIKAN KREATIVITAS MUSIK
MAHASISWA MELALUI KHARNA FESTIVAL

      Para anak muda generasi milenial,
generasi yang sadar dan cepat beradaptasi
pada perkembangan zaman. Mereka adalah
generasi yang nantinya membawa
perkembangan besar bagi dunia dan
khususnya lingkungan mereka sendiri. Segala
energi dan pola pikir yang terbentuk akan
tertuang dan menyerap kepada seluruh
lapisan masyarakat. Generasi muda
khususnya mahasiswa adalah salah satu
kunci utama dari suatu perubahan, dimana
dalam mengembangkan pola pikir mereka
memerlukan alat dan proses. Satu contoh
kecil yaitu pada lingkungan kampus, yang
memiliki banyak organisasi dan juga kegiatan
di dalamnya yang dapat mewadahi
mahasiswa untuk berkembang. Salah
satunya yaitu pada seni suara dan musik.
Pada Universitas Warmadewa sendiri, seni
suara dan musik ini tergabung dalam suatu
wadah yaitu Unitas Gita Sri Kesari Universitas
Warmadewa. Banyak kegiatan yang
diselenggarakan oleh Unitas Gita Sri Kesari
Warmadewa ini yang mengandung unsur
seni suara dan musik. Salah satunya yaitu
Kharna Festival.  Kharna Festival merupakan
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sebuah inisiatif kreatif dari unit kegiatan
mahasiswa paduan suara dan musik Gita Sri
Kesari. Kharna Festival ini sudah diadakan
sejak tahun 2021. Pada tahun 2022, Gita Sri
Kesari kembali mengadakan Kharna Festival
dengan mengusung tema “Gandara
Anderpati” yang memiliki makna kumpulan
unsur suara yang pemberani dalam
menyuarakan kreativitas. Kharna Festival ini
terdiri dari beberapa kompetisi nasional yaitu,
penyanyi solo, kompetisi band, kompetisi
mural, dan juga mini concert. 
           
        Dalam kegiatan Kharna Festival tentunya
banyak hal yang harus dipersiapkan dengan
matang demi hasil yang memuaskan. Dalam
pembahasan yang dilakukan secara virtual
pada Kamis, 30 Juni 2022 dengan ketua
panitia Kharna Festival Gita Sri Kesari
Universitas Warmadewa mengatakan bahwa
dalam acara Kharna Festival ini
membutuhkan waktu persiapan kurang lebih
6 bulan dan dalam berjalannya suatu acara
tak lekang dari adanya kendala baik internal
maupun eksternal. Dari kendala tersebut tak
mengurangi semangat panitia dalam men- 



SEPHIA, PEREMPUAN DENGAN
SEGUDANG PRESTASI

MAHASISWA BERPRESTASI
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sukkseskan kegiatan Kharna Festival ini.
Begitu banyak dan besar harapan panitia
dalam kegiatan Kharna Festival ini agar
berjalan lancar, tanpa hambatan yang besar
serta memberikan impact yang positif bagi
masyarakat, mahasiswa dan bahkan untuk
panitia yang tergabung didalamnya.

         Langkah Unitas Gita Sri Kesari Universitas
Warmadewa tak hanya sampai disitu Mereka

berharap untuk kedepannya agar selalu ada
Kharna di setiap tahunnya dengan kreativitas
dan inovasi yang lebih luar biasa dari tahun
sebelumnya serta dapat menjadi salah satu
kegiatan besar di Bali, yang dapat
memberikan nilai positif serta bermanfaat
untuk masyarakat luas khususnya para
mahasiswa untuk terus berkembang dalam
pola pikir dan terobosan yang luar biasa. [AT &
MD]
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        “God has a better plan”. Yang memiliki
arti bahwa Tuhan selalu punya rencana yang
lebih baik dari apa yang sudah beliau lakukan.
Dari setiap hal yang dilakukan, apapun
hasilnya beliau selalu berprinsip bahwa Tuhan
selalu mempunyai rencana lebih baik. Entah
kegagalan atau keberhasilan yang beliau
dapatkan, hal tersebut selalu membuat beliau
percaya bahwa hal indah selalu hadir entah
saat itu juga ataupun dikemudian hari. Jadi
beliau selalu siap untuk jatuh dan bangun
karena hal tersebut merupakan proses dan
jalan kedepannya yang sudah diatur oleh
sang pencipta. Hal tersebut merupakan
sebuah motto kehidupan dari perempuan
kelahiran 26 Maret 2001 itu untuk
mendapatkan segudang prestasi selama
masih mengenyam pendidikan. Ni Luh Sephia
Adnyani Putri, perempuan yang kerap disapa
Sephia ini merupakan seorang mahasiswi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa.  Sephia memulai 

pendidikannya di TK Nirartha II Benoa, kemudian melanjutkan ke SD No.6 Benoa, melangkah
ke pendidikan ke lebih tinggi lagi yaitu di SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Lalu ia melanjutkannya
ke jenjang SMA yaitu SMA Negeri 1 Kuta Selatan, dan hingga kini ia menjadi mahasiswi di
Universitas Warmadewa.  Perempuan yang bercita-cita menjadi dosen atau yang nantinya
akan berkecimpung di dunia pemerintah dan aparatur sipil negara ini, memiliki banyak
pengalaman berorganisasi. Akan tetapi, saat ini ia aktif di Organisasi Kemahasiswaan
khususnya sebagai Badan Legislasi dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Mahasiswa di -
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Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Warmadewa, serta
menjadi anggota Generasi Baru Indonesia
Komisariat Universitas Warmadewa
(penerima Beasiswa Bank Indonesia).  

   Selama menempuh pendidikan di
Universitas Warmadewa, ia memiliki
segudang prestasi diantaranya, Juara 1 Lomba
Esai Internasional WICOSPOS tahun 2021,
Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Warmadewa tahun 2021, Juara 3 Lomba
Artikel Ilmiah Tingkat Internasional (AVISOC)
Universitas Brawijaya tahun 2021, Juara 2
Lomba Artikel Ilmiah Populer HMPS IP
Universitas Warmadewa Tahun 2021, Juara 2
Lomba Presentasi, Kategori Sarjana (S1) IAPA
tahun 2021, Harapan 3 Lomba Esai Kategori
Sarjana IAPA tahun 2021, Best Presentation
Lomba Esai tingkat Nasional BKFS Universitas
Warmadewa tahun 2021, Juara 2 Lomba Esai
Days Of Law Fakultas Hukum Universitas
Warmadewa tahun 2021, dan Juara 1
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas
Warmadewa tahun 2022, dan prestasi lainnya
yang tidak bisa ia dapatkan tanpa niat dan
restu dari orangtuanya. 

   Ia menceritakan hambatan dalam
mengikuti lomba tersebut, “Selama ada di
bangku perkuliahan, biasanya aku ikut serta
dalam lomba menulis karya ilmiah. Jadi
kesulitannya selama persiapan seperti
membuat sebuah ide yang akan dilombakan.
Serta tantangan terberat adalah manajemen
waktu antara persiapan lomba, kegiatan
perkuliahan, dan kegiatan organisasi di
kampus. Tetapi, itu semua bisa aku lewati
dengan menyelesaikannya secara satu per
satu dan melakukan manajemen waktu pada
diri dengan maksimal”, ucapnya. 

          “It’s to hard. Biasanya hal yang aku
lakuin, selalu berusaha untuk ingat kembali
alasan kenapa aku ikut lomba ini. Jadi setiap
hal yang dilakukan pasti ada tujuan dan juga
target yang dicapai, jadi ketika aku ada di
suasana lowest point jalan keluarnya dengan
menenangkan diri sendiri dan kembali
mengingat langkah awal untuk mencapai
target dari tujuan yang ingin aku capai. Dan
yang paling utama untukku bangkit dari
lowest point itu ialah sebuah motivasi bagi diri
kakak. Maksudnya motivasi itu ada sesuatu
yang perlu aku dapatkan dan bisa aku berikan
untuk orang sekitarku”, kenangnya saat ia
berada di kondisi terpuruk.

