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Surya University hadir sebagai 
universitas basis riset yang 
berkualitas, perkuliahan yang 
mengasikkan, dan ragam 
kegiatan mahasiwa yang 
kreatif - inovatif. Memasuki 
tahun ketiga, mahasiswa Surya 
University telah menghasilkan 
ragam hasil karya baik dari 
perkuliahan semester panjang 
maupun mini riset yang 
diselenggarakan pada semester 
pendek. Surya University terus 
menggalakkan riset sebagai 
bekal bagi mahasiswa sebelum 
terjun ke dunia kerja.
Pada edisi kedua, Surya 
Academia Newsletter 
membahas informasi 
mengenai perkembangan 
Surya University melalui acara 

Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.

-Henry Ford 
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Parents Gathering,  ragam 
prestasi mahasiswa, serta 
kegiatan-kegiatan mahasiswa 
diantaranya muda-mudi Surya 
University, studi banding, kerja 
praktik, dan hasil riset. 
Tahukah Anda? Program 
Studi S1 Aktuaria merupakan 
program studi terbaru di 
Indonesia. Surya University 
hadir dengan program studi 
futuristik  untuk menyediakan 
lulusan Aktuaria andal yang 
disesuaikan dengan kebutuhan 
Sumber Daya Manusia di 
Indonesia. Pada edisi ini, Surya 
Academia Newsletter mengulas 
tentang program Studi S1 
Aktuaria bersama Dr. Maydison 
Ginting. Selamat membaca!

Sambutan Editorial
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iiring ucapan syukur ke 

hadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, Surya University

mempersembahkan edisi kedua Surya 

Academia Newsletter. Newsletter ini 

diterbitkan sebagai media komunikasi 

dan informasi bagi para pihak yang 

terlibat (stakeholder) dalam proses 

pendidikan di Surya University; yaitu 

dosen dan staf, peneliti, mahasiswa, 

orang tua mahasiswa maupun pihak-

pihak lain di luar universitas. 

Di samping itu, Newsletter ini 

juga diterbitkan sebagai bagian dari 

komitmen Surya University, untuk terus 

menerus menjalin hubungan yang baik 

dengan banyak pihak, serta mengajak 

untuk terlibat secara aktif dalam 

memajukan pendidikan di Indonesia. 

Surya University didirikan dengan 

sebuah tujuan mulia, yaitu membangun 

Indonesia Jaya. Tujuan yang mulia ini 

tentunya hanya bisa dicapai dengan 

dukungan dari banyak pihak. 

Oleh karena itu, penerbitan 

Newsletter ini menjadi sangat penting 

untuk memberikan informasi yang 

akurat mengenai perkembangan, 

pencapain serta prestasi yang telah di 

raih oleh Surya University. Di dalam 

kurun waktu dua tahun. 

SAMBUTAN REKTOR

Surya University telah menorehkan 

prestasi dan pencapaian yang cukup 

gemilang, terutama dalam bidang riset-

riset strategis yang melibatkan banyak 

pihak. Pencapaian dalam bidang 

riset ini merupakan hasil dari model 

pembelajaran yang dikembangkan di 

Surya University, yaitu research based 

learning (RBL), model pembelajaran 

RBL ini sesuai dengan visi untuk 

membangun sebuah research based 

university (universitas berbasis riset).

Di samping prestasi gemilang yang 

telah diraih, sebagai sebuah institusi 

yang baru berdiri, Surya University 

juga mengalami tantangan yang 

begitu besar dalam mengembangkan 

dan membangun universitas ini. 

Namun demikian, kami yakin dengan 

dukungan banyak pihak kita bisa 

melewati tantangan ini dengan baik, 

sehingga Surya University bisa berdiri 

dengan kokoh demi Indonesia Jaya.

Akhir kata, saya ucapkan selamat 

atas terbitnya edisi kedua Newsletter 

Surya University, yang  merupakan 

hasil karya mahasiswa. Semoga 

dengan terbitnya Newsletter ini, 

komunikasi kita semakin baik dan 

berkualitas.

    Gading Serpong, April 2016

D Menjalin Keakraban Lewat
Parents Gathering

03 04

Parents Gathering merupakan 

acara tahunan yang diadakan oleh 

Surya University untuk meningkatkan 

keakraban dan kedekatan antara orang 

tua dengan kampus. 

