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Kata pengantar
Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Suatu kebanggaan bagi kami bisa menjadi bagian dari Fakultas 
Bahasa dan Seni dalam menyambut  Mahasiswa Baru tahun akade-
mik 2019. Tidak ada yang bisa kami persembahkan untuk adik-adik 
kami mahasiswa baru, hanya goresan kecil yang mampu mewakili 
hati kami bahwa kalian adalah generasi  mahasiswa yang dapat 
menjadi agen perubahan untuk menjadi Indonesia yang lebih maju 
dan gemilang. 

Buku Sakti ini kami persembahkan untuk Mahasiswa Baru Fakultas 
Bahasa dan Seni, semoga dapat menjadi bagian dari buku yang 
dapat menginspirasi serta dapat membuka pikiran adik-adik sekalian 
untuk bisa masuk pada gerbang kesuksesan yang baru yaitu dunia 
perkuliahan. 

“Jangan hanya menunggu, tapi jemput kesuksesan, maka bergerak-
lah adik-adik kami karena dalam setiap pergerakan pasti ada keberk-
ahan.” Mari songsong matahari dengan semangat pagi dan                 
indahnya rembulan di malam hari, selamat datang dan selamat ber-
gabung di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Bahasa dan Seni dan 
jadikan segalanya lebih baik dari hari kemarin. 

Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Oleh Tim PKKMB FBS 2019



PRAKATA

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Selamat datang saya ucapkan kepada Mahasiswa Baru Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 
2019/2020. Buku Sakti ini dibuat dalam rangka  memberikan informasi 
awal kepada Mahasiswa Baru tentang Fakultas Bahasa dan Seni,  Uni-
versitas Negeri Jakarta.  Buku ini dapat Anda gunakan sebagai pan-
duan untuk lebih mengenal Fakultas Bahasa dan Seni.  Selain itu,  
buku ini juga berisi kisah-kisah ispiratif yang dituliskan oleh maha-
siswa-mahasiswa berprestasi,  baik yang masih aktif berkuliah maupun 
para alumni yang dapat Anda jadikan rujukan sebagai role model 
dalam mencapai prestasi yang lebih gemilang maupun mewujudkan 
cita-cita Anda di masa depan.

Kampus adalah gerbang kemajuan sebuah bangsa,  di dalamnya 
calon-calon pemimpin bangsa dididik dengan berbagai dinamika 
kehidupan kampus yang kompleks.  Hal ini tentu saja demi terciptan-
ya SDM yang berkualitas. 

Wakil Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta



Dengan SDM yang unggul tadi diharapkan para mahasiswa bisa lulus 
tepat waktu dan dengan prestasi akedmik yang membanggakan. 
Namun demikian, guna mempersiapkan diri menjadi pemimpin pemi-
mpin bangsa, kualitas lulusan akan paripurna apabila para maha-
siswa juga aktif berorganisasi dalam kampus. Manfaat organisasi 
bukan hanya dapat mengasah kemampunan namun juga menjad-
ikan lulusan untuk tanggap terhadap permasalahan mas-
yarakat-bangsa, terutama kepekaan sosial yang sedang banyak dih-
adapi oleh bangsa ini. Kepekaan sosial yang bisa diperoleh dengan 
penajaman soft-skill harus dikedepankan sehingga dan empati sim-
pati terhadap sesama semakin tinggi.

Buku Panduan yang disusun oleh tim ini merupakan usaha maksimal 
yang telah dilakukan guna terpenuhinya informasi tentang FBS UNJ 
bagi Mahasiswa Baru. Oleh karena itu,  saya mengucapkan terima 
kasih kepada tim yang telah  menuagkan segala kerja kerasnya dan 
juga  telah mencurahkan waktu yang dimiliki demi terselesaikannya 
Buku Panduan ini.  Mudah-mudahan segala jasa baik Saudara 
dicatat amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari  Allah SWT. 
Harapan saya,  semoga buku Panduan ini juga bermanfaat bagi Ma-
hasiswa Baru,  terutama untuk memacu semangat berprestasi yang 
lebih baik lagi.  Namun, di hari kemudian buku ini masih memerlukan 
penyempurnaan. Oleh karena itu,  kami mengharapkan sumbang 
saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Buku 
Panduan ini di masa mendatang. 

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 18 Juli 2019 
Wakil Dekan III FBS UNJ

Dr. Syamsi Setiadi, M.Pd
NIP. 197710082005011002



SAMBUTAN

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Jakarta

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Saudara/i para mahasiswa baru FBS UNJ

Atas nama Pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta, kami pertama-tama mengucapkan selamat kepada  
Saudara/i, karena telah diterima sebagai mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta tahun akademik 2019/2020.

Buku ini diterbitkan bagi mahasiswa baru, merupakan upaya untuk 
memberikan informasi awal tentang Universitas Negeri Jakarta khu-
susnya Fakultas Bahasa dan Seni. Buku ini merupakan panduan bagi 
Saudara dalam memandang diri Anda sebagai bagian penting bagi 
FBS UNJ yang akan menjadi wahana bagi proses pembentukan jati 
diri sesungguhnya secara bertanggung jawab dan profesional. Pan-
duan ini juga menyajikan berbagai model dari sosok mahasiswa dan 
alumni yang mempunyai prestasi dan reputasi yang dapat Anda jad-
ikan rujukan untuk Anda menjadi sosok yang lebih berprestasi dan 
mampu membimbing Anda meraih cita-cita di masa depan. 



Dunia kampus adalah dunia inovasi dan keterbukaan yang sarat nilai 
dan peradaban. Kampus adalah gerbang kemajuan sebuah 
bangsa, di dalamnya dididik calon-calon pemimpin bangsa dengan 
berbagai dinamika kehidupan kampus yang kompleks. Untuk itu, 
sudah seharusnya mahasiswa sebagai subyek terdidik di dalamnya 
harus mampu mengambil peran terbaik yang akan menjadikannya 
sebagai pribadi teladan, kebanggaan bagi dirinya, orang tua, dan 
bangsanya. 

Penerbitan Buku Panduan ini merupakan usaha maksimal yang sudah 
disusun oleh tim, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas waktu dan jerih payah yang telah 
dicurahkan dalam penyusunan buku ini. Mudah-mudahan segala 
jasa baik Saudara dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat 
imbalan pahala dari Allah Swt.

Namun demikian, buku ini juga masih memerlukan penyempurnaan 
di kemudian hari. Untuk itu, sumbang saran dan masukan dari berb-
agai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Buku Pan-
duan ini di masa mendatang. Semoga Buku Panduan ini dapat ber-
manfaat bagi para mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Univer-
sitas Negeri Jakarta pada khususnya dan sivitas akademika UNJ pada 
umumnya.

Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Jakarta, 18 Juli 2019 
Dekan FBS UNJ

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd
NIP. 196805291992032001



dunia kuliah
A. Visi dan Misi Universitas Negeri Jakarta

VISI:

Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia.

MISI:
Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan 

berguna bagi kemaslahatan manusia.

B. Sekilas Tentang Universitas Negeri Jakarta

Univesitas Negeri Jakarta adalah salah satu Lembaga Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan salah satu kampus negeri di 
Indonesia. Hari lahir UNJ ditetapkan pada 16 Mei 1964.  Motto UNJ 
adalah Building Future Leaders (mempersiapkan pemimpin masa 
depan).

UNJ memiliki lambang (logo) berupa Api, Lima Sayap Garuda dan 
Buku dalam Kerangka Bunga Mekar. Yang memiliki filosofi sebagai 
berikut:



Api tiga lapis yang berwarna merah adalah jiwa api akademik 
dan pendidikan menunaikan Tri Darma Perguruan Tinggi disertai 
beranimembela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur.

Sayap burung garuda berwarna hijau yang berjumlah lima 
pasang, melambangkan semangat kuat Pancasila yang melan-
dasi sikap dan perbuatan seluruh warga UNJ untuk berperan 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Buku berwarna putih sebagai dasar, melambangkan UNJ 
sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Lima teratai yang mekar dan melingkar melambangkan keluhu-
ran budi sivitas akademika UNJ dalam mengabdi bagi kepentin-
gan bangsa dan negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi 
ke masa depan.

Warna dasar kuning melambangkan keluhuran budi



Pimpinan Universitas Negeri Jakarta

Plt. Rektor
Prof. Intan Ahmad, Ph.D

Wakil Plt. Rektor I 
Bidang Akademik

Dr. Achmad Ridwan, M.Si

Wakil Plt. Rektor IV 
Bidang Perencanaan 

dan Kerjasama
Dr. Achmad Ridwan, M.Si

Wakil Plt. Rektor II
Bidang Administrasi 

Umum dan Keuangan
Dr. Komarudin M.Si

Wakil Plt. Rektor III
Bidang Kemahasiswaan
Prof. Dr. Achmad Sofyan 

Hanif, M.Pd



Dekanat Fakultas Bahasa dan Seni

DEKAN
Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd

WAKIL DEKAN I
Dr. Ifan Iskandar, M.Hum

WAKIL DEKAN II
Dr. Dian Hardianti, M.Pd

WAKIL DEKAN III
Dr. Syamsi Setiadi, M.Pd



Koordinator Program Studi

Pend. Bahasa 
dan Sastra Indonesia
N. Lia Marliana, S.Pd, 

M.Phil

Sastra Inggris
Atikah Ruslianti, M.Hum

Bahasa dan 
Sastra Indonesia

Dr. Siti Gomo Attas, S.S., 
M.Hum

Pend. Bahasa Arab
Dr. Nuruddin, S.Ag, M.Ag

Pend. Bahasa Inggris
Dr. Hanip Pujiati, M.Pd

Pend. Bahasa Perancis
Dr. Sri Harini Ekowati, 

M.Pd



Pend. Bahasa Jerman
Dra. Rr. Kurniasih RH, M.A

Pend. Tari
Dr. Dwi 

Kusumawardani, M.Pd

Pend. Musik
Rien Safrina, M.Pd, Ph.D

Pend. Seni Rupa
Drs. Panji Kurnia, M.Ds

Pend. Bahasa Jepang
Yuniarsih, M.Hum, M.Ed

Pend. Bahasa Mandarin
Ayu Trihardini, M.A



C. Fungsi Pejabat Struktural

Kabag TU : Fatihah, S.Pd
Bagian Tata Usaha adalah pembantu pimpinan Fakultas yang 
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, keuangan,           
akademik, kemahasiswaan kepegawaian, ketatalaksanaan, keru-
mahtanggaan, barang milik negara,  dan pelaporan di lingkungan 
Fakultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata 
Usaha mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan ang-
garan ;
2. Pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
masyarakat di lingkungan fakultas;
3. Pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan 
fakultas.;
4. Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas;
5. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di lingkungan fakultas
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan 
barang milik Negara di lingkungan fakultas;
7. Pelaksanaan pengelolaan data fakultas; dan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Bagian Tata Usaha mempunyai tiga sub Bagian, meliputi:
1. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni : Maimun 
Ridha, S.E., MM, dengan tugas melakukan urusan pendidikan, pe-
nelitian, pengabdian pada masyarakat, melakukan administrasi 
kemahasiswan dan alumni.
2. Kasubag Keuangan : Suprapti, S.Pd, dengan tugas melakukan 
urusan keuangan kepegawaian, ketatausahaan,dan pengelola-
laan barang milik Negara.
3. Kasubag Umum Kepegawaian dan Barang Milik Negara: Ria Ester 
Novita, S.S , dengan tugas pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di 
lingkungan fakultas, mengurus urusan ketatausahaan, keru-
mahtanggaan dan barang milik Negara di lingkungan fakultas.



1. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Humas
+ Menyusun Rencana dan Program kerja Biro sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;
+ Membagi tugas kepada Kepala Bagian di lingkungan Biro sesuai 
dengan bidangnya;
+ Memberi arahan kepada Kepala Bagian di lingkungan Biro untuk 
Kelancaran pelaksanaan tugas;
+ Mengkoordinasikan kepada Kepala Bagian di lingkungan Biro 
dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
+ Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Bagian agar hasil yang 
dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
+ Menilai prestasi kerja  Kepala Bagian  untuk bahan pembinaan 
dan pengembangan karier;
+ Menelaah  peraturan perundang-undangan di bidang akade-
mik, kemahasiswaan, dan informasi;
+ Merumuskan saran alternatif di bidang administrasi akademik, 
kemahasiswaan,  dan  informasi berdasarkan masukan dari Kepala 
Bagian sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan;
+ Menyusun konsep memo Program Koordinatif Rektor berdasarkan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan;
+ Menyusun kalender akademik berdasarkan data dan informasi 
dari fakultas serta memo program koordinatif Rektor sebagai pe-
doman kegiatan akademik;
+ Menyusun naskah kerjasama dengan instansi pemerintah dan 
swasta sebagai bahan pengembangan Tridharma Perguruan 
Tinggi;
+ Menelaah persyaratan akademik jenjang jabatan dosen untuk 
mengetahui kelengkapan usul kenaikan jabatan akademik;
+ Menyusun konsep penetapan angka kredit kenaikan jenjang 
jabatan dosen lektor madya kebawah berdasarkan ketentuan 
yang berlaku;

UNIT PELAYANAN TERPADU



+  Melaksanakan penawaran dan seleksi calon penerima beasiswa 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;
+ Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi ak-
ademik,  dan  informasi berdasarkan peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku;
+ Memantau pelaksanaan kegiaatan administrasi akademik, 
kemahasiswaan,  dan  informasi untuk mengetahui perkemban-
gannya;
+ Mengevaluai pelaksanaan administrasi akademik, kemaha-
siswaan,  dan  informasi segagai bahan penyusunan kebijaksa-
naan;
+ Melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan mahasiswa 
baru berdasarkan data dan informasi untuk kelancaran tugas;
+ Menyusun laporan Biro sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
+ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

2. Biro Keuangan, Biro Umum dan Kepegawaian 
+ pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
+ pelaksanaan urusan kepegawaian;
+ pelaksanaan urusan barang milik negara;
+ pelaksanaan urusan ketatausahaan;
+ pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; dan
+ pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
   Untuk melaksanakan fungsinya, Biro Umum dan Keuangan tediri 
dari 2 bagian, yaitu: 
1. Biro Keuangan
2. Biro Umum dan Kepegawaian

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
+ Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
+ Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi 
lain;
+ Penyampaian informasi program pengabdian kepada mas-
yarakat;



+ Pelatihan pengabdian kepada masyarakat;
+ Penerimaan dan pencatatan proposal/usul pengabdian kepada 
masyarakat;
+ Penilaian proposal/usul pengabdian kepada masyarakat;
+ Dokumentasi proposal dan hasil pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat;
+ Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
+ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat;
+ Data dan informasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
+ Layanan informasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
+ Penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pengabdian 
kepada masyarakat;
+ Penyiapan dan penetapan lokasi kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat;
+ Pemrosesan perijinan pelaksanaan pengabdian kepada mas-
yarakat;
+ Mendata mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti 
pengabdian kepada masyarakat;
+ Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas
+ wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat
+ wadah pendidikan calon pemimpin bangsa
+ pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
+ pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan 
menemukan kebenaran
+ pusat pengembangan peradaban bangsa
+ fungsi dan peran Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan 
Tridharma yang ditetapkan dalam statute Perguruan Tinggi.

5. UPT Perpustakaan UNJ
+Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka
+ Pengelolahan bahan pustaka
+ Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
+ Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka, dan
+ Pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan



6. UPT Office of International Education
+  Mengembangkan sistem dan melaksanakan perubahan pola 
pikir (mindset) di Universitas Negeri Jakarta terkait Internasionalisasi 
Universitas Negeri Jakarta.
+ Melakukan perencanaan dan koordinasi semua kegiatan Uni-
versitas Negeri Jakarta yang terkait dengan kerjasama internasion-
al, Pelayanan tamu dan mahasiswa internasional dan peningkatan 
rangking universitas dalam World Ranking University, baik untuk 
kegiatan yang bersifat rutin maupun eksidental.
+ Melakukan sinkronisasi kerja dan terobosan berbagai kegia-
tan untuk internationalisasi Universitas Negeri Jakarta baik melalui 
peningkatan kemitraan internasional, peningkatan penerimaan 
dan pelayanan mahasiswa asing, Peningkatan rangking Universitas 
Negeri Jakarta dalam World Ranking University dan Peningkatan 
staf pengajar Universitas Negeri Jakarta untuk belajar dan menjadi 
tenaga ahli di Luar negeri. 

7. UPT Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan
+ Menyusun rencana kegiatan dalam bidang keamanan dan 
ketertiban kampus.
+ Melaksanakan kegiatan keamanan kampus.
+ Melaksanakan kegiatan ketertiban kampus.
+ Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam 
bidangkeamanan, ketertiban dan keindahan kampus kepada 
Rektor melalui Kepala Sekretariat Universitas

8. UPT Bimbingan Konseling
+ membantu universitas dalam menangani mahasiswa/i, dosen 
dan pegawai yang bermasalah baik dalam bidang akademik 
maupun non-akademik 
+ memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada ma-
hasiswa/i, dosen dan pegawai serta masyarakat
+ membantu mahasiswa/i, dosen dan pegawai mengatasi ma-
salah psikologis khususnya masalah belajar



9. UPT Pelayanan Bahasa
+ Merencanakan program layanan pelatihan bahasa bagi 
dosen dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti tugas         
belajar
+ Memberikan pelayanan peningkatan kemampuan berbaha-
sa bagi mahasiswa asing dalam mendukung kelancaran pendi-
dikan di UNJ
+ Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan civitas aka-
demika UNJ dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing
+ Memberikan pelayanan secara profesional dalam peningka-
tan kemampuan berbahasa asing kepada masyarakat umum
+ Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengemban-
gan sarana dan prasarana laboratorium bahasa yang dimiliki       
universitas

10. UPT TIK UNJ (PUSTIKOM)
+ UPT TIK UNJ menyediakan layanan melalui jaringan kabel 
Local Area Network (LAN) dan nirkabel Wireless Fidelity (WiFi). Jarin-
gan LAN menghubungkan kampus A, kampus B, kampus E, dan 
kampus F untuk keperluan Internet dan intranet. Sedangkan jarin-
gan nirkabel di kampus A dan kampus B  digunakan untuk mengak-
ses Internet.
+ Sistem Informasi Akademik
Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) merupakan sistem yang 
sangat fundamental dalam bidang akademik UNJ. Sistem ini  digu-
nakan untuk berbagai kegiatan seperti: pemasukan biodata ma-
hasiswa baru, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), persetujuan KRS 
oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA), pengisian nilai oleh dosen 
yang bersangkutan, pendaftaran ujian tugas akhir atau skripsi, 
pendaftaran program Praktik Keterampilan Mengajar (PKM), 
pendaftaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pendaftaran 
wisuda.



+ Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru
Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMABA) mer-
upakan sistem yang rutin digunakan pada awal tahun ajaran baru. 
Sistem ini bekerja untuk membantu calon mahasiswa dalam 
melakukan pendaftaran untuk mengikuti ujian masuk UNJ melalui 
jalur mandiri.
+ Sistem Uang Kuliah Tunggal (SIUKAT)
Sistem Uang Kuliah Tunggal merupakan sebuah sistem aplikasi ber-
basis web. Aplikasi ini didesain sedemikian rupa untuk memudah-
kan para calon mahasiswa dalam menggunakannya dalam me-
nentukan uang kuliah tunggal secara efektif dan efisien.

11. UPT Mata Kuliah Umum
UPT-MKU Universitas Negeri Jakarta, merupakan Unit Pengelola 
Mata Kuliah Umum, menjadi mata kuliah Pengembangan kepriba-
dian yang berwawasan ke ilmuan dan kreatif, bertaqwa dengan 
pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas 
mahasiswa melalui peningkatan hasil belajar dan kepribadian 
yang baik, contohnya mata kuliah pendidikan agama, kewirau-
sahaan, kewarganegaraan, dan bahasa yang wajib diambil oleh 
seluruh mahasiswa UNJ.

12. Bagian PPG (Program Pelatihan Guru)



A. Istilah Akademik di Kampus UNJ
Kampus, merupakan kata populer yang kerap digunakan oleh 
para cendikiawan muda untuk menyebutkan tempat mereka 
menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri. Dunia kampus, 
mendidik para cendikiawan muda untuk berani berinovasi, memiliki 
kreatifitas, kemampuan berfikir kritis sekaligus mampu memanfaat-
kan segala sumber ilmu untuk memecahkan permasalahan mas-
yarakat.Kampus dan akademik ibarat dua sisi mata uang yang tak 
dapat dipisahkan. Berikut ini ada beberapa istilah dan regulasi 
yang akan akrab dengan kalian selama di kampus:

+ Satuan Kredit Semester (SKS)
Merupakan takaran/bobot mata kuliah yang dibebankan kepada 
mahasiswa untuk setiap semester.  1 (satu) SKS setara dengan 170 
(seratus tujuh puluh) menit kegiatan pembelajaran perminggu.
Beban studi yang dapat diampu oleh mahasiswa pada tahun per-
tama (semester kesatu dan semester kedua) maksimal 22 (dua 
puluh dua) SKS. Beban studi yang dapat diampu oleh mahasiswa 
pada semester selanjutnya disesuaikan dengan Indeks Prestasi 
Semester (IPS) pada semester sebelumnya. Lebih mudahnya, per-
hatikan tabel berikut:

DUNIA KULIAH

Indeks Prestasi Semester

> 3.50 24 SKS

22 SKS

20 SKS

12 SKS

2.75 - 3.50

2.00 - 2.75

< 2.00 

SKS

*Peraturan SKS terbaru menurut Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta 
No. 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Univeristas Negeri Jakarta



+ Kartu Rencana Studi (KRS)
Merupakan daftar mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa-
pada setiap semester. KRS diinput oleh mahasiswa setiap memasuki 
awal semester melalui akun Sistem Informasi Akademik 
(SIAkad)yang dimiliki setiap mahasiswa. Kode mata kuliah yang 
dibuka dan yang  akan diinput ke SIAkad dapat dilihat di Program 
Studi dan harus mendapatkan persetujuan Dosen Pendamping Ak-
ademik (PA). Jumlah mata kuliah yang bisa diinput, disesuaikan 
dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) dan bobot SKS mata kuliah.