        Perempuan yang lahir di Denpasar ini
memiliki rasa yang sangat bersyukur dan
bangga atas apa yang telah diraih dalam
pencapaiannya, salah satunya yang baru saja
ia raih yaitu saat pemilihan Mahasiswa
Berprestasi Universitas Warmadewa tahun
2022. Awalnya ia tidak menyangka bisa
mendapatkan penghargaan seperti itu,
karena hal tersebut merupakan pengalaman
pertamanya saat mengikuti event
“PILMAPRES”, jadi semua persiapannya ia
mulai dari nol dan berusaha untuk ikut serta
dengan modal usaha dan percaya diri.

     Berbicara tentang role model, Sephia
memilih dirinya sendiri untuk dijadikan role
modelnya. Tetapi jika ditanya mengenai orang
yang menginspirasi baginya itu ialah orang-
orang yang sekiranya memang memiliki
kemampuan lebih dari dia. Jadi beliau selalu
memunculkan pemikiran “If other people can,
what about me? So ya, anyone can be
anything”. [PA & DA]



MUSIM DINGIN YANG HANGAT
Virza, bocah berusia tiga belas tahun itu,
berdiri di depan pintu sebuah rumah yang
sangat megah. Uap mengepul dari bibir
tebalnya, pertanda ia tengah kedinginan.
Ragu, Virza menekan bel rumah tersebut
sampai seorang Wanita paruh baya
membuka pintu menatap Virza dari atas
sampai bawah, kemudian tersenyum kecil.

“Maaf nak, kalau meminta sumbangan…”

“Permisi, saya ingin bertemu ayah saya,
Rainza Alda” suara Virza terdengar kecil.
Sontak wanita tersebut terlihat kaget lalu
masuk ke dalam rumahnya tanpa
memperdulikan Virza yang tertinggal
kedinginan di luar.

Virza mendengar segala pertengkaran
antara wanita itu dengan seorang pria dari
luar sambil memeluk erat ranselnya.
Mungkin ini kesalahannya karena datang ke
rumah ini mencari ayahnya sesuai dengan
perkataan almarhum ibunya.

“Hei” sapa seseorang.

Virza yang mendengar suara tersebut
mendongakkan kepalanya dan melihat
seorang anak seumurannya berdiri di
belakangnya.

“Hari ini ulang tahunku, tetapi tidak ada
temanku yang datang. Ini untukmu”ujar
anak tersebut sembari mengulurkan
sepotong kue.

Virza menatap kue dan mata anak itu
bergantian, tanpa sadar ia mengambil kue
tersebut.
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“Raldi, itu namaku dan siapa namamu?”
tanya anak tersebut.

 “Virza” jawab Virza singkat.

“Virza, maukah kamu menjadi temanku?”
tanya Raldi. 

“Tentu sahut Virza dengan senyum
manisnya.

Lantas, Raldi langsung memanggil ayahnya
dan mengatakan bahwa dia mempunyai
seorang teman sekarang.

“Dia bukan hanya temanmu, tetapi dia juga
saudaramu, dia kakakmu”kata sebuah suara
yang lebih dewasa.

Mata bulat Raldi melebar dan terkejut
“Benarkah? Dia kakakku? Wahh pasti akan
sangat menyenangkan” 

Pria yang merupakan ayahnya hanya bisa
tersenyum melihat kedua anaknya sudah
bertemu sedangkan wanita paruh baya itu
belum bisa menerima Virza sebagai bagian
dari keluarganya dengan kenyataan bahwa
Virza merupakan anak dari hasil
perselingkuhan suaminya.

Rainza mendaftarkan Virza ke sekolah yang
sama dengan Raldi. Ia membelikan Virza
seragam dan peralatan sekolah yang baru
untuk musim sekolah yang akan dimulai
bulan depan. Virza masih malu dan belum
bisa menerima Raldi sebagai saudaranya.
Sikap mereka yang berbanding terbalik
menjadi penyebabnya. Virza tipe anak yang
cuek, pendiam dan suram, berbeda dengan
Raldi yang kesehariannya selalu terlihat
ceria, 

Oleh : VP



tersenyum dan tertawa sepanjang waktu.
Raldi selalu berusaha untuk bisa dekat
dengan Virza seperti selalu mengucapkan
selamat malam, membangunkannya tidur
hingga menaruh lolipop diam-diam di kamar
Virza, tetapi itu terlalu sulit. Virza hanya
mengurung diri seharian di kamar dan
menolak tawaran Raldi untuk bermain. 

Sampai saat musim sekolah sudah tiba,
mereka berdua berangkat kesekolah
bersama-sama. Meskipun Raldi memiliki
sepeda yang bahkan lebih bagus daripada
Virza, dengan banyak alasan Raldi selalu
ingin menumpang di sepeda Virza. Virza
tidak dapat menolak bocah dengan senyum
polos tersebut, dengan terpaksa ia
membonceng Raldi. Sepanjang jalan Raldi
tidak berhenti mengoceh dengan
menceritakan bagaimana bahagianya dia di
sekolah, memiliki banyak teman, banyak
teman yang suka kepadanya dan betapa
menyenangkannya sekolah disana.

Sampai suatu hari tanpa sengaja saat Virza
lewat di depan kelas Raldi, ia melihat seorang
siswa menggores tangan Raldi
menggunakan penggaris dengan sengaja.
Raldi tidak merasakan kesakitan, bahkan dia
hanya tersenyum ketika ia menyadari bahwa
tangannya terluka. Teman-teman Raldi
mengejek Raldi dengan berkata bahwa dia
aneh karena tidak bisa merasakan rasa sakit.
Banyak teman yang menggunakan hal itu
sebagai candaan, bahkan sering dengan
sengaja melukai Raldi karena penasaran dan
tidak ada satupun teman yang membelanya
atau mengajaknya mengobrol di kelas. Dia
seperti anak yang ditelantarkan di kelasnya.
Melihat hal itu Virza menjadi geram dan juga
sedih karena bocah yang dikenalnya sebagai
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periang di rumah ternyata adalah bocah
penyendiri di sekolah. Virza tidak bisa
melawan, karena dia tidak ingin namanya
menjadi buruk dan mengecewakan ayahnya. 
Sepulang sekolah, Virza dan Raldi pulang
Bersama-sama.Raldi mengajak Virza ke
tempat rahasianya, dimana disana terdapat
pohon sakura yang berbunga indah saat
musim dingin tersebut. Virza ingin
menanyakan hal yang terjadi tadi pada Raldi
tetapi dia terlalu sungkan untuk bertanya.
Sampai dia punya satu cara.

“Raldi!! Tanganmu terluka dan berlumuran
darah, apa kau baik-baik saja?” tanya Virza
pura-pura khawatir.

“Oh benarkah?” jawab Raldi sambil menoleh
tangannya yang ditunjuk Virza. “Ah.. kau
benar, sepertinya terkena sesuatu di jalan
tadi tetapi aku tidak sadar” lanjut Raldi.

“Apa kau tidak merasa kesakitan? Itu luka
yang cukup dalam dan seperti seseorang
sengaja untuk melukaimu” tanya Virza
dengan mata sinisnya.

“Aku ini seperti superhero, aku tidak bisa
merasakan sakit” senyum kecil terukir
diwajah Raldi.

“Jangan bercanda” Virza mendengus.
Raldi tertawa kecil, “Aku serius, aku tidak
bisa merasakan sakit. Aku tidak bisa bisa
merasakan panas atau dingin. Aku tidak bisa
merasakan apapun saat tubuhku terluka”.
Raldi menjeda, mata bulatnya memerah
tetapi ia tetap tersenyum. “aku ini hebat
kan? Karena itu, kalau ada yang melukaimu
aku akan memasang badan untuk
menerimanya, karena aku lebih kuat
darimu,kak”

Oleh : VP



Virza hanya bisa menatap sedih mata Raldi
saat mengucapkan itu dan seketika hatinya
yang beku bagai es menjadi luluh
mendengar perkataan Raldi. 