Parents Gathering yang diadakan 

pada 27 Februari 2016 di Auditorium 

Surya University tahun ini adalah kali 

kedua kegiatan ini digelar, namun 

parents gathering kali ini dihelat 

dengan suasana berbeda pasca 

kepindahan gedung Surya University.  

Seperti sebelumnya, Profesor Yohanes 

Surya Ph.D. selaku Rektor Surya 

University hadir pada acara ini untuk 

berinteraksi dengan para ratusan orang 

tua Mahasiswa Universitas Surya.

Di acara Parents Gathering 

juga orang tua mahasiswa dapat 

melihat berbagai kemajuan dan 

progress yang telah diraih oleh Surya 

University dan juga mahasiswanya. 

Seperti berita perkembangan terbaru 

tentang pembangunan kampus Surya 

University di Tenjo, dan mendapatkan 

informasi mengenai kemajuan yang 

telah diraih oleh mahasiswa Surya 

University.

Saat acara Parents Gathering itu 

juga dihadirkan berbagai macam hasil 

karya maupun pameran yang digelar 

mahasiswa Surya University. Orangtua 

juga dapat merasakan atau menikmati 

berbagai pameran yang dihadirkan 

oleh mahasiswa secara langsung 

seperti hasil penelitian dosen maupun 

mahasiswa, hasil belajar di kelas 

maupun tugas-tugas lainnya. 

Seperti menjadi tradisi setiap acara 

yang diadakan oleh Surya University, 

Parents Gathering dibuka dengan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya 

dan juga menyanyikan bersama Mars 

Surya University.

Acara pertama diawali oleh 

pemberian materi oleh Prof. Yohanes 

Surya, Ph.D. tentang lika-liku 

mendirikan Universitas Surya. Prof.

Yohanes Surya menekankan bahwa 

Surya University didirikan atas dasar 

menuju Indonesia Jaya. Indonesia 

Jaya akan dicapai melalui riset oleh 

karena itu Surya University merupakan 

kampus berbasis riset.

“Saya selalu tekankan sekali 

lagi, Universitas Surya merupakan 

universitas berbasis riset berbeda 

dengan universitas yang lain. Fokus 

kita riset, gak ada universitas yang dari 

tahun pertama itu riset. Mengapa Surya 

berbasis riset karena kita tau hanya 

S
menjalin keakraban dengan 
orang tua mahasiswa, 
salah satunya adalah 
dengan mengadakan 
Parents Gathering.

urya University 
mempunyai cara 
sendiri untuk 
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lewat risetlah Indonesia bisa jaya, 

kalau tanpa riset gak bisa,” ungkap 

Prof. Yohanes Surya, Ph. D. 

Lika-liku berdirinya Surya 
University

Parents gathering kali ini, Prof.

Yohanes Surya, Ph. D. mengungkapkan 

pengalaman awalnya dalam 

membangun Surya University, yang 

menurutnya mendirikan sebuah 

universitas berbasis riset di Indonesia 

itu sulit.

Saya melihat itu semua dari 

awal saat Surya berdiri. Menurutnya 

membangun Surya University itu penuh 

tantangan menarik, dan jatuh bangun. 

Awalnya gelap hanya setitik cahaya, 

lalu remang-remang dan sekarang 

jalan sudah kelihatan, penuh syukur 

dalam dua setengah tahun terakhir ini 

Tuhan membuka jalan luar biasa.

“Kita sekarang ini telah 

mengembangkan berbagai macam 

inovasi di bidang riset. Bukan hanya 

itu saja, kita juga sudah melakukan 

kerja sama-kerja sama dengan 

investor/donatur dan juga akan kerja 

sama riset dengan Tiongkok. Tidak 

hanya menjelaskan tentang Surya 

University. Prof. Yohanes Surya, Ph.D 

juga memaparkan pengalaman saat 

dia mengajar di Manokwari, Papua.  

“Menurut saya tidak ada anak yang 

bodoh, semua bisa, tidak ada yang 

sulit, dengan metode yang tepat pasti 

bisa,” ungkap Prof. Yohanes Surya, 

Ph. D..