+Kartu Hasil Studi (KHS)
Setiap mata kuliah yang telah diikuti mahasiswa, pada akhirnya 
akan mendapatkan nilai dari setiap dosen pengampu. Seluruh nilai 
yang sudah diinput oleh dosen pengampu mata kuliah dapat dili-
hat di SIAkad, KHS dapat dicetak untuk mengetahui nilai keseluru-
han mata kuliah. Pemberian nilai didasarkan pada kriteria sebagai 
berikut:

Tingkat Penguasaan

86 - 100

81 - 85 

76 - 80 

71 - 75

66 - 70

61 - 65

56 - 60

51 - 50

46 - 50

0 - 45

Bobot

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D

E

Nilai

4

3

3.7

3.3

2.7

2.3

1.7

1

0

2



+ Indeks Prestasi
Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah perhitungan nilai akhir maha-
siswa setiap semester dengan bobot skala 4. Indeks Prestasi Kumula-
tif (IPK) adalah perhitungan nilai akhir mahasiswa pada keseluruhan 
mata kuliah yang telah diikutinya dengan bobot skala 4. Indeks 
Prestasi Akhir (IPA) adalah perhitungan nilai akhir mahasiswa 
setelah mengikuti seluruh perkuliahan dengan bobot skala 4.

+ Masa Studi
Rentang waktu yang ditempuh oleh mahasiswa dalam menyele-
saikan studinya, dengan aturan sebagai berikut:

Jenjang Beban
Studi Minimal

108 SKS 10 Semester

14 Semester144 SKS

Lama
Studi Maksimal

Diploma Tiga (D3)

Sarjana (S1)



susunan acara
pkkmb fbs 2019

+ Briefing Fakultas, 17 Agustus 2019

Waktu Acara Pelaksana Lokasi

08.00 - 11.00

11.00 - 13.00

13.00 - 16.30

Briefing Prodi

a. Pembukaan, sambutan, dan 
perkenalan panitia PKKMB Prodi
b. Pembacaan penugasan dan 
atribut
c.   Sosialisasi yel-yel dan jargon
d.   Pemilihan ketua angkatan

Briefing Fakultas

a. Pembukaan, sambutan, dan 
perkenalan panitia PKKMB Fakultas
b. Pembacaan penugasan dan 
atribut
c.   Sosialisasi yel-yel dan jargon
d.   Pemilihan ketua angkatan

ISHOMA

panitia prodi

panitia fakultas

panitia fakultas

fakultas

fakultas

fakultas



+ Pembukaan PKKMB, 19 Agustus 2019

Waktu Acara Pelaksana Lokasi

06.00 - 07.00

07.00 - 10.00

a. Persiapan
b. Gladi resik

a. Pembukaan
b. Lagu Indonesia Raya dan Mars 
UNJ
c. Laporan Ketua panitia PKKMB
d. Sambutan
e. Penyematan tanda peserta
f.  Hiburan
g. Game dan ice-breaking
h. Penutup

panitia fakultas
dan universitas

Ketua BEM UNJ
Rektor UNJ

UKM
Panitia

Stadion
Rawa

-mangun

Stadion
Rawa

-mangun



+ Hari Pertama PKKMB FBS, 20 Agustus 2019

Waktu Acara Pelaksana Lokasi

07.20 - 07.45

07.45 - 08.45

08.45 - 09.45

09.45 -11.50

11.50 - 12.55

12.55 - 16.20

16.20 - 17.00

Pengondisian

Pengenalan Dekanat

ISHOMA

Penutup

a. Pembukaan
b. Tilawah 7 Bahasa
c. Menyanyikan lagu Indonesia 
Raya dan Mars UNJ
d. Sambutan

Materi: 
1. Fasilitas dan Layanan Mahasiswa 
di UNJ
2. Peran Perguruan Tinggi di Era 
Revolusi Industri 4.0 

Materi: 
1. Pengenalan Nilai, Budaya, Etika, 
dan Karakter Mahasiswa UNJ
2. Organisasi Kemahasiswaan FBS

panitia fakultas

panitia fakultas

panitia fakultas

panitia fakultas

Lapangan 
HI

Aula UPT

Aula UPT

Aula UPT

panitia fakultas Aula UPT

panitia fakultas Aula UPT

panitia fakultas Aula UPT



+ Hari Kedua PKKMB FBS, 21 Agustus 2019

Waktu Acara Pelaksana Lokasi

+ PKKMB Prodi, 22 - 23 Agustus 2019

Waktu Acara Pelaksana Lokasi

08.00 - 11.30

11.30 - 13.00

13.00 - 16.00

Acara Prodi

ISHOMA

a. Talkshow MAWAPRES
b. Battle yel-yel

panitia prodi fakultas

panitia fakultas fakultas

panitia fakultas fakultas

08.00 - 16.00 a. Perkenalan Program Studi
b. Pengisian Biodata mahasiswa 
baru
c. Pengisian KRS Mahasiswa Baru
d. Kiat Sukses di Perguruan Tinggi 

panitia prodi fakultas



eSSAY 1
MENJADI MAHASISWA BARU YANG DINAMIS

Oleh: Hendri Ripa’i

Euforia setelah melepas masa-masa SMA biasanya tidak ber-
langsung lama. Sebab, fase setelahnya sudah menanti di depan 
mata. Ya, fase menjadi mahasiswa. Menyandang status maha-
siswa berarti harus siap dengan segala konsekuensi dan tanggung 
jawab di balik status tersebut. Menjadi mahasiswa artinya menjadi 
pembelajar level ‘maha’ alias level tertinggi. Sebelum membahas 
lebih jauh tentang bagaimana menjadi mahasiswa baru yang din-
amis. Ucapan selamat, salam hangat, dan selamat datang untuk-
mu di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ).

Kehidupan di dunia perkuliahan pastinya memiliki dinamika yang 
berbeda dengan di SMA. Di dunia perkuliahan, kita dituntut untuk 
lebih cermat dan mandiri, luwes berteman dengan siapa saja, dan 
mampu memotivasi diri. Tidak seperti saat SMA di mana kita masih 
sering mendapat bantuan dari guru, diingatkan dalam berbagai 
hal, bahkan dituntun dalam melakukan atau mengerjakan 
tugas-tugas. 

Di dunia perkuliahan, hampir dalam segala urusan, kitalah yang 
harus aktif dan berusaha menyelesaikan sendiri tugas atau pun 
tanggung jawab yang diberikan. Namun, kehidupan perkuliahan 
tidaklah seberat yang dibayangkan, jika kita tahu bagaimana 
menjalaninya dengan baik, maka dunia perkuliahanmu akan men-
jadi bagian hidupmu yang tidak pernah terlupakan dan sangat 
bermanfaat bagi fase hidupmu       selanjutnya.
 



Esai ini akan menjabarkan beberapa hal yang dapat kamu lakukan 
untuk menjadi mahasiswa baru yang dinamis, khususnya di Fakultas 
Bahasa dan Seni (FBS), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. 

Hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah kenali lebih dekat 
kampusmu. Sebagai mahasiswa baru, seringkali kita dihampiri kebi-
ngungan, misalnya untuk melakukan urusan administrasi, tentang 
birokrasi kampus, dll. Sebenarnya, inilah manfaat besar dari mengi-
kuti ospek, atau di lingkungan FBS, UNJ dikenal dengan istilah MPA 
(Masa Pengenalan Akademik). 

Masa MPA dapat dikatakan merupakan pintu gerbang kamu untuk 
mengenal jauh lebih dekat fakultas dan kampus. Satu hal lain yang 
tidak kalah penting adalah pada saat MPA, kamu akan mulai men-
genal teman-teman barumu. Bisa jadi, salah satu atau beberapa 
dari mereka akan menjadi sahabat terbaikmu dalam menempuh 
perjuangan hingga 4 tahun ke depan.

Kedua, jangan ragu bertanya. Pada masa awal perkuliahan tidak 
jarang banyak mahasiswa baru yang masih kebingungan dengan 
beberapa hal. Misalnya tentang materi kuliah, jadwal perkuliahan, 
atau cara berkomunikasi dengan dosen yang tepat. Tanyakan 
semua itu pada kakak kelas atau seniormu. Jangan pernah ragu 
atau segan untuk bertanya sebab kakak kelasmu khususnya pada 
masa MPA akan dengan sangat terbuka menjelaskan semuanya. 
Sehingga saat perkuliahan dimulai kamu sudah sangat siap dan 
tidak lagi kebingungan dengan hal-hal tersebut.

Ketiga, mulailah aktif dalam organisasi dan berbagai kegiatan. Di 
FBS, UNJ ada banyak kegiatan yang dapat kamu ikuti. Jangan jadi 
mahasiswa yang kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang). Menga-
pa? Sebab, proses pendewasaan dirimu tidak akan sempurna jika 
merasa cukup hanya dengan mengikuti materi perkuliahan di kelas 
saja. 



Mulailah akrab dengan kehidupan berorganisasi, mengikuti UKM 
(Unit Kegiatan Mahasiswa),  mengikuti berbagai event kampus, dll. 
Banyak organisasi yang dapat kamu ikuti mulai dari tingkat prodi, 
fakultas, hingga tingkat universitas. Misalnya BEM (Badan Eksekutif 
Mahasiswa) yang pada masa SMA mungkin setaraf dengan OSIS. 
Namun, tentu BEM memiliki dinamika yang lebih menantang. Begit-
upun dengan UKM, di sana kamu dapat menggali potensi diri 
sesuai dengan minat dan bakatmu. 

UNJ memiliki beragam UKM yang dapat kamu ikuti. Salah satu 
keuntungan besar lainnya jika kamu aktif dalam organisasi dan 
kegiatan adalah kamu memiliki lebih banyak teman, koneksi, atau 
jaringan. Sehingga, mampu menghapus budaya berteman di ling-
karan yang itu-itu saja yang biasanya masih dilakukan di SMA. Jadi, 
berorganisasi, aktiflah, dan lakukan pendewasaan dirimu dengan 
baik.

Keempat, aturlah waktumu dengan baik. Kesibukanmu akan ber-
beda dengan saat SMA. Di perkuliahan, kita akan mulai disibukkan 
dengan berbagai keperluan. Misalnya dengan tugas-tugas kuliah, 
rapat organisasi, dan kegiatan lainnya. 

Atur waktumu dengan baik misalnya dengan membuat jadwal 
yang jelas sehingga sebisa mungkin tidak ada kegiatan yang ber-
benturan apalagi menjadikan kegiatan berorganisasimu sebagai 
tameng untuk tidak mengerjakan tugas. Ingat, mahasiswa harus 
mampu menempatkan diri dengan baik. Khususnya waktu dan 
tanggung jawab kita di dunia perkuliahan ini.

Kelima, tunjukkan motivasi berprestasimu mulai sekarang. Sejak 
awal memasuki kampus, tunjukkanlah bahwa kamu adalah maha-
siswa terbaik. Mulai dari kegiatan di kelas, di organisasi, dan kegia-
tan lainnya tunjukkanlah bahwa kamu memiliki motivasi tinggi 
untuk selalu menghasilkan karya terbaik. 



Kerjakanlah semua tugas kuliah dengan maksimal, berpartisipasi 
aktiflah di kelas, dan maksimalkan semua tugas di organisasimu. 
Jangan lupa, bahwa di kampus akan ada sangat banyak peluang 
bagimu untuk berprestasi. Baik itu dari dalam atau dari luar kampus. 
Peluang itu juga muncul dari berbagai level. Dari tingkat kampus, 
daerah, nasional, hingga internasional. Ikutilah berbagai ajang 
yang mampu menunjukkan kemampuanmu dan meningkatkan 
prestasimu. Misalnya kompetisi atau lomba, konferensi, pertukaran 
pelajar, dan masih banyak lagi. Mulai kenali potensi diri, kembang-
kan, dan berprestasilah setinggi mungkin untuk mengharumkan 
nama almamater. 

Hal terakhir yang dapat kamu lakukan untuk menjadi mahasiswa 
yang dinamis adalah manage keuangan dan carilah beasiswa. Di 
dunia perkuliahan mulailah pandai-pandai berhemat dan menga-
tur keuangan pribadimu dengan baik. Gunakanlah sesuai dengan 
pos-posnya masing-masing. Khususnya untuk perkuliahan, seperti 
buku-buku, diktat, dan hal-hal lain yang harus diprioritaskan. FBS, 
UNJ juga menyediakan berbagai program beasiswa yang dapat 
kamu ikuti. Carilah info tersebut dan mulailah mengurusnya 
dengan gigih. Ingat perjuanganmu tidak akan sia-sia jika kamu 
melakukannya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. 
 Simpulan yang dapat dipetik adalah menjadi mahasiswa itu 
sangat menyenangkan selama kita mampu menjalaninya dengan 
baik. Jangan lupa lakukan beberapa hal untuk menjadi mahasiswa 
baru yang dinamis yaitu, kenali lebih dekat kampusmu, jangan 
ragu bertanya, mulailah aktif dalam organisasi dan berbagai 
kegiatan, aturlah waktumu dengan baik, tunjukkan motivasi ber-
prestasimu mulai sekarang, dan manage keuangan dan carilah 
beasiswa. Selamat berjuang di dunia perkuliahan dan selamat me-
nempuh pendidikan terbaik di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Uni-
versitas Negeri Jakarta (UNJ). Selamat berkarya!



Persyaratan Beasiswa PPA: 
1. Umum
Diberikan kepada mahasiswa:
a) Jenjang S1/Diploma IV paling rendah duduk pada semester II 
dan paling tinggi duduk pada semester VIII.
b) Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling 
tinggi duduk pada semester VI.
c) Dapat diberikan mulai semester I apabila mahasiswa memiliki 
prestasi sangat baik di sekolah khususnya nilai ujian nasional dan 
nilai rapor kelas X s.d. XII (diperlukan rekomendasi dari Kepala/Seko-
lah).

info beasiswa
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah 
melalui KEMRISTEK DIKTI, bagi mahasiswa 
yang kurang Mampu (BPP) dan bagi ma-
hasiswa yang memiliki prestasi (PPA). Bea-
siswa PPA ditujukan bagi mahasiswa aktif 
yang berada di jenjang S1/DIV atau         
mahasiswa D3. 

Untuk teknis beasiswa PPA tidak jauh berbeda dengan periode 
sebelumnya, di mana pendaftaran ditetapkan oleh mas-
ing-masing perguruan tinggi. Penerima beasiswa dan bantuan 
biaya pendidikan PPA akan memperoleh dana sebesar Rp 400 
ribu/bulan. Beasiswa tersebut diberikan untuk pertamakalinya 
di periode tahun angggaran berjalan sekurangnya selama 6 
bulan. Pengajuan beasiswa PPA dan BPP-PPA cukup mudah 
karena mahasiswa bisa langsung mendaftar di kampus          
masing-masing. 



Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus 
mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur 
atau pejabat perguruan tinggi yang ditunjuk, dengan melampirkan 
berkas sebagai berikut:
    1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana 
Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
    2) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan 
atau ekstra kurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional.
    3) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya 
pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh 
Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
    4) Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.
    5) Fotokopi kartu keluarga.

2. Khusus
Untuk Beasiswa PPA calon penerima wajib melampirkan fotokopi 
transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 
3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
Untuk Bantuan Biaya Pendidikan PPA:
a) Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
b) Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat 
bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai 
bagi yang berwirausaha;
c) Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan 
yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat ber-
wenang.



Persyaratan Bidikmisi:
1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan 
lulus pada tahun 2019, memiliki identitas berupa NISN dan NPSN 
yang valid di PDSPK. 
2. Lulusan tahun 2018 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak ber-
tentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di 
masing-masing perguruan tinggi; 
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: Siswa Pemegang 
Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Pendapatan kotor gabungan 
orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp4.000.000 per bulan 
dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi 
jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 setiap bulannya. 
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau 
Diploma 4; 
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objek-
tif dan akurat dari Kepala Sekolah; 
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau 
PTS dengan ketentuan: PTN dengan pilihan seleksi masuk: 
a) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 
b) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 
c) Seleksi mandiri PTN; 
d) Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya; 
e) PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

Beasiswa BIDIKMISI

Beasiswa yang diberikan pemerintah 
melalui KEMRISTEK DIKTI, pendaftaran mer-
upakan hasil seleksi dan rekomendasi 
pihak sekolah (SMA/SMK) negeri/swasta. 
Beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa 
yang kurang mampu namun memiliki pre-
tasi akademik (lolos SNMPTN/SBMPTN) dan 
non-akademik



Persyaratan Beasiswa Yayasan Supersemar:
1. Pelamar adalah mahasiswa aktif S1 yang tengah duduk di 
semester 3
2. Skor IPK minimal 3.50 pada skala 4.00 yang diraih selama 2 
semester berturut-turut yaitu semester 1 dan semester 2
3. Mahasiwa/ i yang berasal dari keluarga ekonomi lemah
4. Aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa atau yang mem-
punyai prestasi pada bidang olahraga, sains, seni budaya pada 
tingkat daerah atau nasional
5. Tidak tengah mendapatkan beasiswa lain
6. Fotocopy Kartu Hasil Studu yang menunjukkan IPK dalam 2 
semester berturut-turut yaitu semester 1 dan semester 2
7. Surat Keterangan Penghasilan Orangtua yang diterbitkan 
oleh instansi atau lembaga tempat orangtua berkerja
8. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah 
atau Kepala Desa setempat dimana berdomisili
9. Fotocopy KTM, KTP, KK sebanyak 1 lembar
10. Fotocopy SKCK dan sudah dilegalisir sebanyak 1 lembar
11. Fotocopy Sertifikat atau Piagam Penghargaan (opsional)
12. Fotocopy Buku Rekening dari Bank BRI atau BNI sebanyak 1lbr
13 Melampirkan form pendaftaran online yang sudah di print out 
pada halaman resmi beasiswa supersemar.

Beasiswa Yayasan Supersemar

Beasiswa Supersemar merupakan suatu 
bantuan biaya dalam dunia pendidikan di 
Indonesia dengan cara memberikan bea-
siswa terhadap para mahasiswa yang ber-
asal dari keluarga kurang mampu sebab 
adanya alasan ekonomi dan diperuntuk-
kan bagi yang tengah melanjutkan 

pendidikan diperguruan tinggiBeasiswa Supersemar ini dikelola 
oleh sebuah Yayasan yang bernama Yayasan Supersemar.



Persyaratan:
1. Program Beasiswa diutamakan diberikan kepada mahasiswa 
yang berasal dari keluarga yang kurang mampu
2. Mahasiswa yang bersangkutan belum menikah
3. Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menerima bea-
siswa dari fakultas, universitas, lembaga atau pihak ketiga lain. 
4. Beasiswa diberikan dalam bentuk tunjangan biaya hidup sebesar 
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan nya.
5. Beasiswa ini diberikan tanpa ikatan kedinasan atau apapun terh-
adap mahasiswa penerima maupun pihak Kampus.

Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE)

Beasiswa Karya Salemba Empat. Beasiswa 
ini ditujukan bagi Anda yang tengah kuliah 
S1 minimal semester dua di sejumlah (PTN) 
dalam negeri. Beasiswa Karya Salemba 
Empat 2019 – 2020 menyediakan tunjan-
gan pendidikan untuk membantu kebutu-
han finansial mahasiswa

Tunjangan beasiswa yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per 
bulan untuk biaya hidup. Yang menarik dari Beasiswa Karya 
Salemba Empat ini, pelamar beasiswa dapat memperpanjang 
beasiswa tersebut di periode berikutnya. Atau bila saat ini 
sedang menerima beasiswa tersebut, bisa melakukan pengu-
sulan kembali untuk memperoleh Beasiswa Karya Salemba 



Persyaratan:
• Beasiswa reguler 2.925 (SD/SMP/SMA) dan 549 (Poltek / S1)
• 10 Bantuan biaya penelitiaan/disertasi (S2/S3).
• 2 Bantuan biaya kegiatan ilmiah mahasiswa (poltek / S1), 
serta Sosialisasi Budaya Industri ke 8 SMK. 
• Bantuan alat peraga pendidikan: 1 unit Engine 1TR (Innova) 
SMK IT Baniyasin, Sukabumi
•  300 Bantuan buku teknik otomotif dan 20 set wall chart 
kepada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik

Beasiswa Yayasan Toyota Astra

Beasiswa dari PT. Toyota Astra bagi maha-
siswa FakultasTeknik yang berprestasi baik 
di tingkat UNJ. Yayasan Toyota dan Astra 
(YTA) didirikan pada tahun 1974 oleh PT 
Astra International Tbk dan PT Toyota-Astra 
Motor, dengan visi turut serta dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

program penyediaan bantuan dana dan pembiayaan untuk 
kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan ilmu sains dan 
teknologi, bantuan alat peraga pendidikan dan buku-buku, 
terutama teknologi otomotif.



Persyaratan Calon Penerima Beasiswa:
1. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada 
Ketua Umum Yayasan Beasiswa Jakarta
2. Bertempat tinggal di DKI Jakarta dan kuliah di DKI Jakarta, 
yang di tandai dengan KTP DKI Jakarta
3. Umur maksimum 25 tahun pada tanggal mengajukan permo-
honan
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum untuk Ilmu Eksakta dan 
3,00 untuk Sosial
5. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat
6. Surat pernyataan tertulis sanggup mematuhi peraturan yang 
ditetapkan oleh Beasiswa Yayasan Jakarta
7. Surat keterangan belum bekerja dan belum menikah dari 
lurah setempat
8. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Ma-
hasiswa
9. Usulan permohonan beasiswa untuk mahasiswa program S1 
adalah diakhir semester 2, akhir semester 4 dan akhir semester 6 
setiap tahunnya pada pembukaan pendaftaran tahun ajaran 
baru.
10. Berkelakuan baik, rajin, jujur dan tidak sedang menerima Bea-
siswa dari instansi/lembaga lain, yang dinyatakan dengan Surat 
Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
11. Surat persetujuan dari Orang tua/Wali dari siswa yang ber-
sangkutan untuk mendapatkan Beasiswa

Yayasan Beasiswa Jakarta

Beasiswa Yayasan Beasiswa Jakarta yang diberi-
kan kepada mahasiswa UNJ yang memiliki IP >3



Berikut komponen beasiswa yang disediakan:
1. Penggantian biaya operasional pendidikan (BOP) dan Sumban-
gan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang besarnya disesuaikan 
dengan ketentuan di Perguruan Tinggi penerima beasiswa
2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 400.000,00/bulan
3. Bantuan proyek kelompok yang bertemakan lingkungan
4. Bantuan tugas akhir yang bertemakan lingkungan
5. Kesempatan untuk berkarya di Pertamina Foundation
6. Pertemuan akbar/Gathering Pertamina Foundation Scholars 
se-Indonesia dan pelatihan kepemimpinan

Syarat beasiswa Sobat Bumi:
1. WNI, mahasiswa S1 aktif dari 17 PTN mitra Pertamina Foundation
2. Telah menyelesaikan semester IV (empat)
3. Beasiswa hanya untuk kelas reguler
4 . Memiliki kemauan untuk menjadi pemimpin, wirausahawan, ak-
ademisi dan aktivis lingkungan hidup
5. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/pihak lain
6. Terdaftar sebagai anggota di situs www.sobatbumi.com
7. Memperoleh rekomendasi dari bagian kemahasiswaan PTN
8. Memiliki komitmen terhadap pembangunan masyarakat
9. Bersedia untuk mematuhi aturan beasiswa Pertamina Foundation
10. Bersedia menjalani proses seleksi, dan mengisis form online
11. Beasiswa akan diberikan hingga semester 8 (delapan) dan 
diberikan untuk pertama kalinya pada saat penerima beasiswa 
dinyatakan lulus seleksi penerimaan Beasiswa Sobat Bumi.