Seketika saat itu mereka menjadi lebih
dekat, Virza menjadi lebih ramah kepada
Raldi dan mereka sering bermain dan
datang ke tempat pohon itu hanya untuk
sekadar duduk atau membaca novel
bersama. Diam-diam Virza menemui anak
yang suka mengganggu Raldi di sekolah, dia
memberi pelajaran kepada anak-anak
tersebut. Tak dapat dipungkiri dikarenakan
dikehidupannya yang dahulu dengan
ibunya, ia tumbuh menjadi anak yang kuat
agar tidak di palak oleh pereman-pereman
jalan dan oleh hal itu, menghajar bocah
ingusan seperti itu bukanlah hal yang sulit
untuknya. Semenjak saat itu tidak lagi ada
anak yang berani menganggu Raldi di kelas.
Kehidupan berjalan baik setiap harinya
walaupun masih susah untuk Virza bisa
dekat dangan ibu kandung Raldi. Suatu hari
Virza ingin mengunjungi nenek dari ibu
kandungnya di desa ia tinggal dulu. Raldi
merasa sedih karena harus ditinggal selama
seminggu oleh Virza tetapi dia harus bisa
memaklumi hal tersebut.

Raldi mengantar Virza menuju stasiun kereta
api dengan menggunakan bus umum no
A05. Selama diperjalanan sampai ke stasiun
kereta wajah Raldi terlihat murung.

“Hei Raldi, kenapa kau terlihat sedih? Aku
hanya pergi untuk seminggu setelah itu aku
akan kembali” jelas Virza kepada Raldi
karena tidak tega melihat wajah adiknya
terus murung.

“Setelah kau datang maukah kau berjanji
untuk melewati musim dingin selanjutnya
bersamaku lagi di pohon itu?” tanya Raldi
dengan suara yang ditahan. 
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“Iya aku janji” jawab Virza dengan senyum
kecil sambil menyatukan jari kelingkingnya
dengan jari Raldi. 

Virza memasuki kereta sambil melambaikan
tangan kepada adik tersayangnya dan Raldi
memilih untuk menggunakan bus yang
sama untuk pulang.

Sesampainya Virza di stasiun tujuannya,
tanpa sengaja ia melihat berita di televisi
stasiun yang memberitakan tentang
kecelakaan bus beruntun yang baru saja
terjadi di kota ia tinggal dan dia teringat
bahwa adik tersayangnya ada di dalam bus
tersebut. Tanpa pikir panjang, ia begegas
memesan tiket kereta balik ke kotanya,
seketika suara hp nya berdering dan itu
adalah panggilan dari ayahnya.

“Za, adikmu sudah tiada” sontak kaki Virza
lemas hingga berlutut, ia tidak bisa berpikir
apa-apa lagi. Dia hanya bisa menangis
sesegukan atas berita kematian adiknya itu.
Virza datang ke makam Raldi sambil
membawa lolipop yang sering diberikan
untuknya oleh Raldi.

“Raldi, ibu sudah mulai menerimaku dan
ayah mengajak kami untuk liburan musim
panas di villa. Kau pasti sudah bertemu
dengan ibuku disana, beliau orang yang baik
bukan?” suara Virza bergetar sambil
menahan air matanya.

“Aku sudah menepati janjiku padamu Raldi.
Musim dingin ini aku bahagia, aku pergi ke
pohon itu. Aku rasa kamu juga datang
kesana. Kamu pasti bahagia juga kan?”
“Terimakasih karena selalu berada
disampingku selama ini, terimakasih untuk
musim dingin yang hangat yang sudah kita
lewati bersama. Terimakasih sudah menjadi
adikku, Raldi. Aku kakakmu menyayangimu”

Oleh : VP
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Tak Selalu Mengalir Seperti Air
Oleh : MD

 

Berjalanlah senikmat khayalanmu 

Berlarilah seperti kencangnya ombak menabrak karang 

Berteriaklah sekencang-kencangnya pada ruang kedap suara 

Agar hanya dirimu yang tau betapa ringkihnya setiap usahamu 

 

Menangislah jika itu hari kegagalanmu

Berhentilah jika sudah tak mampu

Bangkitlah dengan yakin bahwa esok adalah hari

keberuntunganmu 

Dan ketahuilah bahwa semuanya tak sempurna seperti mimpimu

 

Pelangi tak selamanya menetap 

Hujanpun tak selamanya mengguyur

Suka tak mungkin setia menemani

Dan Dukapun tak selamanya kekal menyakiti 

 

Kejarlah titik itu yang kau yakini dengan penuh harap

Usahakanlah ia dengan begitu kerasnya 

Seakan esok adalah hari terakhirmu 

Seakan waktupun akan mati demimu
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Keluarga Dalam Organisasi
Oleh : YY

 

Kami.....

Berkumpul di dalam satu ruangan 

Menjadi bagian dari kenyataan

Kami.....

Disatukan untuk saling melengkapi

Meski kami tak saling memahami

Datang dengan bermacam keinginan

Tanpa tau latar dari perorangan

Sebuah pertemuan, dengan kehangatan yang tak biasa

Mengalirkan energi dalam satu masa

Kebersamaan menghadirkan cinta

Sebuah kata konyol yang penuh empati

Kebersamaan membuat hidup menjadi mudah dilalui

Merasa menjadi lebih baik dari pada sendiri

Karena dikelilingi oleh ketulusan hati

Nikmatilah kebersamaan kita

Dan jagalah kebersamaan kita

Untuk itu....

Mari berpegangan dengan penuh keyakinan.
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Suara Hati Dalam Diam
Oleh : MS

 

Menghayal….

Merasakan hal yang aku inginkan

Terdiam….

Dalam mengungkapkan suara hati

Bersamamu….

Ada rasa tentram dalam hati ini

 

Rasa ini terus menerus berjalan

Beriringan dengan perjalanan waktu

Bersama alunan kasih yang setia

dalam rasa ini….

 

Namun ku tak dapat mengungkapkannya

Karena ku tau, dalam hatimu

Masih ada rasa yang kau jaga

Dalam hatimu….
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Bab Pertama
Oleh : JM

 

Serangkaian huruf membentuk kata

Mengubahnya menjadi kalimat

Dialog panjang dari isi kepala

Dalam durasi 62 menit

Akhirnya sampai pada halaman terakhir 

 

Kisah sederhana tentang mimpi besar

Menorehkan banyak luka dan air mata 

Dituliskannya dengan cinta dan cerita tentang kita

Diselesaikannya sembilan tahun dengan indah

Menutup bab pertama itu dengan sempurna

 

Hari ini, tujuh dari mereka sepakat

Mencari jati diri di jalan terpisah

Mengembara sisi lain dari semesta

Satu yang pasti katanya

Mereka berjanji akan kembali

Menjadi versi yang lebih baik
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Judul buku                  : Lilin
Penulis                        : Saniyyah Putri Salsabila Said
Tahun terbit               : Cetakan I, Juli 2020
                                    Cetakan II, April 2021
Jumlah halaman          : 388 halaman
Penerbit                     : Black Swan Books
Nomor ISBN                : 978-623-93494-4-8

Novel ‘LILIN’

SINOPSIS

     Novel ini menceritakan tentang sosok
perempuan, Alena Nabila Patriawan, yang
tinggal bersama Dimas, Ayah kandungnya
beserta Dinda (Ibu tirinya) dan Nayla - anak dari
ayah kandung Alena dan ibu tirinya. Sosok
Alena tidak pernah dianggap anak oleh Dimas
karena Alena lahir dari rahim wanita yang tidak
dicintainya. Dulu, Ayah kandung Alena dan Ibu
kandung Alena (Sonya) terpaksa dijodohkan
sehingga mereka harus menikah namun
mereka tidak saling mencintai. Orang tua
Dimas menuntut orang tua Alena untuk 

menikah dan memiliki anak. Di sisi lain, orang tua Dimas memberikan syarat bahwa Dimas
harus memiliki keturunan baru Dimas bisa mendapat warisan. Ketika Alena lahir, Sonya dan
Dimas langsung bercerai dan mereka berdua memilih untuk menikah dengan orang lain.
Alena selalu menjadi korban kekerasan Dimas meski mereka tinggal seatap. Dimas tidak pernah
memperlakukan Alena sama seperti Dimas memperlakukan Nayla dengan lembut. Apapun
yang dilakukan oleh Alena selalu salah dimata Dimas. Meski begitu, Ibu tiri Alena, Dinda, tidak
pernah memperlakukan Alena sama seperti Dimas memperlakukan Alena. Dinda melihat Alena
layaknya anak kandungnya. Alena selalu berusaha untuk membuat Ayahnya melihat dirinya
sebagai anak dan memperlakukannya dengan semestinya. Segala upaya dilakukan Alena agar
Ayahnya mau bersikap baik. 