Paparan Perkembangan 
Pembangunan Surya University
(Surya University berlokasi di Tenjo)

Dalam acara Parents Gathering 

itu juga dijelaskan tentang progress 

perkembangan Kampus Surya 

University yang berada di Tenjo. Dalam 

paparan kali ini dijelaskan oleh Wakil 

Rektor Surya University Dr. Syam 

Surya Syamsi.

DR. Syam mengungkapkan 

kenapa Tenjo dipilih sebagai lokasi 

kampus? Tenjo dalam Bahasa Sunda 

berarti melihat, memandang melihat 

jauh ke depan seperti gagasan Surya 

University. Tempat Tenjo dipilih karena 

seperti diketahui izin pendirian dari 

Surya University adalah di Kabupaten 

Bogor. 

“Bapak-Ibu seperti diketahui, 

Bogor yang terdekat dari kita kali ini 

adalah Tenjo. Tenjo sangat berdekatan 

dengan kampus kita di Tangerang.  

Dipilih Tenjo karena lokasinya strategis 

yang juga berdekatan dengan 

Tigaraksa, Tangerang. Aksesnya pun 

dapat ditempuh menggunakan KRL 

Commuterline Jabodetabek dengan 

turun di Stasiun Tenjo,” jelas Wakil 

Rektor Universitas Surya. 

Dr. Syam juga mengungkapkan 

untuk lahan nanti Surya menempati 

750 hektar di Bogor dan Kabupaten 

Tangerang. Konsep yang dihadirkan 

oleh kampus surya yang baru adalah 

konsep Tenjo Edu City. “Konsep Tenjo 

Edu City merupakan konsep pemikiran 

Prof. Yohanes Surya, Ph. D. nantinya 

ada kawasan Techno Park, penelitian, 

pendidikan, bisnis, dan rekreasi 

semuanya ada di Tenjo Edu City,” 

ungkapnya. 

Untuk perkembangannya sendiri, 

pembangunan kampus Surya sudah 

dalam proses pembangunan oleh PT 

Surepassindo. 

“Hari ini kami dengan tenang dan 

terus bekerja dan terus menyiapkan 

hingga dibangunnya kampus, dengan 

nama Oriza Campus Resort,” ungkap 

Dr. Syam.

Pencapaian Mahasiswa
Setelah paparan mengenai 

perkembangan kampus, selanjutnya 

melalui Wakil Rektor Bidang Akademik 

Dr. Niki Prastomo. Beliau menjelaskan 

tentang pencapaian-pencapaian 

yang telah diperoleh oleh mahasiswa 

terutama dalam bidang akademik. 

“Saat ini saya beri gambaran 

dan data. Putra-putri bapak sangat 

berprestasi dengan IP rata-rata 

Mahasiswa Surya University melebihi 

3.00, dengan persentase terbanyak 

antara 3.00-3.50. Lebih dari 20% diatas 

Apresiasi Orang Tua 

Sementara itu, dari orang 

tua mahasiswa menanggapi hasil 

pemaparan yang telah disampaikan. 

Salah satunya yang mengucapkan 

kesan-kesannya adalah Ibu Yuni orang 

tua dari Michael Chang (Program Studi 

Agribusiness). 

Menurutnya, Surya University 

merupakan kampus yang tepat untuk 

mendidik, bukan hanya mendidik 

dengan kepandaian saja namun 

juga mendidik dengan hati nurani. 

Menciptakan manusia-manusia yang 

memiliki kepandaian dan memiliki budi 

pekerti yang baik. 

“Dan tentunya saya tahu. anak 

saya, saya serahkan kepada Surya 

University, karena saya melihat ini 

yang terbaik dalam hidup anak saya. 

Kepada siapa saya menyerahkan, 

kepada siapa saya mempercayakan 

itu semuanya kepada Surya University. 

Sehingga suatu hari nanti kita melihat 

anak-anak kita menjadi satu pemimpin 

tidak saja pandai dalam ilmu masing-

masing, namun yang paling penting 

memiliki hati nurani, budi pekerti serta 

memiliki tanggung jawab,” ungkapnya 

dengan optimis.

Di akhir acara Prof. Yohanes 

Surya, Ph, D. dengan tegas dan 

optimis mengungkapkan cita-citanya 

tentang Indonesia Jaya. 