PT. Pertamina Foundation (Sobat Bumi)

Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa UNJ 
yang memiliki IP >3 melalui proses wawancara 
oleh pihak pemberi beasiswa



Mekanisme Seleksi :

Proses seleksi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
(1). Tahap pertama, siswa pelamar akan diseleksi dan direkomen-
dasi di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan 
Papua Barat berdasarkan alokasi yang ditetapkan Pemerintah 
Daerah dan prestasi akademik.

(2)  Tahap kedua, siswa pelamar yang direkomendasikan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat akan diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan 
prestasi lainnya serta mengikuti test TPA dan Test bidang ilmu.

(3)  Apabila siswa pelamar tidak terpilih pada PTN pilihan pertama 
prodi pilihan pertama, maka akan diikutkan pada seleksi tahap 
kedua di prodi pilihan kedua dan ke tiga, kemudian di PTN ke dua. 
Jika tidak lulus pada 2 PTN pilihannya, Panitia akan menentukan di 
PTN afirmasi

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi penerimaan 
mahasiswa baru melalui Program ADik-Papua 2013 diatur dan 
ditetapkan oleh masing-masing PTN yang dipilih siswa pelamar.

ADiK Papua (Afirmasi DIKTI)

Pemerintah menyediakan 600 paket bea-
siswa Program Afirmasi Dikti bagi Putra Putri 
Asli Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat (ADik-Papua) 2013 pada Fakultas Ke-
dokteran, Kesmas, Farmasi, Teknik, Pertani-
an, Akuntansi, Ilmu Pendidikan dan Statisti-
ka di 39 PTN ternama di luar Papua dan 
Papua Barat.



Bagi mahasiswa yang tertarik mendaftarkan dirinya untuk 
mendapatkan beasiswa LIPPO GROUP berikut ini persyaratan:
1. IPK minimal 3,0
2. Mahasiswa aktif semester III-VIII
3. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi manapun
4. Diutamakan bagi mahasiswa yang kurang mampu
Paling lambat tanggal 2 Januari 2015
Seleksi wawancara oleh Pembantu Dekan III Fakultas Psikologi
*Kuota Maksimal 10 Orang
 *tertanda PD III Bidang Kemahasiswaan

Persyaratan:
1. Mahasiswa Strata 1 (S1) segala jurusan
2. Minimal telah/sedang menyelesaikan semester 2 dan tidak lebih 
dari semester 8
3. IPK Minimal : 3,20 (PTN) dan 3,40 (PTS
4. IPS Terakhir Minimal : 3,00 (PTN) dan 3,20 (PTS)
5. Tidak sedang menerima beasiswa dari pemberi beasiswa mana-
pun
6. Aktif Berorganisasi (Kemahasiswaan / Karang Taruna / Organisasi 
Non Politik Lainnya)
7. Tidak pernah terlibat dalam  tindak kasus pidana / perdata, serta 
penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif)

Beasiswa LIPPO Group

Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa UNJ 
sebagai bentuk CSR dari Lippo Group kepada 
perwakilan mahasiswa yang aktif di 
OPMAWA/ORMAWA,      sekaligus mahasiswa ber-
prestasi tingkat fakultas 

Beasiswa BCA Finance Peduli

Ada 100 kursi beasiswa disediakan dan terbuka 
bagi semua mahasiswa S1 di seluruh Indonesia 
untuk semua jurusan. Kamu hanya perlu memiliki 
IPK minimal 3.20 untuk PTN dan 3.40 untuk PTS. 
Selain itu terdaftar sebagai mahasiswa yang mini-
mal berada di semester 2 dan maksimal semester 
8. Mahasiswa terpilih akan diberikan beasiswa 
selama kuliah. Yakni maksimum hingga semester 
8. Setiap semester peraih beasiswa akan diberi-
kan dana beasiswa sebesar Rp 3.000.000,- Cukup 



Persyaratan:
1. Mahasiswa Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
2. Sudah menyelesaikan pendidikan di semester III dengan IPK 
terakhir minimum 3.00.
3. Mempertahankan IPK minimum 3.00 selama dalam periode 
menerima beasiswa (diinformasikan setelah diterima/lulus seleksi).
4. Aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di 
luar kampus.
5. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
6. Berkomitmen untuk menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi 
yang sedang ditempuh.
7. Mengisi formulir pendaftaran online dengan jujur dan me-
menuhi syarat administrasi.
8. Program Beasiswa Juara ini tertutup untuk seluruh 
karyawan/keluarga Kompas Gramedia dan Avian Brands.

Beasiswa Juara Mahasiswa S1
Bersama Kompas dan Avian
Harian Kompas bersama Avian Brands mengada-
kan beasiswa untuk para generasi hebat Indone-
sia. Kami mewujudkan suatu bentuk apresiasi 
kepada generasi muda berprestasi dengan 
memberikan dukungan berupa beasiswa yang 
disertai dengan pelatihan dan aktivitas positif 
sebagai wujud nyata memajukan pendidikan di 
Indonesia.

Beasiswa Data Print

Program beasiswa DataPrint telah memasuki 
tahun kelima. Setelah sukses mengadakan pro-
gram beasiswa di tahun 2011 hingga 2014, maka 
DataPrint kembali membuat program beasiswa 
bagi penggunanya yang berstatus pelajar dan 
mahasiswa.  Hingga saat ini lebih dari 1000 bea-
siswa telah diberikan bagi penggunanya. Di 
tahun 2015 sebanyak 500 beasiswa akan diberi-
kan bagi pendaftar yang terseleksi. 

Program beasiswa dibagi dalam dua periode. Tidak ada sistem 
kuota berdasarkan daerah dan atau sekolah/perguruan tinggi. Hal 
ini bertujuan agar beasiswa dapat diterima secara merata bagi 
seluruh pengguna DataPrint.  Beasiswa terbagi dalam tiga nominal 
yaitu Rp 250 ribu, Rp 500 ribu dan Rp 1 juta. Dana beasiswa akan 
diberikan satu kali bagi peserta yang lolos penilaian. Aspek penilaian 
berdasarkan dari essay, prestasi dan keaktifan peserta.



Kriteria :
1. Beragama Islam
2. Mahasiswa aktif dari PTN/PTS  maks. semester 6
3. Berdomisili di wilayah JADETABEK
4. Memiliki minat membaca dan menulis yang tinggi
5. Bersedia menjadi Sarjana Taqwa yang kontributif bagi desa
6. IPK min. 2.75 (PTN) dan 3.00 (PTS)
7. Pernah/sedang mengikuti organisasi dalam/luar kampus

Beasiswa Kampung Sarjana

Untuk mewujudkan visi 1 Kampung 10 Sarjana 
Taqwa, Kampung Sarjana membuka program 
Beasiswa LiterAksi. Beasiswa ini diharapkan 
mampu membina mahasiswa menjadi sarjana 
yang kontributif, serta mampu membangun jarin-
gan sarjana yang peduli pada pembangunan di 
desa. Selain itu beasiswa ini juga bertujuan untuk 
membentuk kepedulian sosial dan mendorong 

mahasiswa menjadi pembelajar jangka panjang (long-life learner).
Beasiswa LiterAksi merupakan program beasiswa yang diperuntuk-
kan bagi lima orang mahasiswa/i di Perguruan Tinggi Negeri maupun 
Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki minat baca yang tinggi, serta 
bersedia mengasah kemampuan dan kedisiplinan mereka melalui 
penulisan resensi dari berbagai buku yang telah dibaca. 
Beasiswa ini juga ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki 
kepedulian serta semangat berkontribusi untuk membangun kam-
pung halamannya, terutama melalui bidang pendidikan. Bentuk 
beasiswa yang kami berikan berupa dana untuk belanja buku, pem-
binaan softskill dan hardskill, serta bantuan dana untuk aksi sosial di 
daerah kelahirannya masing-masing. 
Bantuan dana tersebut dengan jumlah serta cara penyerahannya 
telah kami tetapkan tersendiri. Dana untuk kegiatan aksi sosial akan 
diserahkan menjelang akhir program Beasiswa LiterAksi ini.



PERSYARATAN:
A. Warga Negara Indonesia
B. Usia maksimal 35 tahun dibuktikan fotokopi KTP.
C. Mengisi formulir pendaftaran (unduh di beastudiindone-
sia.net).
D. IPK > 3.00 dibuktikan fotokopi ijazah (surat keterangan lulus) 
dan transkrip.
E. Skor minimal IELTS 5.0 / TOEFL ITP 525 / CBT 196 / IBT 70 dibukti-
kan fotokopi sertifikat.

Melampirkan:
A. CV dan fotocopy sertifikat prestasi maksimal 5 terbaik
B. Surat rekomendasi dari dua tokoh (akademik dan mas-
yarakat).
C. Surat izin kerja bagi yang sudah bekerja.
D. Rencana studi (program, biaya, masa studi, matakuliah, dan 
rencana karir).
E. Esai bertema “Kontribusiku bagi Indonesia” dan “Sukses Terbe-
sar dalam Hidupku” (masing-masing maksimal 700 kata).
F. Bersedia menjadi duta Dompet Dhuafa di negara setempat.

Beastudi Indonesia Preparatory School
Batch 4

Program beasiswa persiapan studi lanjut untuk 
generasi berprestasi sebagai wujud kepedulian 
dalam membentuk pemuda profesional yang 
unggul, mandiri, kontributif, dan berkompetensi 
global. Sebanyak 10 orang terpilih akan dikaranti-
na selama satu bulan untuk mengikuti pelatihan 
Bahasa Inggris dengan target skor IELTS minimal 

6.5 dan pembinaan nilai-nilai dari para tokoh, meliputi karakter, 
kemanusiaan, kepribadian, nasionalisme, pendidikan, pengabdian, 
pengembangan jaringan, rencana karir, rencana studi, serba-serbi 
kuliah di luar negeri, dan strategi beasiswa. Penerima manfaat akan 
diikutsertakan dalam seleksi beasiswa pascasarjana (magister atau 
doktor).



Persyaratan:
1. Pendamping atau Alumni Pendamping Beastudi Etos
2. Sudah diterima sebagai Mahasiswa Pascasarjana di Kampus 
Wilayah Beastudi Etos maksimal Semester 2 (dibuktikan dengan 
surat keterangan di terima di kampus atau transkrip nilai semester)
3. Mengisi formulir pendaftaran 
4. Memiliki pengalaman organisasi minimal level universitas
5. Memiliki pengalaman menjadi narasumber minimal level Uni-
versitas

Melampirkan:
1. Riwayat hidup
2. Life Plan
3. Surat rekomendasi dari dua tokoh (akademik dan mas-
yarakat)
4. Fotocopy sertifikat prestasi (maksimal 3 prestasi)
5. Gagasan kepemimpinan bertema “Tantangan Kepemi-
mpinan Masa Depan Indonesia” dan “Kontribusi Keilmuanku bagi 
Masyarakat” (masing-masing maksimal 700-1000 kata)
6. Bersedia menjadi Pengelola Program Beastudi Etos di daerah.

Fasilitas:
1. Dana dukungan studi S2 sebesar Rp. 1.800.000,00 per bulan.
2. Kepenulisan
3. Leadership Laboratory
4. Expertise and Leadership Coach
5. Marketing Tokoh
6. Training

Beasiswa Kepemimpinan 
Dompet Dhuafa

Beasiswa Kepemimpinan Dompet Dhuafa mer-
upakan investasi sumber daya manusia dalam 
mengembangkan kapasitas keilmuan & kepemi-
mpinan para pegiat pembinaan sumber daya 
manusia strategis.



Persyaratan Jenjang S1 beasiswa masyarakat berprestasi
1. Pendaftaran melalui buonline.beasiswaunggulan.kemdik-
bud.go.id
2. Usia Maksimal 22 Tahun.
3. Status Mahasiswa Baru/On-Going maksimal semester 3.
4. Akreditasi Program Studi A, minimal Perguruan Tinggi                
terakreditasi B.
5. Nilai rata – rata raport pendaftar baru minimal 8.0 (Sekolah 
Negeri atau Swasta).
6. IPS pendaftar On-Going minimal 3.00 (Perguruan Tinggi 
Negeri) atau 3.25 (Perguruan Tinggi Swasta)
7. Kemampuan Bahasa tujuan dalam negeri TOEFL minimal 450 
atau IELTS 5.0
8. Kemampuan Bahasa tujuan luar negeri TOEFL minimal 500 
atau IELTS 5.5

Beasiswa Masyarakat Berpestasi
Kemendikbud

Program Beasiswa Unggulan dalam negeri dan 
luar negeri merupakan upaya Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan dalam peningkatan 
kualitas sumber daya manusia baik bagi guru, 
pegiat sosial, seniman, siswa/mahasiswa ber-
prestasi dan atlet peraih medali olimpiade Inter-
nasional, Juara tingkat nasional dan internasional 

bidang sains, teknologi, seni budaya, dan olah raga, guru berprestasi 
dalam berbagai bidang, pegawai/karyawan yang berprestasi dan 
mendapatkan persetujuan dan direkomendasikan oleh atasannya, 
serta pegiat sosial.
Prioritas utama program Beasiswa Unggulan diperuntukan bagi ma-
hasiswa untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan Sarjana 
(S1), Magister (S2), dan atau Doktor (S3) pada perguruan tinggi mini-
mum terakreditasi B dan program studi terakreditasi A. Registrasi 
dilakukan secara online di buonline.beasiswaunggulan.kemdik-
bud.go.id



Persyaratan: 
A. Warga Negara Indonesia
B. 2. Membutuhkan dukungan keuangan untuk melanjutkan 
pendidikan
C. Memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kepedulian serta 
komitmen untuk ikut memajukan bangsa Indonesia
D. Terdaftar sebagai mahasiswa S1 atau S2 pada perguruan 
tinggi mitra

Persyaratan Khusus:
1. Calon penerima beasiswa S1
a. Bagi mereka yang duduk ditahun pertama perguruan tinggi, 
minimum nilai rata-rata rapor kelas     XII atau kelas 3 SMU adalah 8,0 
(skala 10,0)
b. Minimum IPK terakhir adalah 3,0 (skala 4,0)
c. Usia maksimum 21 tahun dibulan Juli 2017
2. Calon penerima beasiswa S2
a. Usia maksimum 40 tahun dibulan Juli 2017
b. Minimum IPK S1 adalah 3,25 (skala 4,0)
c. Memiliki pengalaman kerja minimum 2 tahun

Beasiswa Tanoto Foundation

Beasiswa Tanoto Foundation 2017 terbuka untuk 
berbagai disiplin ilmu. Asalkan pelamar merupa-
kan mahasiswa dari universitas mitra yang 
ditetapkan Tanoto Foundation. Untuk 2017, total 
ada 275 kursi beasiswa disediakan. Dari jumlah itu, 
250 beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa S1, 
dan 25 beasiswa ditujukan bagi mahasiswa S2.

Ada banyak manfaat yang disediakan Tanoto Foundation bagi 
penerima beasiswa. Di antaranya adalah tunjangan uang kuliah 
maksimum Rp. 5.000.000/semester untuk program S1 sampai semes-
ter ke-8 (delapan) atau maksimum Rp. 15.000.000/semester untuk 
program S2. sampai semester ke-4 (empat). Kemudian diberikan tun-
jangan biaya hidup sebesar Rp. 600.000/bulan untuk  program S1 
sampai semester ke-8 (delapan) atau Rp. 1.200.000/bulan untuk pro-
gram S2 sampai semester ke-4 (empat).



Persyaratan Umum
• Mahasiswa muslim aktif program sarjana (S-1) minimal semes-
ter 5 di UI, UNJ, IPB, UNSRI, UNS, ITB, UNPAD, UGM, dan UNY.
• IPK> 3.00
• Aktif sebagai relawan atau penggiat di organisasi/ lembaga 
yang bergerak di bidang pendidikan, kemahasiswaan atau sosial 
kemasyarakatan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun
• Mengisi formulir pendaftaran beasiswa aktivis (dapat diunduh 
di www.beastudiindonesia.net)

Beasiswa Aktivis Nusantara

Beasiswa aktivis adalah Investasi sumber daya 
manusia yang mengelola biaya untuk pendi-
dikan, pembinaan dan pelatihan, serta pen-
dampingan bagi aktivis mahasiswa. Tujuan Bea-
siswa Aktivis adalah membentuk pemimpin yang 
bertanggung jawab, berkarakter, kontributif dan 
berprestasi.

Beasiswa Peneliti Perempuan 
untuk Mahasiswi S1 Indonesia
Beasiswa S1 kali ini ditawarkan oleh L’Oréal Indo-
nesia bekerjasama dengan Komisi Nasional Indo-
nesia untuk UNESCO (KNIU) KEMDIKBUD. Program 
beasiswa ini ditujukan bagi para mahasiswi di 
bidang sains guna mendorong bakat-bakat besar 
cikal bakal perempuan peneliti Indonesia di masa 
mendatang.

Skema L’Oréal Sorority in Science menjadi program kunci yang men-
ghubungkan dua program sains utama L’Oréal-KNIU lainnya, yaitu: 
L’Oréal-UNESCO for Women in Science dan L’Oréal Girls in Science. 
Program-program tersebut telah berlangsung selama lebih dari 10 
tahun di Indonesia.
Adapun beasiswa yang diberikan sejumlah Rp 20 juta bagi mas-
ing-masing 5 orang penerima beasiswa. Diharapkan melalui bea-
siswa ini, para mahasiswi dari universitas/perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia dapat menimba ilmu sebaik-baiknya tanpa khawatir akan 
dukungan finansial, sehingga dapat berfokus untuk mewujudkan 
cita-cita sebagai perempuan peneliti besar yang diimpikan.



Beasiswa Bazma Pertamina



TIPS N’ TRICKS
UNTUK MERAIH BEASISWA

Jangan pernah malu mendapat julukan “Pemburu Beasiswa”, 
kejar terus sampai kalian mendapatkan beasiswa yang kalian ing-
inkan. Tidak hanya didalam kampus diluar kampuspun banyak 
beasiswa yang tersedia asal kita mau cari informasinya.  

Berikut tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa:
1.   Perluas jaringan informasi; teman/organisasi/ situs internet
2. Jangan malu bertanya pada bagian akademik dan kemaha-
siswaan       kampus 
3.  Perbanyak prestasi; nilai IP yang baik, mengikuti kegiatan per-
lombaan, seminar, pelatihan dll
4.  Jangan sungkan untuk memenuhi persyaratan yang harus 
dipenuhi dalam beasiswa
5. Berdoa dan terus berusaha

UNTUK MENGIKUTI SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Jangan bilang kita tidak bisa bersaing dengan mahasiswa universi-
tas ternama di Indonesia. Dan kitapun mampu untuk menjelajahi 
dunia dengan karya-karya kita yang bisa di presentasikan atau di 
pamerkan dalam ajang perlombaan, seminar internasional 
maupun nasional. 

Sedikit cara agar kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut 
yaitu:
1. Setidaknya pada tahun pertama dan kedua untuk membuat 
karya tulis ilmiah dalam Program Kreatifitas Mahasiswa, dan bia-
sakan membaca paper/jurnal penunjang perkulihan
2. Mencari komunitas yang bergerak dalam penulisan karya tulis 
ilmiah, misalnya KPM
3.  Ikut kompetisi karya ilmiah antar universitas 
4. Cari informasi dan link tentang kegiatan Internasional

 



SUKSES TERBESAR DALAM HIDUPKU
Oleh: Ince Dian Aprilyani Azir 

(Essay ini merupakan essay saat pengajuan beasiswa LPDP)

Sukses terbesar dalam hidup saya adalah menjadi unggul di tapal 
batas. Saya terlahir dari keluarga dengan ekonomi terbatas. Ditam-
bah, kedua orang tua saya bercerai sejak saya berusia dua tahun. 
Jadilah saya terpisah dari ayah saya dan hidup bersama ibu saya 
di sebuah desa di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara yang tidak 
mempunyai fasilitas listrik dan air bersih.
 
Ketika menginjak usia sekolah, ibu saya memutuskan untuk hijrah ke 
Ujung Pandang agar saya mendapatkan pendidikan yang lebih 
baik di kota besar. Sejak saat itu, kami menumpang hidup di rumah 
tante saya bersama suami dan dua anaknya. Saat berusia lima 
tahun, ibu saya sebenarnya ingin sekali memasukkan saya ke TK. 
Tapi apa daya, saat itu ibu saya tidak mempunyai uang. Beruntun-
glah, anak sulung tante saya yang usianya hampir sebaya dengan 
saya bisa masuk TK waktu itu. Jadinya, saya dan ibu saya selalu 
mengantar dia sambil sesekali saya mengintip dari luar apa yang 
dia pelajari selama di kelas. Makanya, ketika masuk ke bangku SD, 
saya sudah berhasil menguasai beberapa keterampilan dasar 
yang saya pelajari otodidak dari hasil intipan saya.

Saya bersekolah di SD yang sama dengan sepupu saya. Di hari per-
tama sekolah, saya begitu beruntung karena langsung mendapat 
tugas jualan es dari wali kelas saya sehingga sejak hari itu saya bisa 
punya uang. Awalnya, penghasilan saya gunakan untuk jajan di 
hari pertama sekolah. Selanjutnya, saya selalu menabung uang 
saya untuk mengikuti arisan agar uang saya bisa semakin bertam-
bah.  
 



Saya juga memutar uangnya untuk membuat es batu yang saya 
titipkan di warung tetangga. Saat itu saya merasa uang saya 
banyak, namun ternyata saya tidak mampu untuk membeli 
buku-buku pelajaran sekolah. Meskipun demikian, saya beruntung 
karena sekelas dengan sepupu saya sehingga saya bisa meminjam 
bukunya untuk menyelesaikan tugas sekolah dan pekerjaan rumah.