         Alena termasuk dalam golongan siswi yang berprestasi di sekolahnya, Alena selalu berhasil
membawa pulang piala juara dalam berbagai lomba, tapi tetap saja Dimas tidak pernah
memperlakukan Alena dengan baik. Hingga suatu ketika Alena yang pada saat itu diusir dari
rumah Dimas pun harus berakhir di rumah sakit karena ternyata Alena memiliki riwayat
penyakit mematikan yang membuat hidup Alena tidak lama lagi. 
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    Yang namanya penyesalan selalu datang terlambat. Dimas dan Sonya terlambat menyadari
bahwa selama ini sikap mereka terlalu kejam terhadap putri semata wayangnya. Mereka telah
gagal menjadi orang tua. Tuhan terlalu sayang kepada Alena sehingga Tuhan memberikan
perasaan menyesal dan bersalah yang tidak ada habisnya kepada orang tuanya dengan
mengambil sosok Alena.

KELEBIHAN

KEKURANGAN

Kelebihan dari novel ini adalah penulis
berhasil membuat pembaca ikut merasakan
kesakitan dan penderitaan yang dialami oleh
Alena meski hanya melalui sebuah tulisan.
Setiap kata yang ditulis oleh si penulis novel
ini mampu membuat pembaca menitikkan
air mata seolah-olah turut berada di posisi
Alena. Selain itu, novel ini juga menunjukkan
bagaimana karma itu akan selalu ada bagi
orang-orang yang selalu berbuat jahat dan
penyesalan akan terus menghantui orang-
orang yang terlambat menyadari kesalahan
mereka.

Di novel ini sosok Alena memiliki pacar
bernama Devan namun adegan romantis
antara Alena dan Devan tidak terlalu banyak,
lebih tepatnya percintaan antara Alena dan
Devan tidak memberikan kesan yang kuat
sehingga rasanya tidak ada chemistry antara
Alena dan Devan sehingga membuat tokoh
Devan ini tidak terlalu ‘hidup’ dan tidak
mencerminkan karakter pemeran utama
cowok. Di sisi lain, ada satu tokoh bernama
Asyam yang merupakan second lead. Sosok
Asyam ini mungkin lebih seperti figuran
karena Asyam baru muncul ketika sudah
mendekati akhir cerita sebagai sosok yang
menyukai Alena. Mungkin jika karakter
Asyam diperlihatkan sedikit demi sedikit dari
awal cerita mungkin karakter Asyam ini akan
lebih memberikan kesan yang baik karena di
novel tersebut pada puncak cerita hingga
akhir cerita sosok Asyam yang menemai -

PENUTUP

Alena ketika Alena berjuang melawan
penyakitnya dan ketika Alena ditinggalkan
oleh orang-orang yang Alena sayangi.

Terlepas dari kekurangannya, novel ini
memberikan makna tersirat bahwa
kesalahan orang tua tidak semestinya
dilampiaskan kepada seorang anak apalagi
sampai menyalahkan kehadiran sang anak
karena nyatanya seorang anak tidak pernah
meminta dirinya untuk dilahirkan, itu adalah
rencana Tuhan. Satu hal yang bisa diambil
dari novel ini adalah hargai apapun yang kita
miliki karena hukuman terberat bagi setiap
manusia adalah rasa penyesalan yang tidak
ada ujungnya dan yang tidak bisa hilang
dengan cara apapun.
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NOVEL HUJAN
          Novel menceritakan tentang Esok dan Lail
yang memerankan tokoh utama. Keduanya
dipertemukan pasca gunung meletus di tahun
2042. Sedangkan, tokoh pendampingnya ada
Maryam yang menjadi sahabat Lail, wali kota
beserta istrinya, Claudia, Elijah, ibunya Lail, ibu
penjaga asrama dan ibunya Esok. Efek letusan
gunung sangat dahsyat karena memporak
porandakan hampir seluruh isi bumi dan hanya
menyisihkan 10% manusia. Selain itu, cuaca dan
iklim menjadi kacau. Esok yang memiliki nama
lengkap Soke Bahtera ini merupakan anak
muda yang pintar dan jenius. Ketika berumur 16
tahun, ia berpindah ke ibukota untuk
meneruskan sekolah. Akhirnya, ia bisa
membuat mobil terbang untuk pertama kali.

        Cerita dengan latar di tahun 2042-2050 ini
mengangkat genre science-fiction. Di dalamnya
terdapat bumbu-bumbu kisah percintaan
remaja. Selain itu, juga menceritakan dunia
masa depan yang penuh teknologi canggih.
Peran manusia sudah digantikan dengan
teknologi dan ilmu pengetahuan.

Kelebihan

Manusia semakin dimanja dengan teknologi yang ada, tidak perlu memasak, menjahit dan
mengerjakan aktivitas lainnya. Namun, manusia tidak bisa lepas dari kodratnya memiliki
berbagai jenis perasaan seperti sedih, cinta, senang, rindu, benci dan lain-lain.

     Topik yang diangkat dalam cerita dikemas dengan bahasa yang ringan dan gampang
dipahami. Meskipun cukup tebal halamannya namun alurnya tetap bagus, sesuai jalan cerita,
tidak dipanjang-panjangkan ataupun diperlambat sehingga tidak membosankan. Ada
beberapa bagian yang ceritanya dipercepat. Jalan ceritanya sulit untuk ditebak sehingga
membuat pembaca penasaran. Banyak kejutan-kejutan menarik yang sebelumnya tidak
pernah terpikirkan. Ditambah lagi kehadiran berbagai teknologi canggih seperti anting-anting
yang berfungsi untuk pemandu daring, kendaraan tanpa sopir, alat komunikasi yang ditanam di
tangan dan masih banyak lagi lainnya. Semua benda-benda tersebut tampak nyata dan seolah
benar-benar ada di masa depan. Ketiadaan sinopsis pada sampul belakang dan daftar isi
mengundang daya tarik pada novel karena sukses membuat semua orang penasaran untuk
mengikuti sampai akhir.
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Kekurangan

        Karakter Lail dalam cerita kurang kuat karena hanyalah gadis cengeng yang lemah dan
tidak memiliki inisiatif. Tanpa adanya Maryam, Lail tidak mungkin mencapai keberhasilan.

         Alangkah baiknya, sebagai tokoh utama, Lail digambarkan sebagai seorang inisiator bukan
pengikut. Meskipun dalam cerita ini hasilnya bagus. Semua aspek yang terkandung pada cerita
hanya seputar ilmu pengetahuan dan teknologi saja tanpa menyinggung agama.

      Meskipun penulis telah menyebutkan bahwa secanggih apapun teknologi itu tidak bisa
menandingi kekuasaan dari Tuhan. Namun, sangat disayangkan tidak dijumpai aktivitas
keagamaan seperti berdoa maupun beribadah.
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NGERI-NGERI SEDAP
 

     Bermula dimana Pak Domu dan Mak Domu yang menginginkan ketiga putranya yang
merantau untuk pulang ke rumah untuk merayakan suatu tradisi adat keluarga. Namun, ketiga
putra itu malahan tidak ingin kembali ke rumah. Bukan tanpa alasan, ketiga putra itu tidak
memiliki hubungan yang harmonis dengan Pak Domu. Pak Domu terlalu memaksakan
kehendak sendiri kepada ketiga putranya. Pak Domu menginginkan ketiga putranya untuk
hidup sesuai dengan adat hidup keluarga Batak.

      Untuk membuat ketiga putranya pulang ke rumah Pak Domu dan Mak Domu menyusun
rencana dengan berpura-pura akan bercerai. Hal itu membuat ketiga putra yang berada di
perantauan itu terkejut mendengar kabar tersebut dari Sarma dan memutuskan untuk kembali
ke rumah. Dari sinilah muncul segala dinamika kehidupan keluarga, antara suami-istri maupun
antara orang tua-anak. Puncaknya ketika mereka semua berkumpul untuk mencari jalan keluar
terkait perceraian itu dan disinilah terjadi perseteruan yang membuat Mak Domu serta
keempat anaknya pergi dari rumah dan meninggalkan Pak Domu. Hingga akhirnya Pak Domu
pun sadar akan perbuatannya selama ini yang selalu merasa dirinya benar dan membuat
keluarganya sendiri menjauhi Pak Domu. Pak Domu pun menyesali perbuatannya dan kembali
menjemput keluarganya agar bisa kembali bersama.

