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Dina Chaerani atau yang akrab dipanggil Dina, adalah  

seorang mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Jerman 2013.  

Perempuan kelahiran tahun 1996 ini adalah seorang yang aktif  

dan menyukai bahasa asing. Ia bisa berbahasa Inggris, Jerman,  

dan Indonesia tentunya. Dina punya mimpi dan ambisi yang besar untuk menjadi 

Mahasiswa Berprestasi sejak semester 1. Berawal dari rasa kecewa akibat ditolak salah satu 

universitas favorit kaum muda, ia bertekad membuat kedua orang tuanya bangga dan 

membuktikan bahwa meskipun ada di tempat yang tidak ia sukai, bukan berarti ia harus 

diam kemudian mati. Dia selalu percaya dan semangat menyebar virus berprestasi ke adik-

adik tingkat di prodi, fakultas, hingga universitas. Mengusung motto hidup “Dina Conquer 

The World” ia berhasil membawa nama baik UNJ di kompetisi ataupun konferensi tingkat 

nasional hingga internasional. Prestasi terbaru yang ia raih pada bulan Mei 2017 adalah 

saat ia mendapatkan Silver Medal dan Best Invention on Education Award dalam 

perhelatan World Young Inventors and Exhibition di KLCC, Malaysia. Selain itu, sejak masih 

semester pertama ia berhasil terpilih menjadi Perwakilan Indonesia untuk hadir ke Markas 

Besar PBB di New York untuk membawakan pidato tentang Girls’ Education dan bertemu 

langsung dengan sekjen PBB kala itu, Mr. Ban Ki Moon serta Malala Yousafzai. Dina juga 

merupakan perwakilan UNJ dalam ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional 2016 

yang diselenggarakan di Yogyakarta dan ia berhasil menyabet gelar 5 Besar. 

 

Dina sudah sejak usia 14 tahun terlibat aktif dalam menyuarakan isu-isu anak, seperti 

pemenuhan hak anak, kekerasan seksual, dll. Oleh karena itu, saat ini ia menjabat menjadi 

President of Youth Coalition for Girls, sebuah gerakan anak muda yang memiliki visi agar 

anak Indonesia dipenuhi hak nya dan juga perempuan Indonesia bisa setara dengan laki-

lakinya. 

 

Pesan yang selalu Dina sampaikan kepada orang lain adalah, “Meskipun kita bebas 

mengeskplorasi ilmu, jangan juga lupakan kewajiban kita menjadi mahasiswa, yakni 

belajar. Menyeimbangkan akademik dan non akademik memang sulit, namun bukan 

berarti mustahil,” ujar pemiliki IPK Cumlaude tersebut. 

 

 













Nama saya Zias Anisazakia Zahrahumaira,  biasa dikenal dengan Zias Humaira dan biasa 

di sapa dengan Zias. Lahir di Tangerang, 7 Mei 1995. Asal sekolah saya adalah SMA Negeri 

34 Jakarta. Di sekolah, saya tidak pernah terlibat  aktif dalam kegiatan sekolah ataupun 

organisasi karena saya lebih senang bergaul dengan teman-teman. Ketika secara resmi 

terdaftar sebagai mahasiswi pendidikan seni rupa UNJ, saya tidak merasa bangga sama 

sekali karena keinginan saya adalah diterima di universitas impian saya (salah satu 

uniersitas ternama di Bandung)  sejak duduk dibangku SMA . Jujur saja ketika melihat 

kondisi prodi pendidikan seni rupa UNJ, saya merasa takut dan sama sekali tidak 

bersemangat karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Akan tetapi saya menyadari 

bahwa saya harus bertahan di UNJ dan saya meyakinkan diri bahwa saya dapat 

mengenyam pendidikan dimana saja karena yang menjadi masalah bukan dimana saya 

kuliah tetapi bagaimana saya membentuk diri saya nanti pada saat kuliah. Karena satu 

tekad tersebut akhirnya membawa saya menjadi salah satu mahasiswa yang seringkali 

dilibatkan dalam kegiatan prodi pendidikan seni rupa. Sifat kekeluargaan antar dosen, 

mahasiswa dan alumni serta sistem pengajaran di pendidikan seni rupa UNJ memberikan 

kenyamanan tersendiri bagi saya dan membuat saya mampu berkembang menjadi 

lebih baik, meskipun pada awalnya saya sangat sulit menyesuaikan diri, akan tetapi saya 

mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan yang tidak menyenangkan bagi saya 

pada waktu itu. 