Karena tidak punya buku, saya selalu berusaha mempelajari materi 
yang akan diajarkan selanjutnya. Metode ini ternyata sangat 
menunjang saya meraih nilai-nilai pelajaran yang fantastis. Sejak 
kelas satu hingga kelas dua, saya menempati rangking dua umum. 
Sejak kelas tiga hingga lulus SD, saya berhasil meraih juara satu 
umum. Sebenarnya, saya bisa meraih rangking 1 umum itu berkat 
doa dan dorongan ibu saya. Beliau selalu mengingatkan saya 
bahwa saya hanya bisa bersekolah jika saya pintar dan rangking 
satu agar saya bisa memperoleh beasiswa. Jika tidak, saya tidak 
akan bisa bersekolah lagi. Doktrin inilah yang tertanam di batin saya 
sehingga saya bisa unggul sebagai juara satu umum hingga lulus 
SMP. 

Selepas SMP, saya diterima di dua SMA sekaligus. Satunya sekolah 
unggulan provinsi, yang satunya lagi sekolah unggulan Kota Makas-
sar. Sekalipun awalnya saya sangat kecewa pada kenyataan 
bahwa saya tidak bisa bersekolah di sekolah unggulan provinsi 
karena ketiadaan biaya, saya akhirnya bersyukur bisa bersekolah di 
sekolah unggulan kota yang kemudian bisa mengantarkan saya 
bergabung dengan semua peringkat satu umum dari berbagai 
sekolah di provinsi Sulawesi Selatan. Di sekolah khusus tersebut, saya 
berhasil lulus dengan nilai tertinggi yang membuat saya diterima di 
enam kampus.

 



Saya memilih untuk kuliah di UNJ hanya karena kampus ini saja yang 
menawarkan biaya kuliah yang relatif murah dan terjangkau. Ternya-
ta, keputusan saya kuliah di Ibukota dengan kondisi ekonomi yang ter-
batas inilah yang banyak menempa saya hingga menjadi mahasiswa 
berprestasi. Saya hidup berdua bersama ibu saya di sebuah kosan 
yang terjangkau di daerah Rawamangun. Saya harus bisa membagi 
waktu saya sebagai mahasiswa, organisatoris, dan tulang punggung 
keluarga. 

Saya banyak melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi keper-
luan kuliah dan kebutuhan ibu saya yang tidak bisa bekerja karena 
keterbatasan fisik dan pendidikan. Di sela-sela kegiatan kuliah, saya 
sering sekali mengikuti acara seminar atau pelatihan di kampus yang 
menyediakan kotak makanan gratis. Kotak inilah yang sering saya 
bawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama ibu saya. Ternyata 
sertifikat yang saya kumpulkan dari berbagai kegiatan itulah yang 
mengantarkan nilai saya berada di posisi teratas saat kompetisi Maha-
siswa Berprestasi UNJ, yang pada akhirnya juga sukses mengantarkan 
saya masuk dalam bursa Mahasiswa Berprestasi Nasional. 

Dari banyak hal yang saya alami, saya selalu mendefinisikan kesuk-
sesan sebagai usaha bertahan dan bahkan menjadi unggul di segala 
keterbatasan. Kondisi yang terbatas tidak boleh menjadi alasan untuk 
tidak menjadi yang terbaik. Terkadang, keterbatasan itulah yang men-
gakselerasi usaha kita menjadi jauh lebih unggul dibanding potensi 
kita yang sesungguhnya. Tak lupa juga untuk terus berkontribusi dan 
berbagi ke sesama karena pertolongan Tuhan selalu ada saat kita 
membantu sesama.



konsep sakapata
 

TAHUN 

KE- 

TARGET AKADEMIK KEGIATAN LAINNYA KETERANGAN 

1 

• Mengikuti perkuliahan secara 

maksimal 

• Meraih IPS semaksimal mungkin 

• Mengenal secara aktif dosen dan 

fasilitas prodi 

• Mendapatkan/Mengajukan 

beasiswa 

• Mengikuti kegiatan 

yang diadakan prodi, 

fakultas dan organisasi 

mahasiswa 

• Target IPS 3,3-4,0 

2 

• Menjaga stabilitas IPS 

• Konsisten mengikuti kegiatan 

perkuliahan 

• Mengikuti pelatihan  penulisan 

ilmiah  

• Mendapatkan beasiswa 

• Menulis karya ilmiah 

• Mengikuti perlombaan 

antar mahasiswa 

• Mencari informasi ajang 

PIMNAS dan MAWAPRES 

• Aktif dalam kegiatan 

OPMAWA/ORMAWA 

• Target IPS 3,3-4,0 

• Meraih juara 

perlombaan 

3 

• Menjaga stabilitas IPS 

• Konsisten mengikuti kegiatan 

perkuliahan 

• Mengikuti PIMNAS 

• Mengikuti pemilihan MAWAPRES 

• Melaksanakan PKM 

• Aktif dalam kegiatan 

OPMAWA/ORMAWA 

• Mengikuti seminar-

seminar (regional, 

nasional, internasional) 

• Target IPS 3,3-4,0 

• Menjadi MAWAPRES 

• Menjadi Ketua 

OPMAWA/ORMAWA 

4 
• Menjaga stabilitas IPS 

• Menulis SKRIPSI 

 • Lulus semester 8 



TIPS N’ TRICKS
9 TIPS UNTUK MAHASISWA SUKSES

+ Pelajari semua kewajiban sebagai mahasiswa. Mulai dari beban 
SKS yang harus diselesaikan, mata kuliah wajib dan pilihan, sampai 
standar nilai yang harus dicapai agar tidak perlu mengulang

+ Jangan ragu mendatangi dosen jika ada materi yang belum 
dimengerti. 

+ Hindari memperbaiki nilai di semester reguler. Lakukan di semes-
ter pendek atau lebih baik jangan sampai mengulang mata kuliah

+ Jauh-jauhlah dari mereka yang lebih sering nongkrong / ke 
kantin daripada ikut kuliah. Kalau tidak kuat iman nilaimu bisa jadi 
payah

+ Mengulang kuliah hanya karena absensi tidak terpenuhi itu bikin 
sakit hati. Usahakan tetap masuk kuliah walau badai menghalang

+ Skripsi tidak mungkin menyelesaikan diri sendiri: Karena menunda 
menyelesaikannya sama saja selangkah lebih dekat untuk jadi 
mahasiswa abadi

+ Kalau skripsi menyiksa, paling tidak tema yang disuka akan bisa 
membuatmu ringan mengerjakannya

+ Kewajiban akademismu harus tetap jadi nomor satu walau kamu 
aktif di organisasi. Kecuali orang tuamu memang menguliahkan-
mu agar kamu hanya menjadi organisator bukan sarjana.

+ Jangan lupa maksimalkan ibadah

 



KEGIATAN RUTIN KEMAHASISWAAN 
DARI KEMENRISTEKDIKTI

1. PIMNAS (27 - 31 Agustus 2019) di Universitas Udayana

1. Melalui laman http://simbelmawa.ristekdikti.go.id dan 
https://pimnas32.unud.ac.id, operator Perguruan Tinggi wajib 
melakukan registrasi daring data personal peserta dan mengung-
gah foto profil berwarna (maksimum 1 MB) untuk ketua dan ang-
gota paling lambat tanggal 16 Agustus 2019 pukul 23.59 WIB, pan-
duan registrasi dapat diunduh di laman http://simbelmawa.ristek-
dikti.go.id.
2. Melalui laman http://simbelmawa.ristekdikti.go.id :
• Ketua Kelompok (PKM 5 Bidang) seluruh peraih pendanaan 
Tahun 2019 wajib mengunggah Laporan Akhir (format .pdf maksi-
mum 5 mb) paling lambat tanggal 19 Agustus 2019 pukul 23:59 WIB
• Ketua Kelompok (PKM 5 Bidang, PKM-GT dan PKM-GFK) pe-
serta PIMNAS wajib mengunggah Poster (format .jpg/.png maksi-
mum 5 mb) paling lambat tanggal 19 Agustus 2019 pukul 23.59 WIB
• Ketua Kelompok (PKM 5 Bidang) peserta PIMNAS wajib men-
gunggah Artikel (format .doc/.docx maksimum 5 MB) paling 
lambat tanggal 19 Agustus 2019 pukul 23:59 WIB, bagi judul yang 
sudah melakukan publikasi artikel, maka Ketua Kelompok meng-
gungah artikel yang telah dipublikasi menggunakan format artikel 
ilmiah PKM dan diisi keterangan publikasi berupa catatan kaki 
(footnote) yang menyatakan identitas jurnal lengkap (nama, ket-
erangan sinta dan nomor keputusan dari ristekdikti, issn, penerbit, 
doi, nomor halaman)
3. Peserta melakukan registrasi on-desk pada saat kedatangan 
tanggal 27 Agustus 2019 pukul 9.00 - 12.00 WIB di Gedung Udaya-
na International Convention Centre, Kampus Bukit Jimbaran 
dengan membawa sebagai berikut :



• Pas foto berwarna ukuran 4x6cm ketua dan anggota (1 
lembar)
• Softcopy file presentasi (format .ppt/.pptx)
• Poster yang akan dinilai (format sesuai pedoman PKM)
• Print-out poster berwarna ukutan kertas A4 (3 lembar)
• Produk hasil kegiatan
• Fotokopi Kartu Mahasiswa aktif
• Surat tugas dari perguruan tinggi yang bersangkutan, fotoko-
pi tiket pulang pergi dan boarding-pass bagi yang menggunakan 
transportasi udara serta SPPD yang sudah ditandatangani pejabat 
Perguruan Tinggi yg bersangkutan (formulir terlampir)

2. National University Debating Championship (NUDC) 
Lomba debat NUDC dilaksanakan pada 14-19 juli 2019, seleksi 
dilakukan dalam tiga tahap ; tingkatan perguruan tinggi, tingka-
tan wilayah dan tingkatan nasional, serta diikuti oleh 14 wilayah, 
112 tim, 336 peserta. Sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, 
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetap-
kan pola pembinaan mahasiswa dan salah satu usaha pembi-
naannya adalah melalui kompetisi debat yang telah dirumuskan 
dalam National University Debating Championship (NUDC).
Persyaratan: 
1. Peserta NUDC adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dib-
uktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Satu tim terdiri atas 2 debaters dan 1 (satu) N1 Adjudicator. 
3. Debater adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal 
semester 10) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan 
semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendi-
dikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman http://forlap.dikti.go.id. 
4. N1 Adjudicator adalah mahasiswa aktif/ dosen dari perguruan 
tinggi asal Debater yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang 
ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. 
5. Debater wajib mengikuti Seminar on Debating. 
6. N1 Adjudicator wajib mengikuti Seminar on Adjudicating, Adju-
dicator Accreditation, dan mengikuti keseluruhan babak penyisi-
han untuk menentukan status juri ( accredited atau trainee ).
7. Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apa pun.
 



3. Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (ONMIPA-PT)
ON MIPA-PT sebagai bagian untuk mempersiapkan mahasiswa 
dalam rangka mendorong dan atau dan atau meningkatkan 
prestasi mutu bidang MIPA tidak hanya di tingkat nasional tetapi 
juga internasional.
a. Seleksi Tahap I dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk 
memilih 7 (tujuh) orang mahasiswa per bidang (Matematika, Fisika, 
Kimia, Biologi) dan hasilnya dikirim ke LLDIKTI Wilayah masing-mas-
ing paling lambat tanggal 4 Maret 2019 untuk mengikuti seleksi 
Tahap II (Tingkat Wilayah).
b. Seleksi Tahap II (Tingkat Wilayah) dilaksanakan secara serentak 
pada tanggal 26-27 Maret 2019 oleh LLDIKTI di 14 (empat belas) 
wilayah.
Persyaratan :
a. Mahasiswa berasal dari Program Studi Strata Satu (S1) perguru-
an tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendi-
dikan Tinggi;
b. Maksimal semester 8;
c. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) http://-
forlap.dikti.go.id ;
d. Belum lulus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
e. Berasal dari bidang ilmu MIPA atau yang relevan.
f. Peserta belum pernah mendapatkan medali emas atau Juara I 
masing-masing dalam ON MIPA-PT.
g. Khusus peserta matematika, belum pernah mengikuti kompetisi 
International Mathematics Competition for University Students 
(IMC).
h. Peserta seleksi Tahap II adalah peserta terbaik hasil seleksi Tahap 
I dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi 
bidang kemahasiswaan.



4. PILMAPRES (PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI)

Seleksi Tingkat Nasional pada tanggal 1 s.d. 18 April 2019
Persyaratan umum dipenuhi oleh peserta melalui dokumen yang 
membuktikan bahwa peserta Pilmapres tingkat S1: 
1. Merupakan Warga Negara Indonesia; 
2. Terdaftar di PD-Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program Sar-
jana maksimal semester VI; 
3. Berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2019 
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IP seluruh matakuliah yang 
lulus) ratarata minimal 3,00; 
5. Merupakan wakil resmi dari perguruan tingginya yang dibukti-
kan dengan Surat Pengantar dari pimpinan perguruan tinggi 
bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor/Ketua/Direktur) dan belum 
pernah menjadi finalis Pilmapres Tingkat Nasional. Apabila pe-
menang pertama berhalangan, pemenang berikutnya dapat 
diajukan sebagai pengganti.

Persyaratan Khusus Persyaratan khusus dipenuhi oleh peserta 
melalui kelengkapan yang harus diunggah oleh peserta untuk 
dinilai oleh tim juri, yaitu: 
1. Rekapitulasi Indeks Prestasi per semester; 
2. Karya tulis ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia baku; 
3. Ringkasan (bukan abstrak) yang ditulis dalam bahasa Inggris/-
bahasa asing PBB lainnya; 
4. Maksimum 10 (sepuluh) prestasi/capaian yang unggul dan 
membanggakan, dilengkapi dengan dokumen pendukung 
sebagai bukti; 
5. Video profil diri dan deskripsi kegiatan yang paling diunggulkan 
dan dibanggakan berdurasi 3 (tiga) - 5 (lima) menit bagi finalis 
tingkat nasional.



5. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)
Kompetisi dilaksanakan pada 14-19 juli 2019 dan diikuti oleh 112 
peserta.
A. Persyaratan 
1. Peserta KDMI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dib-
uktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Satu tim wajib terdiri atas tiga pendebat dan satu Juri Institusi. 
3. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal 
semester 8) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan 
semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendi-
dikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman http://forlap.dikti.go.id, ter-
hitung pada saat pelaksanaan KDMI tingkat nasional. 
4. Jika ada peserta pada saat pelaksanaan KDMI tingkat nasional 
sudah lulus atau melebihi batasan semester yang telah ditentukan 
diatas, maka yang bersangkutan harus digantikan oleh peserta 
yang lain.
5. Seorang mahasiswa tidak boleh mengikuti lomba KDMI dan 
NUDC pada tahun yang sama (mulai dari tingkat wilayah dan 
tingkat nasional) 
6. Peserta yang sudah menjuarai (juara 1,2,3) di KDMI nasional, 
maka yang bersangkutan tidak diijinkan lagi untuk mengikuti 
kegiatan KDMI pada tahun berikutnya. 
7. Juri Institusi adalah mahasiswa aktif/dosen tetap dari perguruan 
tinggi asal yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatan-
gani oleh pimpinan perguruan tinggi.
 8. Peserta wajib mengikuti Seminar Debat. 
9. Juri Institusi wajib mengikuti Seminar Penjurian dan Akreditasi Juri 
untuk menentukan status juri (Terakreditasi atau Binaan). Juri institu-
si wajib mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, dan apabila 
tidak maka peserta akan didiskualifikasi.



6. Pekan Olah Raga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) merupakan 
ajang kompetisi cabang Olah Raga yang ditujukan kepada 
seluruh mahasiswa di Indonesia. Kegiatan ini rutin dilaksanakan 
oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, melalui organ-
isasi Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) 
yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Digelar pada 18-26 September 2019 di  GOR Pasar Minggu, Jakar-
ta Selatan.
Adapun persyaratan bagi para mahasiswa yang berpartisipasi 
menjadi atlet dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POM-
NAS) adalah sebagai berikut:
1. Atlet peserta adalah warga negara Indonesia dan harus ber-
status mahasiswa aktif (Program Diploma dan Sarjana) pada per-
guruan tinggi yang dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Ke-
budayaan (termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Kes-
ehatan).
2. Atlet peserta harus didaftarkan dan tergabung dalam satu 
kontingen Provinsi.
3. Atlet harus mengisi data pribadi, asal perguruan tinggi, dan 
prestasi terbaik yang pernah diraihnya.
4. Atlet peserta harus memenuhi syarat sebagai mahasiswa 
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa serta surat 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi 
Bidang Kemahasiswaan yang bersangkutan.
5. Pimpinan Kontingen harus mengisi dan menyerahkan formulir 
yang berisi jumlah atlet pada  cabang olahraga yang diikuti.
6. Seorang atlet hanya dapat mengikuti salah satu cabang 
olahraga
7. Pimpinan Kontingen harus menyampaikan daftar nama dan 
pas foto setiap atlet peserta.
Atlet peserta wajib saling menghormati, dan sportif.



KEGIATAN MAHASISwa
yang dapat diikuti

+ Pekan Kreatifitas Mahasiswa (PKM)
Mahasiswa yang berkualitas adalah mahasiswa yang memiliki multi 
kecerdasan, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. 
Mahasiswa dapat dikembangkan melalui berbagai program dan 
salah satu bentuk upaya untuk memberi bekal mahasiswa adalah 
PKM.

+ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) PMW bertujuan untuk mem-
berikan bekal pengetahuan,keterampilan dan sikap atau jiwa 
wirausaha (entrepreneurship) berbasis Ipteks kepada pada maha-
siswa agar dapat mengubah pola pikir (mindset) dari pencari kerja 
(job seeker) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (job creator) 
serta menjadi calon pengusaha yang tangguh dan sukses mengha-
dapi persaingan global. Program PMW dapat diikuti oleh mahasiswa 
S1 Universitas/Institut/Sekolah Tinggi dan diploma/politeknik yang 
telah menyelesaikan kuliah 2 semester atau minimal telah menyele-
saikan 36 SKS. 

+ Program Hibah Bina Desa (PHBD) PHBD adalah kegiatan pember-
dayan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Ikatan 
Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) dan atau Badan Eksekutif Mahassiwa (BEM). Mahasiswa 
pelaksana PHBD ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli 
dan berkontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa 
binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera.



+ Bantuan Dana Pemberdayaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Tujuan dari bantuan dana pemberdayaan Unit Kegiatan Mahasiswa 
adalah untuk memberikan dukungan kepada para mahasiswa 
(perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan 
antarperguruan tinggi untuk mengembangkan potensi, menyalurkan 
bakat, minat dan kemampuannya dalam bidang tertentu melalui 
organisasi yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan 
karakter/sikap, dan keterampilan.

+ Program Co-operative Academic Education (Co-op)
atau Progam Belajar Bekerja Terpadu (PBBT)
Program ini merupakan program yang mengintegrasikan berbagai 
latar belakang ilmu yang didapatnya di bangku kuliah dengan pen-
galaman nyata dunia usaha.

+ Mahasiswa Berprestasi (Mawapres)
Mawapres adalah mahasiwa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, 
baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria 
yang ditentukan. Peserta Mawapres adalah mahasiswa aktif pada 
perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pen-
didikan Tinggi dan terdaftar pada Pengkalan Data Pendidikan Tinggi 
(PDPT).

+ Latihan Ketarampilan Manajemen Mahasiwa (LKMM) Tingkat Menen-
gah
Mahasiswa yang berkualitas adalah mahasiswa yang memiliki multi 
kecerdasan, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. 
Mahasiswa dapat dikembangkan melalui berbagai program dan 
salah satu bentuk upaya untuk memberi bekal mahasiswa adalah 
melalui pelatihan-pelatihan yang salah satunya adalah LKMM Tingkat 
Mengah.



+ National University Debating Championship (NUDC) dan World Uni-
versities Debating Championship (WUDC)
Sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pembela-
jaran dan Kemahasiswaan menetapkan pola pembinaan mahasiswa 
dan salah satu usaha pembinaannya adalah melalui kompetisi debat 
yang telah dirumuskan dalam National University Debating Champion-
ship (NUDC) dan WUDC.

+ Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON-
MIPA-PT)
ON MIPA-PT sebagai bagian untuk mempersiapkan mahasiswa dalam 
rangka mendorong dan atau dan atau meningkatkan prestasi mutu 
bidang MIPA tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

Perserta adalah mahasiswa S1 PT di lingkungan Kemenristekdikti, ter-
daftar dalam PDPT, belum lulus s.d 31 Agustus pada tahun saat pelak-
sanaan seleksi dan belum pernah mendapatkan medali emas atau 
juara I dalam ON MIPA-PT atau OSN-Pertamina.

+ Musabaqa Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa Nasional
MTQ Mahasiswa adalah salah satu pembinaan mental dan spiritual 
bagi mahasiswa sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pemahaman terhadap isi 
kandungan Al-Qur’an. MTQ Mahasiswa dilaksanakan setiap 2 (dua) 
tahun sekali.

+ Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Mahasiswa
Pesparawi Mahasiswa adalah salah satu upaya peningkatan kualitas 
penghayatan nilai-nilai agama, serta ajang untuk melantunkan 
madah bhakti kepada Tuhan Allah, Pencipta alam semesta. Tujuan 
Perparawi adalah memupuk tali persaudaraan dan rasa kebersa-
maan sebagai cerminan kesatuan dan kebersamaan umat kristiani. 
Pesparawi Mahasiswa dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.



+ Sukan (pertandingan) Malaysia dan Indonesia (Sukmalindo) 
Bidang Olahraga
Sukmalindo adalah suatu event dibidang olahraga untuk memba-
ngun persahabatan dan perdamaian para pelajar terutama di 
tingkat perguruan tinggi. Selain itu Sukmalindo diharapkan mampu 
membangun networking antara Malaysia dan Indonesia. Sukmalin-
do dilaksanakan setiap satu tahun sekali secara bergantian antara 
Malaysia dan Indonesia.

+ Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional (POMNas)
POMNas adalah kegiatan olahraga di kalangan mahasiswa guna 
memupuk dan meningkatkan persatuan; kebersamaan; persa-
habatan antar-mahasiswa se Indonesia. Meningkatkan dan 
mengembangkan minat olahraga mahasiswa, serta meningkatkan 
kesegaran jasmani, disiplin dan sportifitas mahasiswa.

+ Asean University Games (AUG) Mahasiswa
AUG adalah suatu ivent dibidang olahraga untuk membangun 
persahabatan dan perdamaian para mahasiswa di tingkat Asean. 
Meningkatkan dan mengembangkan minat olahraga mahasiswa, 
serta meningkatkan kesegaran jasmani, disiplin dan sportifitas ma-
hasiswa.