Judul Film                  : Ngeri-Ngeri Sedap
Penulis Naskah          : Bene Dion Rajagukguk
Produser                    : Dipa Andika
Studio Distributor      : Imajinari
                                    Visionari Film Fund
Waktu Rilis                : 2 Juni 2022
Durasi Penayangan    : 1 jam 54 menit (114 menit)

SINOPSIS

       Film Ngeri-Ngeri Sedap ini berkisah tentang
pasangan yang berasal dari suku Batak, Mak
Domu (Tika Panggabean) dan Pak Domu
(Arswendi BeningSwara Nasution) yang tinggal
di sebuah rumah di tepi danau Toba dan
memiliki empat orang anak- Si sulung Domu
(Boris Bokir Manullang), si anak kedua Sarma
(Ghita Bhebita), Gabe (Lolox) si anak ketiga, dan
si bungsu Sahat (Indra Jegel). Pak Domu dan
Mak Domu tinggal bertiga bersama dengan
Sarma si anak kedua yang bekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
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KELEBIHAN

KEKURANGAN 

PENUTUP

         Film Ngeri-Ngeri Sedap ini sukses menyentuh hati para penonton dengan alur cerita yang
membahas mengenai perasaan seorang anak yang ingin memiliki kehidupannya sendiri tanpa
ada kekangan dari orang tua. Di sisi lain, film ini juga memberikan pesan tersirat bahwa
memang tidak ada salahnya jika orang tua menginginkan yang terbaik untuk kehidupan
anaknya tetapi, bukan dengan cara memaksakan kehendak orang tua tanpa memikirkan
perasaan sang anak.

      Yang menjadi point plus dari film ini ialah cinematography film ini sangat bagus karena
penonton disuguhi dengan keindahan alam daerah Sumatera Utara yang sangat mempesona
terutama keindahan Danau Toba yang begitu memanjakan mata. Tidak hanya itu, film ini juga
benar-benar mengenalkan para penonton tentang kehidupan budaya Batak, mulai dari tradisi,
bahasa, makanan, upacara adat hingga makanan pun dikenalkan melalui dialog-dialog di film
tersebut.

      Kekurangan dalam film ini menurut Penulis adalah pada puncak cerita dimana Pak Domu,
Mak Domu dan keempat anak-anak mereka yang berada di halaman belakang rumah dan
setiap pemain sedang berderai air mata, di adegan tersebut setiap pemain tidak begitu mampu
menunjukan emosi atau perasaan sedih sehingga tangisannya terlihat agak memaksa. 

       Salah satu dialog yang memberikan kesan yang begitu mendalam ketika menonton film ini
adalah ketika Pak Domu yang pergi ke rumah Oppung Domu (Ibu Pak Domu) untuk meminta
nasihat dan Oppung Domu berkata: “Jika anak berkembang, orang tua juga harus
berkembang.” 
     
      Lalu, ada satu pesan juga yang dikatakan oleh Oppung Domu bahwa “Menjadi orang tua itu
tidak ada tamatnya, harus selalu belajar terus.” 

      Masih banyak lagi dialog-dialog dari film tersebut yang mempunyai makna yang mendalam.
Dialog-dialog di atas bisa memberikan banyak artian tergantung cara pandang setiap orang
yang menonton film itu, namun apapun makna yang didapat dari dialog tersebut maupun dari
keseluruhan film tersebut, satu yang bisa dikatakan penulis, film tersebut adalah karya
‘Naumdenggan’.
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Tanaman Edelweis Jawa
 
 

       Edelweis Jawa (Anaphalis javanica) atau
Bunga Senduro adalah tanaman endemik
yang terdapat di pegunungan Indonesia.
Nama Edelweis diambil dari bahasa Jerman,
edel memiliki arti mulia & weiss berarti putih.
Bunga ini pertama kali ditemukan oleh
ilmuwan asal Jerman bernama Caspar Georg
Carl Reinwardt di Lereng Gunung Gede, Jawa
Barat , dan diteliti lebih lanjut oleh Carl
Heinrich Schultz pada 1819. 

       Bunga Edelweis dapat bertahan hidup di
atas tanah yang tandus dan tumbuhan
pelopor bagi tanah vulkanik muda di
pegunungan. Tumbuhan ini biasanya
tumbuh dengan ukuran kurang dari 1 meter.
Biasanya tumbuh di ketinggian 2.000 mdpl
(meter diatas permukaan laut) keatas pada
saat musim hujan berakhir, ketika matahari
sedan intensif, sekitar bulan April sampai
September. Ketika bunga Edelweis mekar
biasanya sekitar 300-an lebih jenis serangga,
yaitu kupu-kupu, lalat, kutu, lebah, tabuhan,
dan lain-lain akan datangi bunga ini.
Tanaman Edelweis ini juga dijuluki sebagai
bunga abadi karena memiliki waktu mekar
yang sangat lama yaitu mencapai 10 tahun,

hal ini disebabkan oleh hormon etilen pada
tanaman ini sehingga dapat mencegah
kerontokan kelopak bunga dalam waktu yang
sangat lama. Ukuran terbesar yang tercatat
pada tanaman ini yaitu berukuran tinggi
mencapai 8 meter dengan diameter lubang
lebih dari 15 sentimeter di Gunung Sumbing,
Jawa Tengah.

     Adapula manfaat yang dihasilkan dari
tanaman edelweis ini yaitu dapat digunakan
untuk perawatan kulit, bunga ini memiliki anti-
mikroba yang dapat membunuh jamur dan
bakteri dapat mengobati diare, disentri, TBC,
juga memiliki sifat anti-inflamasi atau radang
untuk meredakan batuk, tanaman ini juga
dapat meredakan luka dan sakit akibat
reumatik.

            Karena keindahan maupun spiritual pada
bunga ini membuat masyarakat yang tidak
bertanggung jawab memetik bunga ini dan
membawanya pulang, sayangnya hal tersebut
membuat populasi tanaman edelweis ini
terancam, dan memang kegiatan tersebut
dilarang. [BP]
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      Burung Kakapo adalah salah satu jenis
burung yang tidak bisa terbang. Burung ini
memiliki nama latin Strigops habroptilus,
atau bila diterjemahkan berarti “bulu lembut
berwajah burung hantu”, nama ini sangat
tepat diambil karena sesuai dengan
penampilan unik burung satu ini. Burung
yang termasuk ke dalam hewan nokturnal ini
keberadaannya di dunia sudah dalam kondisi
kritis / hampir punah, saat ini hanya tersisa 86
individu hidup yang diketahui(41 betina dan
45 jantan), seluruhnya telah diberikan nama.

    Burung Kakapo ketika dewasa memiliki
berat diantara 0,95 kg hingga 4 kg, dengan
rata-rata berat Kakapo ini adalah 2 kg untuk
jantan dan 1,5 kg untuk betina. Burung
Kakapo dapat memiliki panjang hingga 58 -
64 cm. Namun dengan berat dan ukuran
badan tersebut tidak sebanding dengan
ukuran sayap burung Kakapo yang pendek
ini, sehingga menyulitkan burung ini untuk
terbang.Kakapo menggunakan sayapnya
untuk keseimbangan, penopang, dan untuk
menyesuaikan jika jatuh pada saat melompat
dari pohon.

     Selain tidak dapat terbang, burung yang
berasal dari Selandia Baru ini juga memiliki hal
unik lain, yaitu ia akan membeku jika merasa
terancam serta akan berbaur dengan
lingkungan sekeliling mereka, mengingat
mereka memiliki bulu yang mirip dengan
warna dedaunan dan tanah. Musuh dari burung
ini adalah kucing hutan, tikus, musang, cerpelai
hingga burung elang. Namun trik membeku
tersebut hanya berhasil dilakukan jika predator
mereka adalah hewan yang menggunakan
indra mengelihatan untuk mencari mangsa
seperti elang, tidak berlaku bila predator
mereka adalah hewan menggunakan indra
penciuman dalam mencari mangsa seperti
kucing hutan.