 



Beberapa kali saya terlibat dalam P2M yaitu kegiatan pengabdian masyarakat bersama 

beberapa dosen prodi pendidikan seni rupa seperti pengabdian untuk mengajar anak-

anak berkebutuhan khusus membuat kriya di daerah garut, kemudian penelitian zat 

pewarna alam kayu secang dan kayu kuning di Bali pada tahun 2016 dengan Dr. Cut 

Kamaril Wardhani. Kemudian saya juga pernah menjadi graphic designer untuk A.M.B.Y 

dalam pameran Wallace Specimen Collection oleh ibu Aprina Murwanti di komunitas 

Salihara. Kemudian saya juga terlibat dalam proyek film pendek KPK berjudul SP3 serta 

terlibat dalam borang akreditasi prodi pendidikan seni rupa. Di kampus, saya sangat aktif 

dalam Himpunan Mahasiswa angkatan 2015/2016 dan menjabat sebagai sekretaris dan 

pada tahun 2016 saya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tingkat fakultas mewakili 

Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di tahun 2017 saya menjadi ketua sekaligus pameris dalam 

pameran penciptaan karya seni rupa di Jakarta Creative Hub, Tanah Abang dengan 

judul DESIGN IS. 

 



Mahasiswa kelahiran 97 ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, dibuktikan dengan 

keikutsertaannya diberbagai kegiatan di dalam dan di luar kampus baik di bidang akademik 

maupun non akademik. Komunikasi yang baik dan kepercayaan dirinya telah mengantarkan 

gadis pecinta puisi dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Jakarta ini menjadi pembawa acara diberbagai kegiatan. 

Baginya antara Passion, Fashion dan akademik itu perlu sejalan, ketiga hal itu berhasil 

mengantarkannya sebagai Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni 2017 dan 

menjadi bagian dari Abang None Jakarta Utara 2017, Duta Universitas Negeri Jakarta 2015 , 

SMESCO Hijab Icon 2016 serta Duta Bahasa Provinsi DKI Jakarta 2015.  

Selain itu, Riska juga dikenal sebagai pribadi yang peduli sekitar. Selain menjadi seorang 

mahasiswa, Riska juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial khususnya organisasi yang bergerak di 

bidang kesehatan Remaja yaitu Forum Peduli Kesehatan Remaja Indonesia, Yayasan Pelita Ilmu, 

semangatnya  dalam menyuarakan hak-hak remaja serta menyosialisasikan betapa pentingnya 

menjaga kesehatan dan peduli terhadap sesama telah membawa Riska menjadi salah satu 

delegasi dalam acara Lokakarya Strategi Aksi Remaja dengan menggunakan pendekatan 

Design Thinking sekaligus untuk merayakan International Youth Day 2017 yang melibatkan 

Remaja-remaja lainnya dari berbagai provinsi. 

 



Carolin Tri Suryani adalah perempuan kelahiran Bekasi, 30 Juli 1996 yang biasa disapa dengan 

sebutan Olin. Ia seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan mengenyam pendidikan 

di Fakultas Bahasa dan Seni pada jurusan pendidikan Sendratasik (Senitari) di tahun 2014. 

Pendidikan yang ia jalankan sangat Ia tekuni dengan baik sehingga ia mampu meraih prestasi 

akademik dengan nilai yang sangat memuaskan. Apa yang ia lakukan dalam pendidikannya 

sangat ia senangi karena sesuai dengan kemampuan dan bakat yang telah tertanam dalam diri 

sejak ia kecil. Bakat yang begitu luar biasa dengan di imbangi prestasi akademik yang 

memuaskan, Ia dipercaya untuk menjadi pemimpin sebuah organisasi tingkat Prodi Sendratasik 

yaitu sebagai ketua BEM Seni tari periode 2016– 2017. Karena keaktifan di bidanga kademik dan 

non-akademik tersebut, ia juga mendapat kepercayaan untuk menjadi calon Mahasiswa 

Berprestasi (Mawapres) mewakili Prodi Sendratasik (Senitari). 

 

Selain aktif, Olin juga di kenal sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, ramah, dan suka 

menolong sesama. Karena bakat yang baik serta sifatnya tersebut tidak sedikit para Dosen di 

Prodinya memberikan tanggungjawab kepadanya untuk membantu mengajar tari atau 

mengajaknya menari. Prestasi-prestasinya yaitu Ia pernah memenangkan Juara 1 lomba tari se-

Kota Bekasi tahun 2016, di percaya membantu mengkoordinir tari di acara KONASPI, menjadi 

salah satu penari Randai di acara tahunan di Jakarta Intercultural School pada tahun 2017, terpilih 

menciptakan tarian di drama anak mewakili DKI Jakarta tingkat nasional tahun 2017 yang 

ditampilkan di Yogyakarta, menciptakan tari dengan pijakan Betawi dengan judul “Karena Beda 

Kita Ada” yang telah di tampilkan dalam acara Story Life In Dances (SOLID) di gedung Miss Tjitjih 

pada tahun Januari 2017 dengan mendapat nilai yang memuaskan, dan terpilih menjadi penari 

kolosal di Istana Negara pada HUT RI ke-72 dan masih banyak lagi. 

 

Walaupun demikian, Ia tetap berlatih keras dan terus berusaha meningkatkan bakatnya demi 

cita-citanya yaitu, menjadi penari yang mendunia yang dapat memperkenalkan Budaya 

Indonesia khususnya Seni Tari ke Mancanegara . Semoga seluruh semangatnya dapat memotivasi 

generasi muda Indonesia saat ini, SALAM BUDAYA !! 
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