+ Sistem Iinformasi Pendidikan dan Dunia Kerja (SinDikKer)
Merangkum dan menganalisa data maupun informasi pendidikan 
dan dunia kerja. Menampilkan perspektif dan kondisi terkini 
dengan data yang selalui diperbaharui oleh pemangku kepentin-
gan secara berkesinambungan dan langsung.

 



kegiatan wajib
yang Harus Diikuti Mahasiswa Baru

+ Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Prodi (PKMP)
Salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh para mahasiswa baru 
dan merupakan acara puncak dari rangkaian Kaderisasi Fakultas 
Bahasa Seni UNJ adalah Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Prodi 
(PKMP). Setiap tahun, PKMP selalu dilaksanakan dalam rangka mela-
tih jiwa kepemimpinan mahasiswa baru Bahasa dan Seni UNJ. 

Selama tiga hari berturut-turut para peserta mendapatkan berbagai 
materi tentang kepemimpinan dan kemahasiswaan, public speak-
ing, kepekaan sosial, serta pergerakan mahasiswa. Peserta juga 
diajak memecahkan studi kasus, diskusi kelompok, melakukan role-
play, dan lain sebagainya. PKMP tidak hanya digunakan sebagai 
pembekalan mahasiswa baru, tetapi juga untuk menjalin kedekatan 
satu angkatan. 

+ Spritual Holiday with FBS (SHOW FBS)
Spiritual Holiday with FBS (SHOW FBS) merupakan agenda tahunan 
yang diadakan sejak tahun 2012 oleh BEM FBS UNJ dengan FSIKU FBS 
UNJ  untuk mahasiswa muslim/ah baru Fakultas Bahasa dan Seni 
UNJ. Agenda ini merupakan usaha bersama untuk menanamkan 
bekal awal dalam menjalani perkuliahan di kampus berupa pema-
haman Islam dan ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa di ten-
gah-tengah pemahaman liberal yang kian merebak di kalangan 
anak-anak muda. Untuk itu adanya kegiatan ini diharapkan menjadi 
penguat iman untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keIsla-
man dengan tetap berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan tren 
kekinian. 



mawapres

Sekumpulan Kunang-kunang
yang Mencipta Akar Kering Bercahaya

Semua langkah selalu menghadirkan doa, usaha, dan asa.

Hari itu saya masih berada di dalam perut bumi. Tidak terlihat, 
seakan tidak ada, tidak dikenal, tidak dirasa. Seorang yang baru 
menggenggam gagang pintu dan membukanya secara perlahan 
untuk bersedia melihat dunia baru. Setelah pintu itu dibuka perlah-
an, angin kencang langsung berhembus menabrak setiap sisi diri 
yang baru terlihat sebagian kecil. Sekelompok orang yang menun-
jukan kemampuannya untuk mensyairkan puisi yang indah, untuk 
menuliskan cerita yang dahsyat, untuk beradegan sebagaimana 
aktor di layar kaca.

 

Sastra Indonesia
Bima Dewanto



Hari itu setelah keluar dari perut bumi, saya masih bagian kecil yang 
tidak terlihat diantara orang-orang hebat yang menunjukan cintan-
ya pada sastra. Tangannya selalu terangkat di setiap diskusi hendak 
mengutarakan keinginannya untuk menampilkan diri. Saya masih 
terdiam menyaksikan kemampuan mereka menunjukan betapa 
kayanya sastra itu. Banyak yang sudah menuliskan karyanya, 
banyak yang sudah berjumpa dengan sastrawan idolanya, banyak 
yang sudah menunjukan keahlian deklamasinya. Di sini, saya hanya 
duduk masih nyaman dengan menjadi sebuah akar kering yang 
tidak bercahaya.

Jauh daripada hari itu setelah keluar dari perut bumi, mereka yang 
sudah bersinar lebih dulu membuka sebuah jalan lebar di kedua sisi 
saya berbaring sebagai sebuah akar. Memperlihatkan dan mem-
persilakan saya untuk merangkak, berjalan, bahkan berlari di jalan 
tersebut untuk bisa mencapai impian. Mereka tidak membiarkan 
saya duduk diam di sini. Saya merangkak, berjalan, dan berlari di 
antara mereka, di antara cahaya yang mereka paparkan untuk 
jalan saya. Semakin jauh langkah yang saya pijak, semakin terang 
cahaya yang mereka bagi untuk saya. Hingga pada ujung jalan 
tersebut, saya menjadi akar kering yang berdiri bermandikan 
cahaya.

---

Menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) bukanlah proses sema-
lam suntuk yang bisa selesai esok sembari matahari terbit. Perjala-
nan dimulai sejak saya mengawali perkuliahan sebagai mahasiswa 
semester awal yang masih belum tahu arah. Takut melangkah 
karena masih banyak orang yang menghadang di depan dengan 
ambisi yang besar untuk terlihat. Memulai kuliah dengan ber-
gabung ke dalam satu komunitas teater membuat saya semakin 
jatuh hati dengan kesenian. Murni menjalani hari dengan kasih 
tanpa ambisi untuk menjadi. Bercerita mengenai proses menjadi 
Mawapres agaknya sering didengar di beberapa wawancara 
maupun seminar. Kali ini, saya akan bercerita tentang mereka yang 
sedia berbagi cahaya sehingga saya yang semula redup menjadi 
benderang.



Sinar pertama—menjadi mahasiswa bimbingan seorang Dr. Mifta-
hulkhairah Anwar, M.Hum. merupakan satu anugerah yang saya 
dapat di awal perkuliahan. Pertemuan tidak sengaja dari seminar di 
Prodi yang saat itu saya sedang bertanya kepada pembicara men-
genai desain grafis merupakan awal terjadinya hubungan baik 
antara dosen dengan mahasiswa. Beliau merupakan orang yang 
cermat dalam mengeksplorasi bakat seseorang. Saat itu, beliau 
menyadari kemampuan saya dalam bidang desain grafis dan 
memberikan saya kesempatan untuk merancang desain sebuah 
pagelaran sastra pertama di Prodi Sastra Indonesia bertajuk Riung 
Sastra. Dari acara tersebut, kepercayaan semakin tumbuh hingga 
akhirnya saya didaulat menjadi perwakilan Prodi dalam ajang Ma-
hasiswa Berprestasi Fakultas yang terus berlanjut hingga tingkat Nasi-
onal seperti sekarang.

Pada dasarnya, saya mencintai seni yang mengutamakan kebe-
basan dalam proses penciptaannya, sementara Mawapres mer-
upakan kompetisi akademis yang dominan menjadikan realitas 
sebagai topik utama. Perjumpaan dengan karya tulis, Sustainable 
Development Goals, isu sosial, impromptu speech, dan hal-hal ilmiah 
lainnya merupakan hal asing bagi saya yang terbiasa menggu-
nakan fantasi sebagai bumbu penciptaan sebuah karya. Namun, 
sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, beliau merupakan 
anugerah. Beliau yang mengajarkan saya bagaimana menulis 
secara ilmiah, berpikir logis, menyusun kerangka karya tulis, dan hal 
baru lain yang tidak saya temukan dalam penciptaan suatu karya 
seni.

Sinar kedua datang dari para sahabat yang sampai sekarang masih 
setia untuk terus ada dan berdaya. Berawal dari perjumpaan di 
kelas, asing dan mencabik keberanian hingga terkuliti sampai tidak 
berani unjuk diri. Mereka hebat—bersatu sejak semester awal mem-
buat satu kumpulan yang terikat kuat hingga bisa bertahan sampai 
sekarang. Perjalanan menjadi seorang Mawapres bukanlah jalan 
datar yang dapat dilewati dengan mudah menggunakan sepas-
ang roda.



Hamparan bergelombang membuat saya jatuh-bangun. Seorang 
awam yang tidak tahu apa itu Mawapres membuat saya memiliki 
tugas tambahan untuk menyesuaikan diri dari seniman menjadi ak-
ademisi. Banyak pengorbanan yang diberikan, tangisan yang ada, 
lelah yang terus bergelayut di balik punggung. 

Kemungkinan saya akan mati di tengah jalan dengan semua 
rintangan tersebut. Namun, keberadaan mereka—para sahabat 
yang berpegangan kokoh membuat saya berani untuk terus me-
langkah. Keberadaan mereka selalu menjadi tawa bagi saya. Kes-
ulitan apapun yang saya hadapi akan lebur bersama dengan 
canda dari mereka. Kesedihan apapun akan larut bersama cerita 
yang saya tuangkan dengan mereka. Saya bahagia di setiap 
pengumuman pemenang Mawapres ketika disebutkan sebagai 
juara satu. Namun kebahagiaan itu tertimpa dengan kebahagiaan 
yang lebih besar yakni hadirnya mereka di setiap perhelatan 
Mawapres sejak tingkat fakultas hingga universitas. Pelukan hangat 
masing-masing dari mereka membuat saya selalu bersyukur diberi-
kan anugerah yang lebih besar daripada sebuah prestasi, sahabat. 
Ketika saya dinobatkan sebagai Mawapres Utama UNJ 2019, mata 
saya tidak berani melihat ke arah kiri auditorium—tempat mereka 
duduk mengucap nama saya dengan lantang dari sana. Seturunn-
ya saya dari panggung, mereka menghampiri saya dan mene-
teskan air matanya dengan pelukan hangat yang diberikan. 
Mereka adalah cinta, daya, dan asa bagi saya. Sinarnya meman-
car ikut menerangi saya yang setengah redup.

Kemudian sinar lain ikut menjadi daya bagi saya untuk terus berca-
haya. Seni teater, desain grafis, dan sastra turut mengantarkan 
saya sampai ke titik ini. Pelajaran hidup yang dapat saya ambil dari 
sebuah kesenian adalah bagaimana ekspresi harus tersalurkan. 
Dalam teater, saya dididik untuk mengenali tokoh dalam nas-
kah-naskah drama. 



Tokoh-tokoh tersebut yang memiliki cerita hidupnya sendiri mem-
buat saya sadar untuk tidak menjalani hari dengan biasa-biasa 
saja. Konflik pasti harus ada dalam babak sebuah cerita karena itu 
yang bisa membuat tokoh mampu lolos dan menjadi seorang pe-
juang yang sesungguhnya. Teater mengajarkan saya untuk ber-
syukur atas apa yang didapat sampai sekarang. Keluhan-keluhan 
yang ada mesti sirna sebab tokoh-tokoh lain di naskah memiliki 
problematika yang lebih besar dari saya.

Desain grafis mengantarkan saya pada harmonisasi sebuah kesat-
uan. Senggama antara satu warna dengan warna lain membuat 
sebuah karya grafis dapat menjadi sebuah satu karya yang sedap 
dipandang mata. Begitupun dengan yang saya aplikasikan dalam 
proses menuju Mawapres. Kesatuan konsep dalam setiap aspek 
penilaian Mawapres menjadi nilai utama bagi saya. Kesatuan 
konsep pada karya tulis, presentasi, dan hal-hal lain yang men-
yangkut penampilan membuahkan hasil yang fokus.

Sementara sastra menjadi tempat untuk pulang bagi setiap cerita 
yang hadir di depan mata, di dalam hati, dan di sekitar pikiran. 
Semua yang terjadi merupakan sebuah gambaran kehidupan 
bagi karya sastra yang akan saya tulis nantinya. Rasa kesal, 
amarah, bahagia, sedih, semua dapat saya ungkapkan melalui 
cerpen maupun puisi. Sastra mengajarkan saya membuka hati 
untuk berbagi cerita. Sastra menuntun saya untuk mengungkapkan 
semua emosi jiwa yang meluap membanjiri diri. Ketika semua telin-
ga tertutup, semua mata terpejam, dan semua pikiran enggan, 
sastra selalu membuka lebar pintunya bagi saya untuk bercerita 
semua yang ingin saya ceritakan.

Dari cahaya-cahaya tersebut, maka akar kering yang semula 
redup kini berbinar terang memancarkan sinar keemasan. Saya 
masihlah sebuah akar kering tanpa sinar tersebut. Terima kasih 
kunang-kunang yang masih ada untuk terus berterbangan di seki-
tar sehingga cahayanya terbagi dan memperlihatkan akar kering 
itu.

Terima kasih.



Hai! Selamat datang para pemimpi yang berhasil menjadi bagian 
dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta! Sebagian dari kalian 
mungkin tidak menjadikan program studi yang kalian dapatkan 
saat ini sebagai pilihan utama, atau mungkin tidak pernah bermim-
pi untuk melanjutkan pendidikan di universitas ini. Namun, sebelum 
kita melangkah lebih jauh dalam untaian kata di bawah ini, marilah 
sama-sama bersyukur atas karunia Tuhan yang telah memberikan 
kesempatan kepada kita untuk terus belajar di bangku kuliah.

Perkenalkan nama saya Amelia, lahir di Jakarta pada 23 Mei 2000, 
dan saya tidak pernah menuliskan nama universitas ini dalam 
dream mapping saya. Sempat terpukul karena gagal menjadi 
bagian dari salah satu universitas impian tentunya menjadi cambu-
kan keras bagi saya untuk berlari lebih kencang. Saya yakin segala 
sesuatu terjadi pasti ada hikmahnya dan untuk mengembangkan 
diri serta menimba ilmu tentunya bisa dengan siapa saja dan di 
mana saja.

Bahasa dan Sastra Indonesia adalah hal yang benar saya cintai 
dan nantinya memupuk rasa cinta dan bangga terhadap bahasa 
nasional kepada siswa merupakan hal yang saya impikan. 

 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Amelia Effendy



Atas kegagalan yang telah saya sebutkan tadi, membuat saya 
mengatur ulang langkah-langkah yang tadinya sudah matang 
saya siapkan. Saya merupakan pribadi yang cukup visioner dan 
ingin terus mengembangkan diri, karena untuk mencapai kesuk-
sesan menurut versi saya adalah dengan proses yang dijalani 
dengan sungguh-sungguh disetiap harinya.

Untuk mengembangkan relasi di tahun pertama kuliah, saya memi-
lih untuk bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pen-
didikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengenal lebih dekat 
teman-teman prodi dan menjalani beragam kegiatan positif. Selain 
itu, di tahun pertama kuliah buku kedua saya bersama 
teman-teman berhasil diterbitkan oleh penerbit Mizan dan dapat 
dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Tak sampai disitu, sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Perta-
ma, saya bermimpi untuk tergabung di dalam Abang None None 
Buku Jakarta Barat, dan pada tahun 2018 mimpi itu terwujud. Tuhan 
tidak pernah berhenti memberikan jalan kepada saya yang terus 
berdoa dan berusaha. Tak hanya tergabung, saya juga berhasil 
diberikan amanah sebagai Wakil II None Buku Jakarta Barat , serta 
dapat melaju ke tingkat provinsi. Bersama Abang None Buku Jakar-
ta Barat, saya menjadi memiliki kesempatan untuk mengenal 
budaya Jakarta, menjalani beragam kegiatan sosial, dan melaku-
kan aksi nyata untuk berusaha meningkatkan literasi.

Selain mengembangkan diri, saya juga senang berbagi. Dengan 
perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang memper-
mudah penyebaran informasi, saya memilih media sosial Instagram 
@ameliaeffendy untuk membagikan informasi mengenai Edukasi 
Bahasa Indonesia yang biasa saya sebut “EBI”, membuat gerakan 
bernama “Melirik Arah” yang merupakan akronim dari Melindungi 
dan Melestarikan Bahasa Daerah, membuat saya memperluas 
jangkauan pertemanan ke berbagai daerah di 
Indonesia. 



Memasuki tahun 2019, saya mendaftarkan diri ke Pemilihan Duta 
Bahasa DKI Jakarta, mengikuti serangkaian tes, tak disang-
ka-sangka lolos menjadi Finalis dan lebih tak disangka-sangka lagi 
adalah ketika pewara saat malam final, mengumumkan saya ber-
hasil menjadi Terbaik III Duta Bahasa DKI Jakarta. Sungguh Tuhan 
Maha Melihat usaha, dan Maha Mendengar doa-doa yang 
dipanjatkan hamba-Nya.

Suatu kegagalan, bukanlah akhir dari segalanya, dan ketika kita 
menemui kegagalan-kegagalan berikutnya juga bukan merupa-
kan akhir dari dunia ini. Teruslah berdoa, karena kekuatan doa itu 
nyata adanya. Jangan takut akan kegagalan, dan ketika kamu 
gagal, jangan takut untuk bangkit dan kembali menata mimpi. 
Mari sama-sama bermimpi, berkarya, berusaha, berdoa, dan ber-
syukur.

Selamat memanfaatkan masa-masa kuliah dengan sebaik-baikn-
ya, Para Pemimpi!

- Amelia



Pria kelahiran Tanjung Pandan yang diketahui memiliki banyak 
hobi ini sangat menyukai sesuatu yang berhubungan dengan seni, 
bahasa dan ketertarikan dengan negara negara yang ada di 
dunia. Dan beladiri , ia belajar mengenai olahraga, seni serta filo-
sofi di dalamnya. Ditambah lagi musik yang membuat ia semakin 
menyukai seni.

Pria kelahiran 2 September ini sejak dulu memang dikenal sebagai 
orang yang periang, tak kenal menyerah dan memiliki jiwa petual-
ang. Pengalamannya mengikuti Raimuna Nasional ke X Pramuka 
di Papua dan bertemu banyak orang dari berbagai suku di Indo-
nesia menyadarkannya akan arti pentingnya perbedaan. Ditam-
bah lagi berkat tempaan dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, 
ia mulai melangkahkan kakinya di jepang pada kegiatan Interna-
sional seminar di salah satu kampus di Osaka, lalu selanjutnya 
mulal memberanikan diri dalam program internship di Hokkaido. 
Kali ini rasa ketentarikannya terhadap dunia internasional bangkit, 
membuatnya ingin berkarir di dunia internasional lalu berkeliling 
dunia untuk melihat berbagai kemenarikan yang ada di dalamn-
ya. “Jangan pernah menyerah untuk menggapai impian “adalah 
mottonya, ia berharap semangatnya pun dapat menyemangati 
orang-orang disekelilingnya.

Pendidikan Bahasa Jepang
Muhammad Fakih



Asael Charis Tewu Sukandar lahir di ricuhnya Jakarta paska refor-
masi tetapi tetap menjaga tanggal lahir yang estetik yaitu 9 Agus-
tus 1998 (9/8/98). Telah berhasil melewati 12 tahun wajib belajar di 
berbagai sekolah SDS St. Fr. Asisi, SMPN 155, dan SMKN 57. Kini 
sedang menjadi mahasiswa tingkat akhir dan semoga segera 
wisuda di Universitas Negeri Jakarta program Studi Sastra Inggris.

Sejak diperkenalkan dengan mata kuliah dasar-dasar filsafat di 
semester 2, ia kemudian tertarik untuk menekuni lebih dalam 
bidang ilmu tersebut dan mendaftarkan diri di extension course 
ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara (hanya 10 menit dari 
kampus A).

Hanya dua hal yang membuat saya sibuk di kampus; satu, latihan 
debat. Dua, kegiatan lainnya. Sejak semester pertama, saya 
merasa beruntung bahwa prodi Sastra Inggris memiliki English De-
partment Debating Club (Sekarang berubah nama menjadi Stu-
dent Debating Union dan latihannya bisa diikuti seluruh mahasiswa 
di UNJ) yang memberikan saya kesempatan, ruang, dan komuni-
tas untuk mengembangkan potensi di debat parlemen berbaha-
sa Inggris. Oleh karena itu, kuota absen saya banyak digunakan 
untuk menghadiri kompetisi debat bahasa Inggris di berbagai 
tempat, baik sebagai peserta maupun juri. 

Sastra Inggris
Asael Charis Tewu Sukandar



Namun diluar semua itu, saya tetap mahasiswa biasa yang menik-
mati bercengkrama dengan teman di kedai kopi, menonton film 
terkini di layar lebar, dan menjelajahi kuliner nusantara di sela 
waktu saat menghadiri kompetisi di luar kota.

Dua tahun awal saya memang berat, menjadi pengurus BEM 
Prodi, mengikuti kompetisi, dan latihan musik (sekarang sudah 
menyerah lantaran tidak kunjung mahir), namun itulah yang harus 
dilakukan untuk mencari jati diri dan potensi kita sebenarnya. Saya 
bukan mahasiswa super bisa di segala bidang, tapi jika saya ber-
potensi di satu bidang, maka saya akan memberikan sepenuhnya 
kemampuan saya untuk menjadi seseorang yang tidak jelek-jelek 
amat.

Jalan yang saya ambil, yaitu kompetisi, bukanlah sebuah jalan ab-
solut yang semua harus tempuh. Jika anda ingin menjadi barista 
paruh waktu walau tidak sesuai dengan program studi anda, atau 
menjadi penjaga piringan hitam di pasar santa, lakonilah selama 
memberikan pengalaman dan pengaruh positif untuk masa 
depan anda.

Kompetisi yang saya cantumkan dalam prestasi saya, sebenarnya 
hanya ujung glacier dari banyaknya kegagalan yang pernah 
saya lalui. Satu hal yang saya pelajari dari menggeluti dunia kom-
petisi, bahwa kerja keras tidaklah cukup. Anda harus tahu apa 
saja langkah yang harus diambil dan siapa saja pribadi yang anda 
butuhkan untuk mencapai target yang lebih baik. Sejujurnya, 
mengejar prestasi tidak akan memberikan anda kepuasan jika 
yang dicari hanyalah uang kemenangan, karena sesungguhnya 
tidak sebanding. Seorang yang memiliki jiwa dan ketertarikan terh-
adap kompetisi harus merelakan banyak hal, seperti waktu, uang, 
dan godaan untuk keluar dari zona nyaman. 



Sering saya temukan pendebat yang merasa cukup saat sudah 
menang di nasional, kemudian mengulang kemenangan yang 
sama, tapi tidak berani beranjak ke pertandingan kategori terbu-
ka (alumni pun bisa ikut) atau tingkat internasional. Hal ini tidak 
masuk di akal saya, karena potensi hanya akan menjadi 
menyenangkan jika kita bisa mengembangkannya dan dari sana 
kita bisa menjelajahi hal-hal baru yang mungkin tidak akan pernah 
kita temui selama hidup kita.



Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin adalah prodi termuda yang 
ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Angkatan pertama adalah ang-
katan 2014, dengan jumlah mahasiswa hanya 22 orang. Saya 
diterima di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin sebagai angkatan 
ketiga yaitu angkatan 2016 dengan jumah mahasiswa 28 orang. 
Sejujurnya, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin bukanlah prioritas 
utama saya ketika memilih prodi untuk SNMPTN, pilihan pertama 
saya adalah Sosiologi UNJ. Ternyata, Tuhan berkehendak lain dan 
menghempaskan saya ke Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. 
Saya pernah belajar bahasa Mandarin ketika di SMA selama tiga 
tahun, namun saya rasa apa yang telah saya pelajari di SMA tidak 
akan cukup membantu saya mengarungi kerasnya kehidupan 
perkuliahan. 