         Kaki yang kuat juga menjadi keunikan
burung ini, burung Kakapo dapat memanjat
pohon yang tinggi menggunakan kaki mereka
yang kuat dan kokoh, lalu bisa menggunakan
sayapnya sebagai parasut untuk meluncur ke
bawah.  Burung Kakapo merupakan hewan
herbivora, memakan tanaman, benih, buah,
serbuk sari dan setiap lapisan kayu dalam
pohon. 
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      Penelitian yang dilakukan pada tahun
1984 dengan mengidentifikasi 25 jenis
tanaman sebagai makanan Kakapo, mereka
sangat gemar memakan buah rimu (pohon
buah endemik dari Selandia Baru), dan
mereka akan memakan buah tersebut
sepanjang musim bila ketersediaanya
melimpah.

           Sistem perkembang biakan burung ini
adalah sistem “lek”. Jantan bebas berkumpul
dalam arena dan bersaing dengan lainnya
untuk menarik perhatian betina. Betina
menyaksikan penampilan jantan, atau "lek".
Mereka memilih pasangan berdasarkan
kualitas penampilan, mereka tidak diburu
jantan dalam setiap jalan terang. Jika
pasangan terpikat; jantan dan betina yang
bertemu akan kawin.

          Burung Kakapo ini bisa hidup mencapai
60 tahun, namun populasinya sangat minim,
disebabkan karena mereka tidak akan
berkembang biak jika umur pejantan belum
mencapai 4 tahun dan betina belum mencapai
6 tahun, serta Kakapo ketika sudah menginjak
umur tersebut tidak berkembang biak setiap
tahun. Musim berkembang biak Kakapo akan
dimulai ketika stok dari makanan melimpah
terutama makanan kegemaran mereka yaitu
buah rimu. Selain itu faktor lain adalah karena
Burung Kakapo ini sering diburu, daging
Kakapo dapat dibuat menjadi makanan yang
layak dan dianggap oleh orang Māori sebagai
suatu kelezatan, sedangkan pendatang Eropa
menganggap burung ini memiliki "rasa yang
kuat dan lembut". Penanganan Kakapo ini
sudah dilakukan sejak tahun 1894 hingga
sekarang, saat ini pemulihan burung Kakapo
sudah ditangani oleh Departemen Konservasi
Selandia Baru. 

Sumber: wikepedia
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     Pulau Kakaban memiliki bentuk yang
menyerupai angka 9. Kakaban memiliki arti
memeluk, masyarakat sekitar menyebutnya
menjadi “sebuah pulau yang memeluk
danau”. Pada bagian tengah tengahnya,
terdapat sebuah danau menawan yang
dinamai dengan Danau Kakaban. Pulau
kakaban adalah pulau terluar di Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur. Pulau ini
didominasi oleh 80% danau yang airnya
berasal dari rembesan air laut dan kucuran
hujan. Danau Kakaban merupakan danau
prasejarah yaitu zaman peralihan Holosin.

       Perlu diketahui, pulau dan danau indah
ini masih sangat terjaga keasriannya. Sebab,
letaknya yang jauh dari keramaian kota
membuat wisata ini masih sangat murni.
Meskipun jauh dari peradaban hiruk piruk
kota, wisata alam yang satu ini dikunjungi
banyak wisatawan baik lokal hingga luar
daerah. Bahkan, keindahan danau ini sudah
tersohor sampai ke mancanegara. 
 

Keberadaan Danau Kakaban merupakan rumah
ubur-ubur langka dan menjadi daya tarik
utama yang menarik untuk dijelajahi.

         Menurut penelitian, populasi ubur-ubur di
danau tersebut terperangkap jutaan tahun lalu
dan berevolusi menjadi makhluk yang dapat
berfotosintesis. Jumlahnya pun kini kian banyak
seiring berjalannya waktu. Danau kakaban
memiliki kondisi air yang tetap, artinya danau
ini tidak mengalami pasang surut mengikuti air
laut disekitarnya. Kondisi demikian membuat
populasi ubur-ubur ini hanya ada dua di dunia.
Pertama terdapat di Danau Kakaban, dan yang
kedua terdapat di Kepulauan Micronesia. Ubur-
ubur yang hidup dalam pulau tersebut memiliki
beragam jenis warna seperti merah, putih,
jingga, kemerahan, dan ungu muda. Dengan
mata telanjang traveler dapat langsung melihat
populasi ubur-ubur mini yang berenang kesana
kemari. 

Sumber: Pesona Indonesia 
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        Untuk dapat ikut berenang dengan ubur-
ubur, traveler perlu mematuhi beberapa
peraturan yang dibuat pihak pengelola. Salah
satu peraturan yang haru ditaati sebelum
berenang bersama ubur-ubur yaitu larangan
penggunaan kaki katak atau fin. Perlu
diketahui, ubur-ubur yang terdapat dalam
danau ini sensitif dengan sentuhan. Hal ini,
dapat menyebabkan ubur-ubur merasa stress
dan populasinya menurun. Serta tidak
diperbolehkan menggunakan kosmetik.

        Air danau yang memiliki tingkat keasaman
tinggi dapat membuat mata menjadi perih,
untuk itu diwajibkan menggunakan kacamata
renang jika ingin menikmati keindahan biota
danau ini. Jangan lupa untuk menjaga
kebersihan selama berwisata ke danau cantik
ini. Hal tersebut, bertujuan untuk menjaga
keasrian Danau Kakaban.

Sumber: Pesona Indonesia 
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 Orang bilang kesan pertama begitu menentukan banyak hal, tidak jarang juga ketika bertemu seseorang secara tidak
sadar kita menunjukan kesan sifat tersendiri yang cukup menonjol secara Zodiak. Untuk mengetahui sifat yang dibawa

sejak lahir, marilah kenali lebih dekat sifat dari Zodiak kita!
 

♈ Aries (21 Maret – 20 April)

Aries merupakan simbol biri-biri jantan ( domba jantan ).
Mereka yang lahir pada 21 Maret hingga 20 April mempunyai
pembawaan sebagai pemimpin, giat membangun,
bersemangat, berani, kuat, suka merintis jalan, dan
bertenaga tetapi lekas naik darah, Planet Mars yang
berpengaruh besar pada symbol Aries. Mars adalah simbol
dewa perang yang dapat disalurkan menjadi semangat dan
kekuasaan jiwa yang besar. Aries saat ini giat bekerja tetapi
lekas merasa bosan. Kadang-kadang apabila suatu
pekerjaan belum selesai mereka telah ingin memulai
pekerjaan baru lainnya. Bersifat berani dan suka melindungi.
Asal saja mereka tidah kehilangan control dirinya menjaga
rasa panas hati itu maka kemasyuran akan tercapai. Tahun
2022 akan menjadi waktu yang amat kuat untuk Aries.
Kamu bisa belajar dari berbagai pengalaman hidup serta
tahun ini kamu harus mengeksplorasi batin.
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♉ Taurus (21 April – 21 Mei)

Taurus merupakan Lembu Jantan. Mereka yang lahir pada 21
April hingga 21 Mei ini sangat penuh dengan tenaga dan
keberanian. Sifat-sifat mereka yaitu pendiam, sabar, tidak
suka gembar-gembor, suka pada perdamaian, dan tidak
mau menonjolkan kesanggupan diri. Tetapi jika mreka yang
melakukan suatu pekerjaan tersebut, maka akan mereka
lakukan sampai berhasil dan tidak mengenal putus asa.
Aries suka pada rumah tangganya, tetapi mempunyai sifat
suka menyembunyikan perasaan dan selalu menyelimuti
bagaimana keadaan dari mereka yang sebenarnya. Sifat
sabar ingin berteman dan apabila perasaan mereka terbuka,
mereka susah melupakan perbuatan orang atau diri
mereka. Tahun 2022 bisa memberikan keseimbangan dan
harmoni untukmu, namun kamu harus belajar bagaimana
menemukan keseimbangan lingkungan sekitar dengan
dunia yang ada dalam dirimu. Tahun ini pula akan memberi
banyak pilihan, karena semesta akan menempatkanmu di
persimpangan hidup.