Semester pertama merupakan semester yang cukup berat bagi 
saya di kala itu, banyak hal baru yang belum saya pahami dan 
berhasil membuat saya pusing delapan keliling. Mata kuliah yang 
menurut saya paling susah dari semua mata kuliah yang ada 
adalah Menyimak. Menyimak sebuah percakapan dalam bahasa 
Mandarin jauh lebih susah daripada berusaha menyimak apa 
yang driver Grab atau Gojek katakan kepada kita selama di per-
jalanan, apakah anda mampu membayangkannya?

Pendidikan Bahasa Mandarin
Agretio Agustian



Saya berusaha mencari jalan keluar dari apa yang sedang saya 
alami, karena saya bukan tipikal orang yang lari dari masalah, jadi 
lintas prodi, ikut SBMPTN atau Jalur Mandiri di tahun berikutnya was 
never an option. Saya berusaha untuk mencari “pelarian”, 
dengan daftar BEM prodi. Padatnya kesibukan BEM berhasil men-
jadi pelarian saya dari lelahnya semua beban studi di prodi. 

Mungkin orang lain menganggap kesibukan BEM sama-sama 
memberatkan seperti beban studi, namun saya merasa menjalani 
sebuah kepengurusan dengan sahabat-sahabat seperjuangan 
dapat meringankan beban saya di kampus. Semenjak aktif di BEM 
saya aktif mencari kesibukan demi melupakan penatnya belajar 
bahasa Mandarin. BEM mendakatkan saya dengan semua teman 
angkatan saya, kami semua sudah seperti saudara yang dilahir-
kan dari rahim yang sama, kita semua adalah keluarga. Harta 
yang paling indah adalah keluarga (you sing you lose).

Saya bukan tipikal orang yang ambisius karena saya pribadi per-
caya no matter how good you are you can always be replaced. 
You don’t have to be the very best, you just have to bring the best 
out of you. Saya pernah belajar sedikit tentang Taoisme, hidup 
yang dipenuhi ambisi buta tidak akan membawa keberhasilan 
melainkan membawa petaka, jalani hidup ini seperti air yang 
mengalir. Jangan pernah fokus untuk menjatuhkan lawan, ketika 
kalian berhasil menjatuhkan mereka keberhasilan kalian hanya 
sampai situ, fokuslah untuk selalu memperbaiki diri dan melakukan 
yang terbaik maka keberhasilanmu tidak akan berhenti pada satu 
titik. Do your best and let God do the rest.

Selain aktif di BEM, motivasi yang mendorong saya untuk menda-
lami bahasa Mandarin adalah agar ketika menonton drama dari 
Cina atau Taiwan tidak perlu repot cari yang Eng-sub, ya 
teman-teman sudah tahu lah ya drama yang suka saya tonton 
drama jenis apa ehe ehe *ketawa ala cute girl*. 



Di luar dari kedua hal di atas, yang membuat saya “betah” di 
Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin adalah teman-teman angka-
tan yang unik dan asyik serta kehangatan dosen-dosen prodi. Biar-
pun terkadang dosen-dosen prodi suka bikin mahasiswa terkejut 
sampai jantung lemah, tapi dosen Prodi Pendidikan Bahasa Man-
darin top markotop. Kalau ditanya kenapa saya mau menjadi ma-
hasiswa berprestasi perwakilan prodi bahasa Mandarin, maka 
jawaban saya adalah “terpaksa”. Sebenarnya ada sebuah cerita 
lucu di balik terpilihnya saya sebagai mawapres prodi, tapi kalau 
diceritakan bakalan lebih dari lima lembar. Skip.

Sekarang saya sudah menjadi mahasiswa tua (dan jomblo) yang 
duduk di semester 7. Kesibukan saya di BEM FBS sebagai Badan 
Pengurus Harian dan PKM di SMA terkadang membuat saya lelah 
dan rasanya mau nikah aja, tapi semangat serta dorongan dari 
orang tua, sahabat di prodi, sahabat di BEM FBS, serta 
dosen-dosen saya terus membuat saya semangat. Prodi Pendi-
dikan Bahasa Mandarin telah membuat kehidupan saya jauh 
lebih menarik dari sebelumnya. 

Saya tidak tahu kenapa saya yang seperti ini bentuknya bisa terpi-
lih menjadi mahasiswa berprestasi terinspirasi FBS, mungkin karena 
saya orangnya terlalu menginspirasi teman-teman untuk berbuat 
hal yang tidak-tidak (kalau di BEM FBS mereka menyebut saya 
“bola inspirasi”). Kalau ditanya “Bagaimana kakak bisa terpilih 
menjadi Mahasiswa Berprestasi Terinspiratif FBS?” jawabannya 
adalah hoki.

Saya punya sebuah kalimat mutiara untuk kalian semua 
“只要功夫深，�杵磨成�。”

Kalau tidak paham artinya, you guys can slide through my DM. 
Follow instagram saya ya @kentangajaib_ nanti kalau follower 
saya sudah mencapai 1000, saya giveaway sumpit cantik.



The Power of Dreams

Disclaimer: tulisan ini saya buat tidak bermaksud menggurui, niat hati hanya 
untuk berbagi. Bismillah semoga bermanfaat♥

Mimpi merupakan suatu tujuan yang ingin kita capai dalam hidup. 
Mimpi kecil atau besar, jangka pendek atau jangka panjang. 
Mimpi memberikan energi baik pada diri, karena disaat kita ber-
mimpi, kita memiliki semangat dan ambisi yang kuat agar mimpi 
tersebut bisa tercapai. Termasuk saya, saya memiliki begitu 
banyak mimpi di dalam hidup. 

Saat ini saya menjalani status sebagai mahasiswa semester 4 di 
prodi Pendidikan Bahasa prancis. Perjalanan dari setelah lulus 
sekolah hingga saat ini membutuhkan perjuangan yang cukup 
keras. Saya bermimpi agar bisa melanjutkan studi di perguruan 
tinggi negeri. Bukan suatu hal yang mudah bagi seorang lulusan 
SMK bersaing dengan puluhan ribu lulusan yang sudah siap 
dengan matang mengikuti ujian untuk merebutkan kursi kosong 
perguruan tinggi negeri. 

Pendidikan Bahasa Perancis
Rina Wulandari



Butuh effort yang lebih besar, dua kali bahkan tiga kali lipat. Tapi 
saya tidak mau menyerah begitu saja, saya tidak mau kalah start 
dengan pemimpi lain. Terdengar ambisius? Ya, hidup harus ambis-
ius agar tidak mengapung saja mengikuti arus. Hingga akhirnya 
semua usaha, doa orang tua, dan takdir Allah mengantarkan 
saya ke universitas impian saya dan mendapat beasiswa hingga 
semester akhir. Alhamdulillah, beribu syukur saya ucapkan.

Pada awal kuliah, saya memiliki tekad yang kuat dan bulat untuk 
menjadi mahasiswa yang berguna dan bernilai lebih dibanding-
kan dengan teman-teman yang lain. Saya mulai berpikir 
bagaimana strategi yang harus saya bangun untuk bisa selang-
kah lebih maju dari mereka. Saya tidak mau menjadi mahasiswa 
biasa-biasa saja atau yang kerap disebut “Mahasiswa Kupu-kupu” 
(kuliah-pulang).

Sebaliknya, saya lebih baik disebut sebagai “Mahasiswa kura-ku-
ra” (kuliah-rapat). Ya, rapat disini berarti menyusun suatu acara 
untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Saya mau 
menjadi orang yang berguna, karena sebaik-baiknya manusia 
adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saat ini saya ter-
gabung dalam BEMP Pendidikan Bahasa Prancis. Kecintaan saya 
terhadap dunia pendidikan membawa saya dipercaya menjadi 
kepala departemen pendidikan dan kebudayaan di BEM.

Kembali ke mimpi, saya menyusun berbagai target yang harus 
saya capai selama masa kuliah hingga 10 tahun kedepan. Saya 
menuangkan mimpi tersebut pada kertas karton berwana pink 
lengkap dengan gambar dan tulisan yang menarik. Saya tempel 
didinding kamar dekat dengan meja belajar agar bisa dilihat 
setiap hari dan selalu ingat bahwa banyak mimpi yang harus saya 
realisasikan, saya harus bangun kemudian berlari untuk mengejar 
mimpi-mimpi tersebut. Saya percaya akan visualisasi mimpi. 



Ketika kita mempunyai segudang mimpi, lalu kita tulis dan kita lihat 
secara berulang-ulang niscaya mimpi tersebut bisa teralisasi diirin-
gi dengan usaha pantang menyerah dan doa tiada putus. Untuk 
menunaikan semua mimpi tersebut, saya dibekali satu pesan dari 
orang tua yang harus saya amalkan dalam setiap langkah saya, 
yaitu; kejujuran. “Bagaimanapun kamu, siapapun kamu nanti, 
kamu harus jadi orang jujur. Percuma pintar kalau tidak ada 
kebaikan di dalam hati.” Katanya.

Berkat dukungan moral dari orang tua lah yang membawa saya 
bisa menjadi delegasi pada program Friendship from Indonesia to 
Vietnam di Hanoi pada bulan April tahun lalu. Pengalaman-pen-
galaman yang saya dapat pada kegiatan tersebut membuat 
saya menjadi mahasiswa yang haus akan kegiatan baru, memba-
ngun koneksi dengan lapisan masyarakat, mengupgrade kualitas 
diri agar bisa sejajar bahkan lebih tinggi dari orang-orang hebat. 
Setelahnya diikuti dengan prestasi yang saya raih dengan usaha 
yang keras, menjadi pemenang utama pada lomba Vlog dan 
gelar wicara oleh Duta Bahasa DKI Jakarta hingga mengantarkan 
saya menjadi Finalis Mahasiswa Berprestasi Fakultas Bahasa dan 
Seni tahun 2019.

Uniknya, semua prestasi yang saya raih merupakan mimpi awal 
yang telah saya tuangkan pada kertas karton berwarna pink. 
Pesan yang dapat saya berikan, jangan pernah takut bermimpi 
setinggi-tingginya, iringi dengan usaha pantang menyerah dan 
doa tiada putus.

Tetap bermimpi dan berikan energi baik

Rina Wulandari



" if something is destined for you, never in million years will it be for 
somebody else" 

"Wenn etwas für dich bestimmt ist, wird es niemals in Millionen 
Jahren für jemand anderen sein"

"Jika sesuatu ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah sampai 
kapanpun hal tersebut jadi milik orang lain"

Kutipan tersebut merupakan motivasi terbesar dalam diri saya, 
segala sesuatu sudah diatur oleh yang maha kuasa, tinggal 
bagaimana kita berusaha untuk menggapai apa yang kita ingink-
an dan jangan pernah takut gagal. Bicara tentang kegagalan 
pasti semua orang pernah mengalami kegagalan dalam hidup, 
termasuk saya. Saya adalah Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 
Jerman (PBJ) angkatan 2016, lahir di Jakarta 12 Desember 1996 
yang menjadikan saya menjadi mahasiswa yang paling tua di PBJ 
angkatan 2016, karena seharusnya saya mulai kuliah di tahun 
2014, hal tersebut terjadi karena saya bersekolah di SMK dengan 

Pendidikan Bahasa Jerman
Boy Tri Rizky



program belajar 4 tahun yang mempersiapkan Lulusannya untuk 
Siap Bekerja, sehingga saya harus lulus di tahun 2015, pada tahun 
tersebut muncul keinginan besar saya untuk dapat berkuliah di 
salah satu Universitas terbaik di Indonesia, tapi sayangnya pada 
waktu yang bersamaan, sahabat terdekat saya, panutan hidup 
saya, yaitu Ibu saya divonis dokter terkena penyakit Kanker yang 
membuat saya memutuskan untuk menunda keinginan tersebut, 
dan memilih untuk mengurus ibu saya sampai sembuh, sampai 
suatu ketika tuhan berkata lain, tuhan mengangkat ibu saya ke 
surga. Semenjak itu saya berjanji dengan diri saya sendiri untuk 
bisa membanggakan ibu saya.

Pada tahun 2016 saya mencoba peruntungan mengikuti SBMPTN 
dan Ujian Mandiri kampus kuning di depok, tapi apalah daya saya 
dinyatakan gagal dalam ujian tersebut, kecewa? Pasti! sedih? 
Pasti! Tapi jangan berlarut2 sampai akhirnya saya mengikuti 
PENMABA UNJ, dan Alhamdulillah saya diterima di Kampus Pendi-
dikan Ini, tak pernah terbayangkan sebelumnya bisa masuk di 
kampus ini, dengan perjuangan yang luar biasa juga, beberapa 
kali ditolak dan kegagalan di dalamnya. Segala kegagalan yang 
telah terjadi pada saya tidak serta merta saya lupakan begitu 
saja, tapi kegagalan tersebut pastinya menjadi cambuk bagi saya 
untuk terus bisa berkembang untuk menggapai mimpi saya kede-
pannya.

Awal masuk kuliah di UNJ merasa minder dengan mereka yang 
diterima melalui SNMPTN dan juga SBMPTN, apalagi dengan 
mereka yang sudah pernah belajar Bahasa Jerman di sekolahnya, 
sedangkan saya tidak pernah belajar bahasa Jerman sama sekali 
dalam hidup saya, perasaan minder tersebut semakin kuat tapi 
tidak menjadikan saya semakin lemah, tetapi hal tersebut mem-
buat saya semakin termotivasi untuk bisa terus belajar di prodi 
saya ini, terutama karena perjuangan saya untuk berkuliah juga 
butuh perjuangan panjang untuk menggapainya,



 Setiap hari belajar dengan tekun, mengulang materi sehabis 
perkuliahan, dan juga menentukan target setiap semester mer-
upakan trik jitu saya dalam berkuliah di prodi saya. Bukan hanya 
dalam akademik, saya juga aktif di bidang Non Akademik, bukan 
hanya di UNJ, tapi juga di luar kampus. 

Di kampus saya mengikuti BEMP Pendidikan Bahasa Jerman pada 
periode 2018/2019, di sini saya menemukan keluarga baru dari 
Prodi saya sendiri, saya belajar menjadi sosok pemimpin yang ber-
tanggung jawab, sehingga saya diamanahkan untuk menjadi 
Ketua Pelaksana Program Kerja "Kulturtage 2018", Kulturtage 
adalah acara terbesar di Prodi saya yang melibatkan siswa siswi 
SMA untuk mengikuti lomba bahasa Jerman di prodi kami, sebuah 
kenangan yang tak pernah akan saya lupakan bisa menjadi 
ketua pelaksana di acara tersebut . 

Di luar kampus saya juga aktif di berbagai acara, salah satunya 
adalah menjadi Duta Bahasa Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2018. hal 
tersebut saya lakukan karena selain saya adalah mahasiswa 
Bahasa Asing, saya juga sangat mencintai bahasa Indonesia. Di 
tahun yang sama saya berkesempatan untuk menjadi Panitia 
Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional merupakan sebuah 
kenangan terbesar dalam hidup saya. Tak berhenti di situ, pada 
tahun 2019 saya terpilih dari ratusan peserta menjadi Abang None 
Jakarta Timur, sebuah pencapaian terbesar dalam hidup saya 
dapat menjadi Abnon Timur 2019, yang bukan hanya Duta Pari-
wisata dan Kebudayaaan Jakarta Timur, tapi Duta Jakarta Timur, 
kini saya sering melakukan penugasan membantu bapak walikota 
Jakarta Timur ataupun Bapak Gubernur DKI Jakarta.

Tentunya UNJ dan Prodi saya mendukung segala kegiatan yang 
saya lakukan, selama tidak mengganggu kegiatan akademik 
saya. hal tersebut merupakan tanggung jawab besar bagi saya, 
namun nyatanya saya bisa. 



Manajemen waktu yang baik membuat saya terus berkembang di 
Prodi saya maupun di dunia luar. Sampai pada tahun 2019 juga 
saya mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Germanistishe Som-
meruniversität Südostasien (Kursus Musim Panas Untuk Mahasiswa 
Bahasa Jerman se Asia Tenggara) yang diselenggarakan oleh 
DAAD ( Dinas Pertukaran Jerman). 

Disana saya membawa nama Prodi saya dan tentu saja UNJ untuk 
mengikuti kursus musim panas bersama mahasiswa/mahasiswi 
bahasa Jerman terbaik se Asia Tenggara, sebuah pengalaman 
yang tak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya.

Melalui tulisan ini, saya ingin memotivasi seluruh mahasiswa UNJ, 
bahwa kegagalan dalam hidup pasti terjadi oleh siapapun, tapi 
ketika gagal, pastinya akan datang sebuah pilihan: Bangkit? Atau 
Tetap Terpuruk? Pilihan itu ada di tangan kita.

-Boy Tri Rizky-

Mahasiswa Berprestasi Pendidikan Bahasa Jerman UNJ 2019
Mahasiswa Berprestasi Tervaforit Fakultas Bahasa dan Seni 2019



Haiii!! Nama saya Dwi Fitri Yana saat ini saya berusia 21 tahun dari 
tanjungpinang kepulauan riau saya adalag mahasiswa prodi pen-
didikan seni rupa 2016. Jurusan senirupa ini tujuan utama saya, 
saat memasuki perkuliahan. Saya juga memasang target pendi-
dikan. Dan banyak bertanya kenapa tdk ambil senirupa murni di 
Jogja atau yang lainnya? Dan alasan saya adalah, saya ingin 
menjadi guru dibidang seni, karena saya senang utk berbagi ilmu 
maupun skill dalam seni. Selain ketertarikan pada dunia seni, hobi 
saya adalah melukis dan membaca komik dan juga bermain 
game kala senggang.

Disisi lain saya sebagai perantau. Sangat senang dapat berbagai 
macam pengalamam terutama berteman dengan berbeda - 
beda daerah dan juga matakuliah yang saya pelajari saat ini. 
Awal pikir pertama kuliah saya mengira hanya tertuju melukis, 
ternyata setelah sampai beberapa semester ini, saya sangat 
kaget, karena matakuliahnya sangat beragam dan matakuliah 
tersebut membuat kita tau betapa berharganya sebuah seni dan 
lebih menghargai sebuah karya melalui proses yang dibuat. 
Memang mengeluarkan banyak biaya apalagi praktek. Basic 
saya adalah melukis, tetapi saya menajadi punya ragam skill 
setelah kuliah di pendidikan senirupa unj inu saya bisa memiliki skill 
dibidang kriya, desain dan murni.

Pendidikan Seni Rupa
Dwi Fitri Yana



Singkat cerita, semenjak sd saya sudah sering mengikuti berbagai 
lomba melukis dn mewarnai hingga tingkat SMA kemudian dan 
saat ini saya mendapat tingkatkan, melainkan bukan hanya 
mengikuti lomba tetapi menjadi pedamping tiap tahun anak - 
anak lomba melukis di kampung saya provinsi kepulauan riau, dan 
juga di percayakan sebagai juri berbagai lomba melukis, baik di 
kantor bahasa, dan balai pelestarian nilai budaya dll khususnya di 
daerah saya.

Dan saya juga pernah mengikuti lomba melukis se FBS bisa disebut 
olimpiade fbs, dn alhamdulillah meraih juara 1 dan lebih nya saya 
juga pernah di thn 2017 saya di berikan sebagai pedamping 
lomba melukis kolektif anak Galeri Nasional Indonesia mewakili 
Provinsi Kepulauan Riau dan di tahun 2018 saya juga memegang 
posisi yang sama sebagai pedamping sekaligus mengajar. Lanjut 
saya juga mewakili dari prodi saya bersama teman - teman utk 
partisipasi melukis bersama di Museum Basoeki Abdullah "Gerebek 
Museum".

Tak hanya itu saja, saya mencoba untuk aktif dlam perkuliahan. 
Dan di luarpun begitu juga. Di tahun 2018 saya di pilih sebagai juri 
lomba melukis tingkat SD dalam pekan hardiknas 2018 kemudian 
kegiatan di jurusan saya, saya pernah menjadi ketua humas 
dalam acara pameran "URBAN" dalam acara pameran tersebut 
saya juga memamerkan hasil desain baju dalam fashion show 
sebagai UAS desain tekstil. Dan acara yang paling mantap dan 
besar dalam perkuliahan menurut saya adalah JAKARTA ARTPER-
NEUR 2018 dimaan saya memamerkan hasil desain produk dm 
kewirausahaan saya, dan menjadi ketua lomba lukis payung 
Jakarta Artpreneur



Dan satu lagi saya pernah menjadi juri mewarnai bersama teman 
saya di sekolah As-Syafiq. Selama saya kuliah, saya banyak 
mendapat pelajaran dan skill dn banyak sekali motivator yg mem-
buat saya terus menerus bekarya. Baru – baru ini saya juga mend-
pat dari pengalaman saya sebagai ketua KKL sebagai leader tdk 
lah mudah dan saya juga mendapat pengalaman beberpa seni-
man bandung dan itu membuat saya ternyata ada yg diatas saya 
lebih dari diatasnya ( skillnya mantap jiwa ) dan jurusan saya pilih 
saat ini benar - benar tidak salah pilih. Saya senang jurusan saya 
pilih ini menjadi peluang saya untuk berkarya dan menjadi yang 
terbaik.



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 sehing-
ga 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 bertang-
gung jawab, ramah, dan suka menolong sesama. Karena bakat 
yang baik serta sifatnya tersebut tidak sedikit para Dosen di Prodin-
ya memberikan tanggungjawab kepadanya untuk membantu 
mengajar tari atau mengajaknya menari. 

Pendidikan Seni Tari
Carolin Tri Suryani



Prestasi-prestasinya yaitu Ia pernah memenangkan Juara 1 lomba 
tari se-Kota Bekasi tahun 2016, di percaya membantu mengkoor-
dinir 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, men-
ciptakan 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 semangat-
nya dapat memotivasi generasi muda Indonesia saat ini, 

SALAM BUDAYA !!



“Whatever it takes” adalah kalimat yang sangat popular pada film 
Avengers: End Game. Believe it or not, it means a lot. Tentang 
bagaimana kita berani mengorbankan apapun yang kita miliki 
untuk meraih mimpi. Karena semesta jatuh hati pada jiwa yang 
keras kepala meraih ambisi.