♊ Gemini (22 Mei – 21 Juni)

Gemini merupakan simbol orang kembar. Mereka yang
lahir pada 22 Mei hingga 21 Juni ini memiliki sifat cerdik,
bijaksana dan tajam ingatan. Mereka penuh dengan
kemauan bekerja dan mempunyai kesanggupan yang
besar, tetapi Gemini mudah berubah pendirian, kurang
bersikap tegas dan gampang terumbang-ambing. Asal saja
mereka berkemauan keras, menyanggupkan diri berdiri
sendiri dan tegas dalam pilihan dan pendiriannya, maka
dengan memakai kebijaksanaan mereka digabungkan
dengan tenaga kerja yang mereka miliki pasti sukses dan
akan tercapai. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang
menarik dan tahun bagimu untuk membangun relasi serta
memperkuat koneksi, baik yang sudah ada maupun yang
akan datang
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♋ Cancer (22 Juni – 22 Juli)

Cancer merupakan simbol kepiting. Mereka yang lahir pada
22 Juni hingga 22 Juli ini penuh dengan perasaan-perasaan
yang mendalam. Mereka dapat mempengaruhi orang
dengan buah pikiran atau pembicaraan dan pidatonya.
Mereka selalu memikirkan keadaan dan nasib orang lain,
berperasaan khawatir dan susah tentang sesuatu. Cancer
sangat perasa, mudah tersinggung hatinya, berperasaan
romantis dan suka pengembaraan ke negeri jauh. Sebelum
bertindak Cancer selalu banyak pertimbangan dan
perhitungan yang disebabkan karena semacam perasaan
keragu-raguan. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang
cukup ajaib bagi Cancer yang cenderung spiritual. Kamu
mungkin akan mendapatkan pengalaman magis, asal
kamu membuka hati dan berserah kepada semesta.
Semesta akan berkomunikasi denganmu melalui tanda,
simbol, mimpi bahkan selama kamu bermeditasi. Tahun ini
pula tahun untuk melepaskan pemikiran keyakinan dan
rasa takut yang selama ini membatasi.

♌ Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Leo merupakan simbol Singa. Mereka yang lahir pada 23
Juli hinga 21 Agustus mempunyai pribadi kuat, jiwa besar
yang dapat mempengaruhi orang, mereka mempunyai
semangat dan kemauan kuat untuk bekerja serta
keinginan untuk mengatur sebagai kebanyakan pemimpin.
Kemauan kuat yang tidak mengenal lelah dan rasa ingin
menguasai. Leo juga mempunyai kekurangan yaitu rasa
tidak sabar, ingin mengatur semuanya, ada perasaan yang
keluar dari dirinya tentang kesanggupan orang lain yang
kurang dibandingkan dengan kesanggupan dirinya, agak
sombong. Mengakui secara terus terang tetapi bersedia
berkorban. Tanda leo ini, dimana matahari memberikan
pengaruhnya yang besar yaitu kekuatan tenaga. Kemuliaan
dan penyempurnaan hidup. Maka gunakanlah pengaruh
pemberian ini bagi kesempurnaan hidup. Tahun 2022 akan
memberimu peningkatan positif dalam reputasi, bahkan
penghargaan yang mungkin datang kepadamu. Tahun ini
juga memberimu kekuatan, jadi gunakanlah dengan penuh
kasih.
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♍ Virgo (23 Agustus – 22 September)

Virgo merupakan simbol Anak Dara. Dalam planet
merkurius memberi pengaruh intelek, haus pengetahuan,
cepat dan cerdas. Mereka yang lahir pada 23 Agustus
hingga 22 September ini, cermat, lurus serta memakai
segala perhitungan dalam setiap tindakanny.
Perhitungan Virgo sangat teliti dan mereka mengeritik
sangat tajam hingga dapat menyakiti hati orang lain.
Virgo berpikir secara logis serta bertindak praktis.
Kekurangan Virgo yaitu enggan menerima kritik orang,
tidak sabar lepada kebodohan orang, cepat bosan dan
suka mengelantur dalam pikirannya serta kurang
sanggup mengambil keputusan. Tahun 2022, kamu harus
memahami arti kehidupan. Kamu jangan mati-matian
mencoba mengendalikan dan memanipu;asi keadaan
agar sesuai keinginanmu. Tahun ini adalah waktumu
belajar memilah hidup dengan mencari tahu apa yang
benar-benar penting dan apa yang pantas menjadi
prioritas.

♎ Libra (23 September – 23 Oktober)

Libra merupakan simbol Neraca. Libra dipengaruhi oleh
Planet Venus, dewi cipta dan keindahan. Mereka yang lahir
pada 23 September hingga 23 Oktober ini mempunyai sifat
berperasaan halus cenderung kepada rasa kesusahan,
pandangan dan pertimbangan luas. Libra pada hakikatnya
neraca juga menyukai keseimbangan dan keharmonisan.
Kebanyakan mereka bercita-cita tinggi dan apabila
keputusan mereka telah pasti dalam sesuatu soal, maka
biar apa yang sedang terjadi mereka akan terus
melanjutkannya. Pilihan mereka tetap, bersifat cerdik,
tetapi selalu kehilangan pegangan dan terumbang-ambing
dalam khayal pikiran mereka. Asal saja mereka dengan
sigap dan tegas mengambil keputusan untuk memegang
sesuatu dan mereka harus memaksakan dirinya untuk
bertindak, maka kesuksesan baik dalam lingkungan sosial
maupun lapangan pekerjaan pasti akan tercapai. Tahun
2022 merupakan tahun bagi Libra untuk menetapkan
batasan sehingga kamu tidak memberikan kekuatan untuk
dirimu sendiri.



ZODIAK Edisi 39
September 2022

♏ Scorpio (24 Oktober – 22 November)

Scorpio merupakan simbol Kalajengking. Mereka yang
lahir pada 24 Oktober hingga 22 November memiliki sifat
pemberani, keinginan untuk mwmbangun dan semangat
yang berapi-api. Mereka selalu mengambil inisiatif,
kadang-kadang suka mengeritik dan menunjukan
kesalahan orang lain saja. Apabila telah kehilangan
pedoman gampang marah, pengadu, ingin berkelahi
karena sebab yang kecil. Sebaliknya pergunakanlah
energi yang berapi-api itu kepada hal yang bermanfaat
dan tahanlah perasaan yang bersifat merugikan diri
dengan membuang-buang tenaga yang berguna. Tahun
2022 ini Scorpio perlu berpikir secara praktis dan
pragmatis daripada diperbudak oleh emosi yang intens. 

♐ Sagitarius (23 November – 20 Januari)

Sagitarius merupakan simbol orang berbadan kuda
yang sedang memanah. Mereka yang lahir pada 23
November hingga 20 Januari ini kekayaan dan
kemasyuran menanti mereka. Sagitarius memiliki sifat
cerdas, tabah hati, dan tidak selalu mementingkan diri
sendiri. Sifat pembawaan mereka agak kasar dan
bertindak secara terus terang dengan tidak
menghiraukan tersinggungnya perasaan orang.
Mereka kebanyakan tabah dan sigap dalam
menghadapi kesulitan, maka sagitarius dengan segera
dapat mencari jalan keluarnya. Berbicara ingin tegas
dan mengenal pokok-pokok saja. Kecerdasaan tinggi
dan sanggup bekerja secara bersungguh-sungguh,
asal saja tidak kehilangan kemauan sesuatu hal yang
merusaknya. Tahun 2022 merupakan tahun Sagitarius
untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karier.
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♑ Capricorn (21 Desember – 20 Januari)

Capricorn merupakan simbol Kambing Pegunungan.
Mereka yang lahir pada 21 Desember hingga 20 Januari ini
memiliki sifat hati-hati, saat melakukan sesuatu biar
lambat asal selamat karena suatu masa mereka pastiakan
sampai juga ke puncak. Capricorn juga bersifat penyabar
dan tabah serta sanggup menghadapi segala rintangan
hidupnya. Segala pekerjaan dan soal dipandang
berdasarkan kenyataan. Berpikiran logis, tidak
dipengaruhi oleh sentiment. Mereka bertindak hemat
dalam segala hal, hingga kadang-kadang hampir
mendekati sifat yang mementingkan diri sendiri. Orang
Capricorn ini tidak suka bergantung kepada orang lain,
lagi pula mereka selalu memikirkan untuk hari esok, hal
ini yang dapat membuat mereka agak kikir. Tetapi
mereka giat dalam bekerja. Tahun 2022 ini mungkin
membawa sesuatu yang menarik dan tahun untuk
Capricorn tidak hanya berpikir besar, akan tetapi
bertindak dan hidup.

♒ Aquarius (21 Januari – 19 Februari)

Aquarius merupakan simbol orang mencurahkan air.
Mereka yang lahir pada 21 Januari hingga 19 Februari ini
memiliki jiwa besar, suka menolong dan mengabdi untuk
kepentingan umum. Karena sifat ini lah, kepentingan
keluarga atau diri sendiri menjadi terbengkalai. Dalam
tindakannya mereka bersikap tegas, keputusan mereka
bersifat pasti tidak menghendaki bantuan nasihat orang
lain, apalagi nasihat yang berlawanan dengan
kemauannya. Orang Aquarius agak sukar maju dalam
perdagangan, karena bagi mereka uang bukan tujuan
yang penting. Perhatian tercurah kepada soal-soal
kemasyarakatan dan senang untuk berkorban guna
kepentingan umum. Mereka tidak dapat dipaksa.
Adakalanya berpandangan remeh atau dalam sesuatu
soal pendirian mereka tidak pasti dan acuh tak acuh saja.
Tetapi dengan tak disadari nanti mereka dapat saja
menyelesaikannya. Tahun 2022 merupakan tahun bagimu
untuk bekerja pada diri sendiri. Walau kamu merasa perlu
menguras banyak tenaga, percayalah kamu akan lebih
kuat dari sebelumnya.
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♓ Pisces (20 Februari – 20 Maret)

Pisces merupakan simbol dari dua ekor ikan yang sedang
berenang berlawan arah. Mereka yang lahir pada 20
Februari hingga 20 Maret ini memiliki sifat suka
berkorban, senang menolong orang dan tidak selalu
mementingkan diri sendiri. Sifat-sifat Pisces sangat rajin
dan giat bekerja tetapi kadang-kadang malas dan tidak
tetap pada suatu pegangan. Dalam sesuatu hal terlalu
banyak berpikir dan pertimbangan, tadi dapat
menghilangkan kepercayaan diri. Pada suatu ketika
mungkin kurang hati-hati, kurang memikirkan orang.
Pisces juga bertindak efesien dan memusat perhatian,
maka sukses kehidupan mereka pasti tercapai. Tahun
2022 dapat membangun kesadaran dalam diri sendiri
bahwa kehidupan sebenarnya adalah sementara. Ini
adalah tahun kamu mungkin menemukan
kesementaraan hidup yang bisa berubah-ubah.
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        Seperti yang kita ketahui, setiap manusia pastinya memiliki kepribadian yang berbeda –
beda. Bahkan kepribadian kalian belum tentu sama dengan orang tua yang telah melahirkan
kalian loh. Ada yang memiliki kepribadian tertutup, pendiam atau bahkan sangat terbuka dan
periang. Sering kali kepribadian ini menjadi salah satu hal yang disebut – sebut saat berkenalan
dengan orang baru. Tak jarang kepribadian seseorang dikaitkan dengan golongan darah yang
dimiliki oleh orang tersebut. 

        Golongan darah secara umum ada empat jenis yakni A, B, O dan AB. Keempat golongan
darah ini mempunyai kepribadiannya masing – masing. Namun kepribadian ini tidak valid
secara menyeluruh terhadap setiap orang melainkan hanya sebagian besarnya saja. Bagaimana
ya kepribadian masing – masing golongan darah itu? Berikut penjelasannya!.

https://hellosehat.com/kelainan-darah/jenis-golongan-darah/

Golongan Darah A

Pemilik golongan darah A terkenal dengan sifat gigih dan
terorganisir. Mereka terbiasa melakukan sesuatu dengan
teratur dan tidak menyukai tindakan yang sembrono atau tidak
teratur. Orang yang memiliki golongan darah A memiliki
karakter yang cinta damai dan cenderung setia. Mereka pandai
memposisikan diri terhadap lawan bicara dan pandai menjaga
perasaan. Namun dibalik semua itu, pemilik golongan darah A
sangat keras kepala cenderung obsesif dan rewel maka tak
jarang hal ini membuat mereka juga memiliki karakter mudah
stress dan pesimistis atau mudah cemas.
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Golongan Darah B

Orang yang bergolongan darah B mempunyai sisi positif yakni
sebagai pribadi yang santai, mereka cenderung mengikuti ide
– idenya sendiri ketimbang yang lainnya sehingga terkadang
terlihat seperti individualis. Orang bergolongan darah B selalu
penasaran akan hal yang dianggap baru maka dikenal dengan
sifat ingin tahu yang tinggi. Tak hanya itu, mereka juga tak
ingin menjadi biasa saja atau rata- rata sehingga mereka
memiliki ambisi untuk selalu menjadi yang terdepan.
Sayangnya, Orang bergolongan darah B ini memiliki
kelemahan yakni cepat bosan. Mereka memiliki terlalu banyak
hobi atau focus sehingga mereka tak jarang juga mempunyai
sifat lalai atau pelupa terhadap sesuatu.

                                                                    Golongan Darah B
 
Orang yang bergolongan darah B mempunyai sisi positif yakni
sebagai pribadi yang santai, mereka cenderung mengikuti ide
– idenya sendiri ketimbang yang lainnya sehingga terkadang
terlihat seperti individualis. Orang bergolongan darah B selalu
penasaran akan hal yang dianggap baru maka dikenal dengan
sifat ingin tahu yang tinggi. Tak hanya itu, mereka juga tak
ingin menjadi biasa saja atau rata- rata sehingga mereka
memiliki ambisi untuk selalu menjadi yang terdepan.
Sayangnya, Orang bergolongan darah B ini memiliki
kelemahan yakni cepat bosan. Mereka memiliki terlalu banyak
hobi atau focus sehingga mereka tak jarang juga mempunyai
sifat lalai atau pelupa terhadap sesuatu.

Golongan Darah O

Golongan darah O merupakan mayoritas golongan darah yang
dimiliki oleh penduduk bumi. Pemilik golongan darah O
terkenal dengan sifatnya yang dermawan nan jujur. Mereka
memiliki sifat mudah bergaul dilingkungan baru. Tak hanya
itu, si pemilik golongan darah O adalah orang yang kuat dan
tahan banting sehingga mereka dijuluki sebagai Warriors oleh
penduduk Jepang. Dibalik sifatnya yang kuat nan tahan
banting itu, mereka cenderung tidak memerhatikan hal kecil ,
tidak peka, tidak terduga dan bahkan kasar. 
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Golongan Darah AB

    Sudah tak menjadi rahasia umum bahwa golongan darah
yang langka yakni golongan darah AB. Orang – orang yang
mempunyai golongan darah ini disebut mempunyai dua
kepribadian berbeda karena terkadang terlihat sangat pemalu
lemah lembut namun di kondisi lain ia dapat sangat terbuka
dan cenderung kasar. Mereka yang bergolongan darah AB
lebih banyak mempunya ketertarikan kepada hal yang berbau
metafisika dan seni. Sisi negative mereka yakni orang yang
rumit, egois dan bahkan bermuka dua. 
           

Jadi diantara empat kepribadian golongan darah diatas, apakah salah satunya memiliki
kecocokan dengan kepribadian kalian?. 



TTS 
OLEH: JM & DP 
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Mendatar: 
1. Ahli 
3. Planet bercincin 
5. Letak titik nol ibukota Nusantara 
7. Jalan-jalan 
9. Keadaan berimbang antara kolom
debet dan kredit dalam pencatatan
keuangan 
11. Surat utang jangka panjang yang
dapat diperjualbelikan 
13. Gaji 
15. Mata uang negara Korea Selatan 
17. Pembelajaran dalam jaringan 
19. Kota paling boros listrik di Asia 

Menurun: 
2. Salah satu rumah produksi 
4. Semakin di depan 
6. Penanaman modal 
8. Jarang terjadi 
10. Meminta kepada Tuhan 
12. Segitiga diselimuti rumput laut 
14. Tempat terjadinya transaksi antara
penjual dan pembeli 
16. Keranjang kuning 
18. Roti dan selai, bunga dan kumbang 
20. Usaha mikro kecil dan menengah 



KARIKATUR/POSTER DIGITAL
OLEH : CK
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