Selamat datang di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Jakarta. Selamat bergabung. Sebelum lebih jauh membaca 
tulisan ini, perkenalkan nama saya Rizka Vezeni. Saya adalah ma-
hasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2016. 
Berbicara tentang awal memasuki dunia perkuliahan, saya 
menunda dunia mahasiswa saya selama setahun karena tertolak 
dua tahun berturut-turut menjadi punggawa keuangan di kampus 
Bintaro. 

Sudah sangat cukup merasa sedih di kampus impian, saya men-
coba berbalik arah untuk mengembangkan minat dan kegema-
ran saya pada Bahasa Inggris terutama pada bidang pengajaran. 
Saya berpikir bahwa Indonesia harus mampu berkompetisi di 
kancah internasional dalam bidang pendidikan salah satunya 
melalui skill berbahasa.

Pendidikan Bahasa Inggris
Rizka Vezeni



Di awal fase menjadi mahasiswi, saya tertarik untuk terjun dalam 
dunia organisasi. Saya memilih menjadi bagian dari Badan Ekseku-
tif Mahasiswa dalam lingkup program studi. Singkat cerita, sempat 
merasa kecewa karena saya tertolak di Departemen Akademik, 
kemudian saya ditempatkan di Departemen Kaderisasi atau 
PSDM. 

So envious I am of those who accepted in Departemen Akademik 
karena rasa cinta saya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
akademik. Merasa bahwa tantangan di kaderisasi sangat berat 
terlebih lagi ini adalah awal bagi diri saya untuk menjadi bagian 
dari organisasi. Tetapi, teman-teman satu BEM terus mendukung 
saya untuk bertahan ditambah lagi semangat dari seluruh kepala 
departemen. Hal inilah yang membuat saya semakin yakin bahwa 
saya tidak akan berkembang di satu hal saja yaitu akademik.

Saya akan memiliki kemampuan to manage people. Ternyata, 
menjadi bagian dari Departemen Kaderisasi membuat saya jatuh 
cinta. Hingga pada akhirnya, saya memutuskan untuk menjadi 
Kepala Departemen Kaderisasi pada periode selanjutnya.

Melawan stigma bahwa organisasi membatasi diri untuk ber-
prestasi, saya memberanikan diri untuk tenggelam dalam berb-
agai kompetisi. Kegemaran saya untuk berbicara di depan umum 
atau public speaking ditambah dengan background saya yang 
merupakan debater saat SMA, mengantarkan saya pada prestasi 
pertama di tahun 2017 yaitu Runner-up Speech Contest tingkat 
JABODETABEK. Prestasi inipun terus berlanjut dan ambisi saya 
semakin kuat karena adanya Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
tahun 2017. I promised, ”I’ll be the next. Being a member of any stu-
dent organization never limits you to be incredibly amazing in aca-
demic achievements!”. Mencintai apapun yang dilakukan mem-
bawa diri pada pencapaian terbaik. 



Selanjutnya saya menjadi Third Runner-up dalam kompetisi debat 
EDCO, Second Runner-up Speech Contest of Club K FIS UNJ, Indo-
nesia Representative in International Student Seminar 2018 of 
Osaka University of Economics in collaboration with UNJ, along 
with first runner-up in Speech Contest for Java Island in UIN Syarif 
Hidayatullah English Festival event, the winner of English Debate 
MTQ Kandungan Al-Qur’an and first runner-up of Lomba Debat 
Mahasiswa Nasional G-Sastrasia BEMP Pendidikan Bahasa Indone-
sia UNJ tahun 2018 sekaligus Esai Terbaik. Pada akhirnya, seluruh 
prestasi ini memberikan saya predikat sebagai Juara 3 Mahasiswa 
Berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni. Dengan ini saya membukti-
kan kepada semua orang dan terutama diri saya sendiri bahwa 
menjadi bagian dari organisasi tidak akan membatasi diri meraih 
prestasi.

Dalam meraih semua prestasi ini, prinsip “Whatever it takes” dita-
namkan. Memang pada saat itu, kalimat “Whatever it takes” 
belum ada, tetapi ada untuk kamu yang saat ini menjadi maha-
siswa. Dalam meraih mimpi, kamu perlu pengorbanan. Air mata, 
waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi harus siap dikorbankan. 
Hal-hal luar biasa tidak akan mudah diraih begitu saja. Semakin 
luar biasa prestasi yang kamu inginkan, the efforts are exactly 
bigger. Dengan begitu, kamu pada akhirnya menghargai prestasi 
yang kamu raih. Pada prinsipnya, dalam kompetisi, yang perlu 
kamu pahami adalah bukan tentang menang atau kalah. It is 
more about how you learn, how you see different people with dif-
ferent vibes and different perspectives. Kamu akan merasa bahwa 
“Di atas langit, masih ada langit”. Terapkan “Di atas langit, masih 
ada langit” untuk kamu menjalankan dua hal. Hal yang pertama 
untuk membuatmu terus berprestasi karena akan banyak orang 
diluar sana yang more knowledgeable than you are, dan hal 
kedua adalah untuk terus merendah hati karena kamu tahu 
bahwa kamu bukan satu-satunya yang incredibly amazing.



Dalam proses menjadi Mahasiswa Beprestasi, jangan luput untuk 
berterima kasih kepada mereka yang tidak berhenti mendukung-
mu, terutama orang tua dan sahabat-sahabat. Doa-doa mereka-
lah yang menjadi penguat doamu. Salah satu perwujudan rasa 
syukur kepada Allah saat menjadi Mahasiswa Berprestasi adalah 
untuk terus menginspirasi melalui berbagai prestasi. 

Perjalananmu menjadi seseorang yang luar biasa tidak berhenti 
seketika saat Mahasiswa Berprestasi telah diraih. Teruslah menge-
jar mimpi dan menolong orang lain untuk menemukan ambisi.
Di atas langit, masih ada langit.

Bukannya gunung yang tidak mampu didaki, tetapi kamu yang 
belum memaksimalkan kemampuan diri.

The only limitation is your mind.

Best regards,

Rizka Vezeni



Yuniarta Situmorang, atau biasa dipanggil Arta, lahir pada tang-
gal 17 Juni 1998 di Jakarta. Ia merupakan salah satu mahasiswa 
aktif Universitas Negeri Jakarta Fakultas Bahasa dan Seni , prodi 
Pendidikan Musik angkatan 2016. Sejak menempuh pendidikan 
sekolah dasar, ia sudah meraih prestasi dibidang musik, khususnya 
menyanyi, baik menyanyi daerah ataupun lomba antar sekolah. 
Salah satunya adalah lomba menyanyi lagu betawi “Keroncong 
Kemayoran”. 

Ia juga mendapatkan penghargaan siswa berprestasi bidang non 
akademik dan akademik pada tingkat SMP. Pada tahun 2016, ia 
menjadi semifinalis acara Social Media Sensation TransTv dengan 
membawakan lagu lagu modern yang dinyanyikan dengan 
keroncong. Pada tahun yang sama juga diundang diacara Cerita 
Perempuan TransTv sebagai narasumber tentang menyanyi keron-
cong.

Pada tahun 2016 pula, ia masuk ke Universitas Negeri Jakarta prodi 
Pendidikan Musik dengan mengambil mayor vokal dibawah bimb-
ingan Ibu Rien Safrina. Aktif pula dalam organisasi, kepanitiaan, 
dan program kerja BEM Prodi Seni Musik. 

Pendidikan Seni Musik
Yuniarta Situmorang



Seperti dalam pementasan teater “Aku Ibu” sebagai pemeran 
tokoh Ratih, konser “Pandoraya” dalam music Bali, konser Batavia 
Chamber Orchestra “JIvin n Jazz” bersama grup Khaleesi, Kompe-
tisi Gitar Klasik Nasional, Java Jes Tour, konser “Gong” dalam Musik 
Jawa, konser “Duorchestra” sebagai soloist. Pada tahun 2018 juga 
ikut dalam pementasan salah satu komunitas teater di Indonesia, 
yaitu Teater Keliling, sebagai soloist dengan peran Putri Keraton 
yang di sutradarai oleh Rudolf Puspa di Gedung Kesenian Jakarta. 

Ia menjadi juara 1 lomba vokal solo keroncong dalam Pekan Seni 
Mahasiswa Nasional yang diadakan oleh Kementrian Risat, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 
2018 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Pada awal tahun 2019, ia 
menjadi perwakilan Prodi Pendidikan Musiik dalam lomba Maha-
siswa Berprestasi tingkat Fakultas Bahasa dan Seni.



Jangan Takut Akan Keterbatasan

“Lakukan yang terbaik di setiap aksimu, hiraukan anggapan 
orang lain kepadamu, karena mereka tak pernah tau sudah 
sekuat apa kamu berjuang”

Nama saya Muhammad Ikrom Azzam, saya lahi di Jakarta, 2 April 
2000. Saya adalah anak pertama dari empat bersaudara, saya 
adalah alumni SMART Ekselensia Indonesia angkatan IX. Tepat dua 
tahun lalu, saya baru saja menggunakan toga dan mulai mema-
suki ranah perkuliahan di sebuah kampus negeri beralmamater 
hijau di Jakarta. Ada sebuah kisah menarik yang terjadi selama 
dua tahun terakhir tepat ketika saya memulai kehidupan di 
bangku perkuliahan. 

Memilih jurusan kuliah bagi saya pribadi sama seperti menentukan 
masa depan. Memang kadang nasib baik bisa membawa salah 
jurusan ke posisi pekerjaan yang oke, tapi alangkah lebih baik 
kalau semua kita persiapkan dan rencanakan. Saya sendiri dari 
kecil bercita-cita sebagai diplomat dan politisi sehingga ingin 
sekali saya berkuliahdi Universitas Indonesia jurusan hubungan 
internasional, namun ketika tes masuk SNMPTN dan UMPTKIN
takdir berkata lain.

Pendidikan Bahasa Arab
Muhammad Ikrom Azzam



Alhamdulillah Allah masih meloloskan saya di dua universitas 
dengan jurusan berbeda, Allah meloloskan saya di Universitas 
Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Bahasa Arab melalui jurusan 
SBMPTN dan meloloskan saya di UIN Jakarta jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam melalui jalur UMPTKIN, memang bukan jalan dan 
rezekinya saya masuk jurusan dan kampus impian saya. 

Namun, saya percaya bahwa Allah selalu memberikan suatu 
rezeki yang dibutuhkan dan terbaik bagi hamba-Nya. Akhirnya 
setelah beberapa pertimbangan dan menerima masukan dari 
orang tua, saya pun memilih jurusan yang sebenarnya saya baru 
pelajari yakni Pendidikan Bahasa Arab UNJ. Saya memilih jurusan 
ini meskipun belum memiliki dasar pelajaran sama sekali namun 
saya berniat bahwa di jurusan ini saya bisa mendalami intisari 
agama lewat Al-Qur’an dan hadis yang berbahasa Arab. 

Awal perjuangan belajar di kehidupan perkuliahan dimulai ketika 
masuk semester pertama, kesan manis dan pahit terhampar di 
masa ini. Saya kewalahan beradaptasi dan berinteraksi dengan 
buku serta tulisan dosen di papan tulis yang dituliskan menggu-
nakan huruf arab tanpa harakat, mendengarkan dosen mengajar 
menggunakan Bahasa Arab, belum lagi ketika masa ujian datang 
saya makin bingung dan gelisah karena membuat saya kian yakin 
kalau salah masuk jurusan.

Pertanyaan seperti “Apakah saya memang harus pindah kuliah 
atau pindah jurusan?” semakin menguat tiap harinya. Meskipun 
pertanyaan tersebut terus membayangi, namun saya cukup ter-
cengang melihat nilai hasil evaluasi semester satu yang tidak terla-
lu mengecewakan (IP saya saat itu 3.69) dan alhamdulillahnya 
saya bisa terus mempertahankan nilai saya selalu diatas 3,45 di 
setiap semesternya. Entah kenapa saya semakin optimis untuk 
tetap berjuang dan berprestasi kembali. Karena itulah saya mulai 
mengikuti beragam perlombaan di tingkat regional, nasional 
maupun Internasional. 



Alhasil dalam waktu cukup singkat saya berhasil memenangkan 
berbagai penghargaan dari lomba yang saya ikuti di semester 2, 
3, dan 4 . Rinciannya adalah sebagai berikut:

+ Delegasi Indonesia yang menjadi Nominasi 5 Besar dalam ajang 
Regional Conference And Student Activism (RECONSA) di Universi-
tas Teknologi Petronas Malaysia
+ Peraih Premium Award dan Juara karya tulis ilmiah Katilim Belgesi 
Asia Pasifik Berbahasa Turki Tingkat Internasional
+ Juara1 Lomba Karya Tulis Ilmiah IDEA Tingkat Nasional
+ Juara 1 Story Telling Competition Tingkat Nasional di Pesantren 
IIQ
+ Juara 2 Debat Keislaman Tingkat Nasional di Universitas Esa 
Unggul
+ Juara 1 Lomba Dai Muda Tingkat Nasional di Fakultas Ekonomi 
UNJ
+ Juara 2 English and Arabic Speech Contest Tingkat Nasional di 
UHAMKA
+ Juara 1 Lomba Essai Bidikmisi UNJ
+ Juara 3 Lomba Puisi Bahasa Arab di UNJ
+ Juara 1 Lomba Ceramah Mahasantri Sulaimaniyah
+ Juara Harapan 1 Lomba Mendongeng Tingkat DKI Jakarta
+ Juara 1 Lomba English Speech Contest Tingkat Nasional di 
UHAMKA Limau

Alhamdulillah, semua rentetan prestasi saya tersebut mampu 
menghantarkan mimpi saya untuk menjadi Juara 2 Mahasiswa 
Berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta 
2019 dan saat ini dinobatkan sebagai Duta Bahasa DKI Jakarta 
2019. Untuk menjadi juara jelas tidak mudah, saya harus sering ber-
latih dan mempersiapkan mental. Saya selalu menekankan pada 
diri bahwa kalah menang itu biasa, yang penting ialah tetap 
semangat. Setiap mengikuti lomba saya selalu menyempatkan diri 
berdo’a, berharap menjadi yang terbaik, dan tak lupa meminta 
restu orangtua.



Terima kasih atas segala doa, dan dukungan yang diberikan ter-
khusus untuk orangtua saya, para donatur, dan ustaz ustazah para 
guru serta dosen-dosen yang pernah mendidik saya hingga 
sampai saat ini.

Saya selalu percaya setiap orang memiliki cara untuk menikmati 
hidupnya masing-masing. Seperti yang saya lakukan mengha-
biskan waktu bersama sahabat-sahabat saya membuat saya 
lebih bisa menikmati hidup. Menikmati hidup bukan hanya soal 
materi tapi juga memaksimalkan kemampuan dan peluang yang 
dimiliki, seperti yang pernah saya rasakan seperti menjadi delegasi 
Indonesia untuk mengikuti event campaigns global goals model 
united nations dan memperkenalkan 17 goals dari sustainable de-
velopments goals yang digagas perserikatan bangsa-bangsa 
kepada masyarakat. Terpilih sebagai Duta gemari baca dompet 
dhuafa pendidikan dan duta hak asasi manusia amnesty internasi-
onal untuk universitas negeri jakarta membuat saya semakin yakin 
bahwa setiap orang punya potensinya masing-masing.

Memiliki hobi dalam menulis dan berbicara di depan umum serta 
mengkaji peraturan legislasi mahasiswa telah mengantarkan saya 
untuk menjuarai berbagai lomba public speaking dan kepenulisan 
seperti story telling, speech contest, dan esai ilmiah di tingkat nasi-
onal maupun internasional dan pada tahun ini pula saya dia-
manahkan sebagai ketua badan legislasi dewan perwakilan ma-
hasiswa mahasiswa prodi pendidikan Bahasa arab. Kebahagiaan 
yang hakiki adalah ketika ilmu yang saya miliki bisa saya bagikan 
kepada orang lain melalui kegiatan volunterism Jampang English 
Village dari Dompet Dhuafa Pendidikan, saya bisa merasakan ilmu 
yang saya miliki bisa sangat bermanfaat ketika saya keluarkan 
pada adik-adik masyarakat desa Jampang kecamatan kemang 
kabupaten bogor. Semua hal tersebut saya lakukan sebagai 
wujud bakti saya kepada pemerintah Indonesia yang telah mem-
berikan kesempatan kepada saya untuk mengecap bangku 
perkuliahan melalui beasiswa bidikmisi. Well im not the smartest 
than other but im the persistent one. Just belive in your self and 
your can get success.



Prestasi mahasiswa fbs
1. Diana Dwi Lestari - Pendidikan Bahasa Inggris - Juara I - Tim -Call 
for Paper at Regional Conference on Student Activism (RECONSA) 
2018 - 2018/08/02 - Perak, Malaysia

2. Dara Fitriana Adinda Agrin - Pendidikan Bahasa Indonesia - 
Juara III - Tim - DEBAT PENDIDIKAN FIP UNNES/ JUARA 3 DAN BEST 
SPEAKER / LOMBA DEBAT Nasional 2018/04/27 - Universitas Negeri 
Semarang

3. Fika roudlotul ilmi - Pendidikan Bahasa Indonesia - Juara III - Tim 
- National scientific paper competition Nasional - 2018/03/30 13 - 
Universitas Muhammadiyah Malang

4. Muhammad Ikrom Azzam - Pendidikan Bahasa Arab - Juara I - 
Individu - Story Telling Competition Fetival Bahasa IIQ Jakarta Nasi-
onal - 2018/02/16 - Pesantren IIQ Jakarta

5. Rina Wulandari - Pendidikan Bahasa Perancis - Delegasi - Indivi-
du - Khusus dan Kerohanian Friendship from Indonesia Internasion-
al - 2018/04/10 - Hanoi, Vietnam

6. Rama Maulana - Pendidikan Bahasa Arab - Juara II - Tim - 
Moslem Festival dalam Rangka Memperingati Isra' Mi'raj Nabi Mu-
hammad SAW 1439H Nasional - 2018/04/03 - Universitas Esa Unggul

7. Muhammad Ikrom Azzam - Pendidikan Bahasa Arab - Juara II - 
Tim - Debat Islam Nasional Moslem Festival Isra Miraj Nasional - 
2018/04/02 - Universitas Esa Unggul

8. Diana Dwi Lestari - Pendidikan Bahasa Inggris - Juara II - Tim - 
Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Inovasi Pendidikan Indonesia 
2018 Nasional - 2018/04/27 - Universitas Negeri Jakarta

 



9. Diana Dwi Lestari - Pendidikan Bahasa Inggris - Juara I - Tim - Call 
for Paper of Regional Conference on Student Activism (RECONSA) 
2018 Internasional - 2018/02/08 - Universiti Teknologi Petronas, 
Perak, Malaysia

10. Muhammad Ikrom Azzam - Pendidikan Bahasa Arab - Juara I - 
Individu - Minat Khusus dan Kerohanian Da'i Dalam Rangka GEMA 
RAMADHAN 2018 Nasional - 2018/05/02 - Universitas Negeri Jakarta

11. Muhammad Ikrom Azzam - Pendidikan Bahasa Arab - Harapan 
I - Individu - Lomba Mendongeng Education Zone Dalam Memper-
ingati Hari Pendidikan Nasional Regional Daerah - 2018/05/11 - Uni-
versitas Negeri Jakarta

12. Asep Ricky Subagya - Pendidikan Bahasa Indonesia - Peserta - 
Individu - Seleksi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) tingkat Fakul-
tas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta - 2017/11/22 - Aula 
Maftuchah Yusuf, Kampus A UNJ

13. Asep Ricky Subagya - Pendidikan Bahasa Indonesia - Juara I - 
Individu - Mahasiswa Berprestasi Tingkat Program Studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia UNJ - 2018/01/16 - Gedung Q Perpustakaan JBSI 
UNJ

14. Asep Ricky Subagya - Pendidikan Bahasa Indonesia - Delegasi 
- Individu - Penulis Buku Antologi Puisi "TANAH BANDUNGAN" Pe-
menang Lomba Cipta Puisi Bertema Keindahan Alam Nasional - 

 



15. Asael Charis Tewu Sukandar – Sastra Inggris - Best Novice 
Speaker in Debate at Asian English Olympics 2019

16. Asael Charis Tewu Sukandar – Sastra Inggris - Champion of 
Java Overland Varsity English Debate at UGM 2018

17. Asael Charis Tewu Sukandar – Sastra Inggris - 1st runner up of 
National English Education Debate at UMY 2019

18. Asael Charis Tewu Sukandar – Sastra Inggris - Quarterfinalist of 
Open Category National University Debating Championship at 
Unair 2019

 



OrMAWA
Organisasi Kemahasiswaan

UKO
Unit Kegiatan 

Olahaga

KMPA EC
Keluarga Mahasiswa 

Pecinta Alam Eka Citra

KMPF
Kelompok Mahasiswa

Peminat Fotografi

BPRS ERA FM
Badan Penyelenggara

Radio Siaran 
Education Radio FM

SIGMA TV
Sinematografi
Mahasiswa TV

UKM
Unit Kesenian 
Mahasiswa



LPM DIDAKTIKA
Lembaga Pers 

Mahasiswa Didaktika

KPM
Kelompok Peneliti Muda

KSR PMI UNIT UNJ
Korps Sukarela 
PMI Unit UNJ

KOPMA
Koperasi Mahasiswa

KSPA
Kelompok Sosial

Pecinta Anak

LKM
Lembaga Kajian

 Mahasiswa



MENWA
Resimen Mahasiswa

LDK
Lembaga Dakwah

Kampus

PMK
Persekutuan Mahasiswa 

Kristen

KMHB
Keluarga Mahasiswa 

Hindu-Buddha

KMK
Keluarga Mahasiswa 

Katolik

PRAMUKA RACANA UNJ
--



Opmawa
Organisasi Pemerintahan

BEM UNJ
Badan Eksekutif

 Mahasiswa
Universitas Negeri 

Jakarta

MTM
Majelis Tinggi Mahasiswa



PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat datang untuk kalian mahasiswa baru Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Saat ini kalian 
sudah berstatus sebagai seorang mahasiswa yang mana tentun-
ya tanggung jawab yang akan kalian emban nantinya jauh lebih 
besar dibandingkan saat kalian masih menyandang status 
sebagai seorang siswa saat masih di sekolah dahulu. Sejatinya 
dunia kampus memiliki atmosfer yang sangat berbeda dibanding-
kan dengan dunia sekolah, karena di sini kalian bisa dengan 
bebas menentukan masa depan kalian masing-masing. Dengan 
kebebasan itulah kalian harus pandai-pandai dalam memilih jalan 
agar tidak menyesal dan tersesat di kemudian hari. Galilah ilmu 
dan pengalaman di kampus sebanyak-banyaknya agar kelak 
kalian tidak hanya mumpuni di bidang akademik, tapi juga di 
bidang non akademik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ten-
tunya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa 
yang akan datang.

Ketua BEM Fakultas Bahasa dan Seni 2019
Rizky Andika Darmawan



Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang 
lain maka dari itu jadilah selalu pribadi yang bermanfaat dalam 
kebaikan di manapun kalian berada. Selamat berjuang jadilah 
mahasiswa yang selalu membawa nama baik almamater Universi-
tas Negeri Jakarta. 

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Rizky Andika Darmawan
Pendidikan Bahasa Jepang 2016

Ketua BEM FBS UNJ 2019
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tri dharma perguruan tinggi

Pendidikan dan Pengajaran
Bangsa Indonesia ini membutuhkan kaum intelektual, yang kelak 
bisa membangun bangsa ini menjadi lebih maju lagi. Dan salah 

satu kaum intelektual yang jumlahnya semakin bertambah 
banyak adalah mahasiswa. Nah, untuk mencetak generasi 

intelektual yang berbudi luhur serta memiliki sudut pandang yang 
baik terhadap dunia, maka perguruan tinggi membutuhkan 

sistem pendidikan yang baik. 

Penelitian
Selain sebagai sebuah wadah atau sistem pendidikan, perguruan 

tinggi pun memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan. Kewajiban meneliti di perguruan tinggi tidak 

hanya ditujukan kepada mahasiswanya saja, tapi para dosennya 
pun memiliki kewajiban yang sama. Tapi bedanya jika mahasiswa 
melakukannya sebagai syarat kelulusan dengan mengimplemen-

tasikan ilmu yang didapat melalui penelitian, sedangkan kalau 
dosen menjadi prasyarat yang terkait dengan jenjang karir.

Pengabdian pada Masyarakat
Disini yang bertanggung jawab untuk mengabdi ke masyarakat 
tentunya seluruh civitas akedemika perguruan tinggi tersebut. 

Namun masing-masing tentunya mengabdi dengan cara yang 
berbeda. Bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, 
misalnya melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan, entah itu 

dalam bentuk bakti sosial, penyuluhan, pendampingan mas-
yarakat atau hal lainnya. Sedangkan bentuk pengabdian para 
dosennya bisa dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian yang bisa 

dikonsumsi oleh masyarakat secara luas atau penemuan-pene-
muan yang pada akhirnya membantu masyarakat.



tri FUNGSI MAHASISWA

 Agent of Change
 bahwa mahasiswa adalah agen perubahan bagi 

bangsa.

 Agent of Social Control 
adalah mahasiswa memiliki fungsi dan kewajiban 

social sebagai pengontrol kebijakan kaum elit.

 Iron Stock
gerakan mahasiswa yang dipersiapkan menjadi 

tunas-tunas generasi selanjutnya.



BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni (BPM FBS) 
merupakan salah satu bagian dari Organisasi Pemerintahan Ma-
hasiswa Universitas Negeri Jakarta (OPMAWA UNJ) yang kedudu-
kannya berada di tingkat Fakultas.

Seperti lembaga Legislatif pada umumnya, ada empat fungsi lem-
baga Legislatif yang menjadi dasar kerja BPM FBS, yaitu fungsi aspi-
rasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting 
atau anggaran. BPM FBS selalu mendampingi disetiap kegiatan 
BEM FBS. Artinya, semakin banyak BEM FBS memiliki program kerja 
(Proker), semakin sibuk juga BPM FBS mengawasi. 

Ketua BPM FBS 2019
Prayoga Mahaputra Wardi

Badan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Bahasa dan Seni



BPM FBS juga memberikan evaluasi kinerja BEM FBS secara berkala. 
Mulai dari triwulan pertama, triwulan kedua, sampai evaluasi akhir 
tahun dan memberikan penilaian proker BEM FBS. BPM FBS juga 
mengawasi serta menyalurkan aspirasi mahasiswa umum kepada 
BEM FBS. Setiap anggota BPM FBS merupakan perwakilan dari dua 
belas Prodi yang ada di BPM FBS.

+ Struktur dan Alat Kelengkapan BPM FBS
Struktur dan alat kelengkapan BPM FBS terdiri dari Ketua Umum. 
Ketua Fraksi yang merupakan ketua dari fraksi-fraksi yang ada di 
BPM, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Aspirasi, Badan 
Legislasi, dan Badan Pengaderan, dan Komisi yang mengawasi 
setiap devartemen/biro yang ada di BEM FBS seperti Komisi Kaderi-
sasi, Komisi pendidikan, Komisi Advokasi dan Kesejahteraan Maha-
siswa, Komisi Kominfo, Komisi Sospol, Komisi Seniora, Kimisi Keuan-
gan dan Komisi Kestari.

+ Agenda Kerja
1. Rapat Kerja Bersama (RKB) BPM dan BEM FBS
2. Pekan Orientasi (PO)
3. Upgrading
4. Pelatihan Legislatif Mahasiswa Fakultas (PLMF)
5. Sosialisasi PO
6. Anjangsana Prodi
7. Anjangsana Universitas
8. Angket Awal Tahun
9. Angket Tengah Tahun
10. Angket Akhir Tahun
11. Open House Legislatif
12. Sidang Pleno
13. Dialog Edukatif Terkait Legislatif (Detektif)
14. Pemilu
15. Sidang Umum



FORUM STUDI ISLAM
KHIDMATUL UMMAH

Forum Studi Islam Khidmatul Ummah atau yang disingkat dengan 
FSI-KU merupakan lembaga dakwah di Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakarta. FSI-KU juga menjadi salah satu mediator 
bagi para mahasiswa muslim yang ingin mengenal lebih jauh ten-
tang Islam. FSI-KU memiliki berbagai macam program dakwah 
diantaranya Kajian rutin keislaman atau yang biasa disebut 
dengan HI-BROO! (Hijrah Bareng Yoo!), Kajian Kemuslimahan 
(Kamus-KU), SHOW (Spritual Holiday With) FBS, RAMAH-KU (Ramad-
han Berkah Bersama FSIKU), MLT-KU (Muslim Leadership Training 
FSIKU), dan masih banyak lagi. 

Selain itu, FSI-KU juga mempunyai grup band nasyid ikhwan berna-
ma Paradise Flotilla yang beranggotakan 5 orang. Grup band 
nasyid tersebut juga aktif menjadi pengisi acara di berbagai event 
yang diadakan di UNJ ataupun di luar UNJ.

Ketua FSI-KU 2019
Akhmad Iqbal Hutama

Forum Studi Islam
Khidmatul Ummah



BAHASA DAN SENI SQUAD

Basis (Bahasa dan Seni Squad) merupakan organisasi pergerakkan 
intelektual dalam ranah sosial maupun politik. Organisasi ini 
dibawah naungan BEM Fakultas Bahasa dan Seni, divisi Sosial Poli-
tik. Pada umumnya setiap fakultas memiliki tim organisasi perger-
akkannya tersendiri. Seperti pada umumnya sebuah organisasi, 
Basis ini pun memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari. Seo-
rang pemimpin, wakil dan empat divisi lainnya. Komandan, Ko-
mandan putri, divisi pusgerak, divisi propaganda, divisi sosial, dan 
divisi internal.

Dalam pergerakan kami pastinya bergerak dalam ranah sosial 
dan politik. Karena sosial dan politik keduanya tidak akan bisa ter-
pisahkan. Tanpa sosial kita tidak akan pernah melakukan keber-
manfaatan terhadap sesama. Dan politik sendiri lahir untuk alat 
yang membawa kesejahteraan masyarakat.

Komandan BASIS 2019
Syafaat Sutan Manacha

Bahasa dan Seni Squad
(BASIS)



Dalam ranah sosial
Program comdev (Com-
munity Development) 
namanya “Rumah 
Cahaya” : Di mana kita 
akan melakukan keber-
manfaatan dengan men-
gajar dan mendidik, mem-
bangun potensi-potensi 
terhadap suatu desa yang 
kurang mendapatkan 
hak-haknya dalam pendi-
dikan maupun kebutuhan 
hidup.

Dalam ranah politik
Berbeda dengan ranah 
sosial. Dalam ranah ini 
merupakan aspek offen-
sive dari sebuah pergerak-
kan. Misalnya seperti 
melakukan diskusi-diskusi 
mengenai isu-isu yang 
sedang marak. Melaku-
kan kajian akbar yang 
melibatkan civitas akade-
mika kampus. Memban-
gun pikiran kritis terhadap 
isu-isu nasional maupun 
internasional baik melalui 
diskusi dan menulis.



bengkel sastra

Berkesenian merupakan kegiatan yang tiada batasan bagi siapa 
saja untuk mengeksplorasi dirinya. Melalui Bengkel Sastra, seseo-
rang dapat menggali potensinya dalam bidang kesastraan. 
Bengkel Sastra merupakan sebuah komunitas satra yang berdiri 
sejak tahun 2008 di Universitas Negeri Jakarta dibawah naungan 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan Helvy Tiana Rosa 
sebagai pembina, Bengkel Sastra semakin berkembang karena 
semakin banyaknya pementasan teater, acara kesastraan, dan 
kegiatan kesenian lainnya.

Dalam satu tahun, Bengkel Sastra mementaskan paling tidak dua 
sampai tiga pementasan. Produksi musikalisasi puisi dari Bengkel 
Sastra yang diambil dari puisi-puisi karya sastrawan Indonesia juga 
terus bertambah. Proses kepenulisan di Bengkel Sastra juga tiada 
hentinya dengan web bengkelsastra.com sebagai media peran-
tara antara karya yang dihasilkan oleh anggota Bengkel Sastra 
kepada para pembaca.

Tidak hanya di dalam Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Bengkel Sastra terbuka bagi siapa pun yang ingin belajar dan 
menjadi bagian dari kesusasteraan Indonesia kedepannya.
"Apa lihat-lihat, kami aktor bukan televisi!"

Ketua Bengkel Sastra 2019
Tiyas Puspita Sari



TEATER ZAT

Teater Zat merupakan komunitas teater yang berdiri sejak 3 De-
sember 1994. Hingga sekarang, Teater Zat masih berkontribusi 
secara aktif dalam dunia seni pertunjukan serta mengembang-
kannya dan didedikasikan untuk dunia pendidikan dan kebu-
dayaan.

Program Teater ZAT tidak hanya berada di dalam kampus tetapi 
juga diluar kampus juga. Salah satu program di luar kampus 
adalah Zat Goes to School. Teater Zat juga seringkali mengadakan 
workshop keteateran baik untuk internal maupun eksternal.

Walaupun bergerak di bidang keteateran, Teater Zat juga tidak 
menutup diri dari genre sastra lain seperti puisi dan cerpen. Terk-
adang Teater Zat mengadakan diskusi mengenai puisi dan 
cerpen. Jadwal latihan Teater Zat yaitu hari Senin s.d. Rabu pukul 
17.00 s.d. selesai di Plaza UNJ dan LPM.

Ketua Teater Zat 2019
Rezza Budi P

Teater Zat
 



THEATRE OF ENGLISH DEPARTMENT

Berdiri sejak tahun 2003, Theatre of English Department (TED) mer-
upakan organisasi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa 
Inggris dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Jakarta yang bergerak dalam bidang kesenian dan kesu-
sastraan (teater, drama, musik, puisi, prosa,dsb.). 

TED memiliki beberapa program kerja seperti street art, pemen-
tasan kecil, diskusi karya, ULTED, dan TED on The Stage (TOTS) 
sebagai pementasan besar. Selama 16 tahun berdiri, TED telah 
berhasil menggelar lima kali TOTS yang berjudul "The Will" (2012), 
"Of Mice and Men" (2013), "Sweeney Todd" (2014), "Death of A 
Salesman"(2016), dan "The Abominable Bride-Sherlock 
Holmes"(2018).

Ketua TED 2019
Putri Muthya

Theatre of English Department 
(TED)



BEM PRODI FBS
KETUA BEMP/HIMA PRODI DI FBS

BEM PRODI
Pend. Bahasa Arab

HIMA PRODI
Pend. Bahasa Jepang

BEM PRODI
Pend. Bahasa Mandarin

Ketua BEMP PBA 2019
Izhar Juninho

Ketua HIMA PRODI PBJ 2019
Fadhianya Praba Ayodhea

Ketua BEMP Mandarin 2019
Sarah Nadia



BEM PRODI
Pend. Bahasa Perancis

BEM PRODI
Pend. Bahasa Inggris

BEM PRODI
Sastra Inggris

Ketua BEMP Inggris 2019 
Ahmad Agung Purnama

Ketua BEMP Sasing 2019
M. Suryanata Kesuma

Ketua BEMP Perancis 2019
Tri Nur Suci Ramadhani



BEM PRODI
Pend. Bahasa dan 
Sastra Indonesia

BEM PRODI
Sastra Indonesia

 

BEM PRODI
Pend. Bahasa Jerman

 

Ketua BEMP PBSI 2019
M. Reza Pratama

Ketua BEMP SASINDO 2019
M. Iqbal Ramadhan

Ketua BEMP Jerman 2019
Rahmania Widhiasih



HIMA PRODI
Pend. Seni Rupa

Ketua HIMA Seni Rupa 2019
Moch. Faris Akhram

BEM PRODI
Pend. Seni Musik

Ketua BEMP Musik 2019
M. Agustiawan

BEM JURUSAN
Pend. Seni Tari

Ketua BEMJ Tari 2019
Ananda Nabilah Shalihati



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Puji serta syukur tak lupa saya panjatkan kehadirat Allah SWT 
karena berkat-Nya saya masih diberikan kesempatan untuk men-
yambut teman-teman mahasiswa baru 2019 dan berkat-Nya 
teman-teman mahasiswa baru 2019 dapat merasakan jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi, jenjang pendidikan yang diperebut-
kan banyak orang, jenjang pendidikan yang menjadi titik balik diri 
kalian, dan jenjang pendidikan yang merubah status kalian dari 
siswa menjadi mahasiswa. Sholawat serta salam kita curahkan 
kepada junjungan saya Nabi Muhammad SAW, kepada keluar-
ganya sahabatnya dan kita sebagai ummatnya hingga akhir 
zaman.

Ketua PKKMB FBS 2019
Sendy Fajar Riyadi



Masa depan adalah milik mereka yang melihat kemungkinan-ke-
mungkinanya sebelum semuanya menjadi kenyataan.

Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada 
seluruh mahasiswa baru di kampus tercinta kita Universitas Negeri 
Jakarta khususnya Fakultas Bahasa dan Seni, semoga dalam kes-
empatan pada kali ini benar-benar menjadi niat untuk mencari 
ilmu dan melakukan proses-proses belajar di dalam Perguruan 
Tinggi, dan semoga gerak langkah awal ini adalah gerak yang 
bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan yang tentunya 
akan membawa kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Mungkin salah satu cita-cita yang Anda impikan menjadi sebuah 
kenyataan pada hari ini, dan sebuah kemungkinan-kemungkinan 
yang Anda pikirkan menjadi belum kenyataan pada hari ini.
Anda saat ini menjadi mahasiswa bukan siswa yang masih di sua-
pkan oleh guru. Kampus UNJ adalah wahana untuk mengenalkan 
dan membekali para Mahasiswa baru akan dinamika dan dialekti-
ka perkuliahan yang tentunya sangat berbeda dengan apa yang 
sudah ditemukan, dirasakan, dan dilihat pada Sekolah Lanjut Ting-
kat Atas. Di Perguruan Tinggi ini Mahasiswa dituntut untuk men-
genal lebih dekat dan memahami seluk beluk kehidupan kampus 
yang bercorak ilmiah, rasionalistis, analitis, serta sistematis juga 
memiliki karakteristik kebebasan berpendapat, kritis jujur dan ber-
tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akh-
laqul karimah.



Saya berpesan kepada seluruh mahasiswa baru FBS UNJ 2019, 
jangan hanya belajar dalam kelas, karena dunia kampus ini akan 
terasa begitu sempit jika kalian hanya ada di dalam kelas. 
Kepemimpinan, komunikasi, dan relasi juga penting untuk mem-
bangun masa depan. Empat tahun ke depan adalah masa kalian 
untuk mengembangkan diri, setelahnya adalah masa untuk kalian 
berkontribusi untuk Indonesia. 

Jadilah mahasiswa yang berprestasi, baik di dalam maupun di luar 
kelas, temukanlah kemungkinan kemungkinan yang anda impi-
kan menjadi kenyataan dan jadilah Generasi GELORA (Generasi 
Loyalitas Responsif, dan aktif) menuju generasi bangsa yang 
mampu mencintai bahasa dan seni melalui apresiasi dan prestasi.

Hidup Mahasiswa
Hidup Rakyat Indonesia

Wa’alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh



Berkesenian merupakan kegiatan yang tiada batasan bagi siapa 
saja untuk mengeksplorasi dirinya. Melalui Bengkel Sastra, seseo-
rang dapat menggali potensinya dalam bidang kesastraan. 
Bengkel Sastra merupakan sebuah komunitas satra yang berdiri 
sejak tahun 2008 di Universitas Negeri Jakarta dibawah naungan 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan Helvy Tiana Rosa 
sebagai pembina, Bengkel Sastra semakin berkembang karena 
semakin banyaknya pementasan teater, acara kesastraan, dan 
kegiatan kesenian lainnya.

Dalam satu tahun, Bengkel Sastra mementaskan paling tidak dua 
sampai tiga pementasan. Produksi musikalisasi puisi dari Bengkel 
Sastra yang diambil dari puisi-puisi karya sastrawan Indonesia juga 
terus bertambah. Proses kepenulisan di Bengkel Sastra juga tiada 
hentinya dengan web bengkelsastra.com sebagai media peran-
tara antara karya yang dihasilkan oleh anggota Bengkel Sastra 
kepada para pembaca.

Tidak hanya di dalam Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Bengkel Sastra terbuka bagi siapa pun yang ingin belajar dan 
menjadi bagian dari kesusasteraan Indonesia kedepannya.
"Apa lihat-lihat, kami aktor bukan televisi!"

STRUKTUR KEPANTIAAN
PKKMB FBS 2019

Ketua Pelaksana
Sendy Fajar Riyadi

Sekretaris I
Isnaini

Bendahara I
Sarah Nadia

Bendahara II
Rahma Adelia

Sekretaris II
Kurnia Cahya

Rahmani



+ Divisi Acara:
Vickryan Embriano (Koordinator), Ezra Panji Rajawali, M. Yanuar 
Rizal, Muhammad Suwandi, Indira Setyani, Salma Mudjahidah 
Az-zahra, Ismiawati Sakinah, Syaima Mufida, Pramadhita Setra, 
Syaira Labib Qurotaayun, Hanifa Husna Azizah, Asma’ Khoirunnisa, 
Finda Rhosyana, Ade Fitri, Cintami Rizqiadha Romaelkasih, Izni Sha-
firannisa, Imroatul Mufidah, Nadhifah Dian Fianti, Tri Puspita 
Handayani

+ Divisi K3:
Faris Nabih (Koordinator), Amelia Dewi Admiarti, Azalia Nurul Bal-
gist, Tutur Arief Wicaksono, Antika Setyono Putri, Syifka Nazila Ardhi-
na, Adelia Suci Ramadhan, Zahra Anindya Rishana, Rahmania 
Widhiasih, Lu’lu’ Lathifah, Adistya Sakhsi, Siti Masitah, Muhammad 
Suryanata Kesuma, Muhammad Iqbal Assegaf

+ Divisi Perkap:
Muhammad Iqbal Ramadhan (Koordinator), Riziq Fitra Pratama, 
Novi Rahmayanti, Rehan Savazri, Syafaat Sutan Manacha, Helena 
Septiani, Diajeng Ragil Pangestuti, Maurra Syifah Wijaya, Shafira 
Nur Ramadhania, Rafli Gunawan, Zulfa Tsuroya, Eka Fitri Ramad-
han, Eko Bagus Prasetyo, Bayu Prasetyo, dan Feny Monicha.

+ Divisi HPD:
Fitriyani (Koordinator), Salma Nisrina, Fadhianya Praba Ayodhea, 
Ananda Nabilah, Asti Oktaliana Aisyah, Popi Sinta Y, Siti Jamila, 
Putri Nur Utami, Khoirun Nafi’ah, Riska Dheby Fazhiera, Risa Adriani, 
Abi Sumarto, Nadya Rachmawaty, Amelyana



+ Divisi Konsumsi:
Dhiyaa Ulhaq (Koordinator), Atikah Putri, Aulia Dewi Nurmasithoh, 
Mariana Paays, Ai Puspa Widianingsih, Naina Syuha Bawazier, 
Alfida Febriyani, Anisa Retnianti, Britis Nourmand Leica Jalassuad, 
Sita Zulfani, Alvi Nai’matuz Zulfa, Cindy Kartika, Tri Nur, Shelly Oktra-
rina

+ Divisi Kesehatan:
Novita Nurafifah (Koordinator), Amellianti, Indah Desiana Putri, 
Muthia Noersyah Putri, Nisa Rizkia Octaviola, Farasita Ardelia, Luth-
fiani Prihatiningtyas, Siti Aisyah, Hafidz Aulia Yusuf, Sherly Alfit'roh 
Saefudin, Rahmat Suryo Samudro, Anissa Novia Fitri, Puti Intan 
Danera Chani, Diyah Ayu Ningrum



+ Mars UNJ
Dengarlah derap gembira
Suara langkah bersama
Universitas Negeri Jakarta
Dalam bakti tridharma
Membimbing sumber daya kita
Mendidik tunas tunas bangsa
Kembangkan sayap ilmu
Sepanjang hayat kita
Semoga dirgahayu
Universitas Negeri Jakarta

+ Hymne UNJ
Dengan rasa haru kami panjatkan
Kehadirat-Nu Tuhan
Syukur dan Do’a
Dengan rasa bangga kami
Baktikan iman, ilmu dan amal bagi Negara
Dalam hati kami semua
Teguh bertekad Satu
Junjung tinggi Universitas Negeri Jakarta

Lagu-lagu



+ Totalitas Perjuangan
Kepada mara mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Di persimpangan jalan
Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaan
Di lembar sejarah manusia
Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta
Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta



quotes

Kesuksesan dibangun dari perjuangan. Semoga 
Anda mampu meraihnya! 

Dekan FBS

Menjadi baik tidak cukup bila kita bisa mrnjadi 
lebih baik. Lebih baik tidak cukup bila bisa menja-
di yang terbaik dan orang yang paling baik 
adalah yang paling bermanfaat bagi orang 
banyak dan kehidupan. 

Wakil Dekan I

Berdo’a dan selalu berpikir positif untuk setiap 
langkah anda menuju kesuksesan 

Wakil Dekan II