“Saya yakin kalau kita sama-sama 

bergandengan tangan, support anak-

anak kita untuk membangun Indonesia 

Jaya. Saya yakin Indonesia Jaya 

pasti terwujud, dan mereka yang akan 

membangun Indonesia Jaya, 14 tahun 

ke depan menuju Indonesia Jaya dan 

2045 menuju Indonesia Super Power. 

Kita sama-sama menuju ke sana,” 

papar Prof. Yohanes Surya, Ph. D.. 

[AP]

3.50,” ungkapnya. 

Bukan hanya menjelaskan 

mengenai indeks prestasi, Dr. Niki juga 

menjelaskan tentang riset, pentingnya 

riset bagi mahasiswa. Menurutnya riset 

digunakan untuk menyelesaikan segala 

permasalahan. Riset merupakan 

cara untuk mencari solusi. Sebuah 

permasalahan tidak mungkin diabaikan 

begitu saja tapi harus kita selesaikan.

Menyelesaikan sebuah masalah 

itu dilakukan dengan cara riset, riset 

dilakukan dengan cara sistematis dan 

metode yang benar.

“Konsep itu yang kita ajarkan 

kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa 

secara sadar maupun tidak sadar 

mereka telah dilatih menjadi Problem 

Solver. Entah  mereka nantinya bekerja 

di bidang apa pun, mereka pasti 

berpikir mengenai solusi masalah,” 

ungkapnya.  

Dengan bekal riset, alumni Surya 

University ketika menemukan masalah 

mereka siap untuk menyelesaikannya. 
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Penandatanganan MoU Program Studi 
Human Computer Interaction, Surya 
University dengan Mikrotik

eknologi dalam 
bidang IT berkembang 
sangat pesat. Bidang 

networking atau jaringan 
menjadi sumbu utama 
kehebatan internet. 
Perkembangan tersebut 
mengharuskan mahasiswa 
bidang IT memiliki 
kompetensi yang baik agar 
dapat bersaing dengan di 
level internaional.

Untuk membangun kompetensi 

sumber daya mahasiswa yang handal 

dan mampu berkompetisi menjadi 

alasan utama pentingnya bermitra 

dengan industri terkait. Oleh karena 

itu, Program Studi Human Computer 

Interaction (HCI) Surya University 

Penyerahan plakat oleh Kepala Program Studi Human Computer Interaction, Handri 
Santoso, Ph.D. kepada perwakilan pihak Mikrotik.

T

Fieldtrip “Factory for Victory”
Mahasiswa NFT Universitas Surya 2015

F
Food Technology (NFT) Surya University.

Fieldtrip diselenggarakan pada 14-17 Desember 2015. 

Kegiatan berupa kunjungan pabrik pangan dan beberapa 

tempat wisata daerah Bandung, Garut, dan Pangandaran.

PT Coca Cola Amatil di Sumedang, Jawa Barat menjadi 

pabrik kunjungan pertama. Di pabrik ini, mahasiswa 

melihat bagaimana produk Coca Cola seperti Minute Maid, 

Nutriboost dikemas dalam botol.

Di sini, para mahasiswa juga mendapat informasi terkait 

sejarah perusahaan. Sejarah awal berdiri perusahaan di 

Amerika hingga sejarah perusahaan yang berkembang 

pesat di Indonesia.

Di hari yang sama, para mahasiswa berkunjung ke 

salah satu tempat wisata Saung Mang Udjo. Tempat 

tersebut paling populer di daerah Jawa Barat.

Para mahasiswa dapat menonton penampilan musik seperti 

angklung, gamelan, dan tarian-tarian dari berbagai penjuru 

Indonesia. Mereka juga bermain angklung bersama dengan 

pengunjung lainnya.

Hari kedua, mahasiswa mengunjungi pabrik divisi 

makanan bayi yang bertempat di Bandung. Pabrik tersebut 

adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Usai melihat-lihat pabrik di Bandung, mahasiswa 

melanjutkan kunjungan ke pabrik Dodol Picnic di Garut. Di 

sana, mereka melihat bagaimana dodol diproduksi serta 

sejarah awal terbentuknya Dodol Picnic. 

Tempat wisata Pantai Pangandaran di Kawasan Wisata 

Pantai Pananjung menjadi kunjungan hari terakhir. Cagar 

Alam Pangandaran tak luput dari bagian kunjungan hari itu. 

Mereka melewati dan menyusuri gua di kawasan ini.

Berbagai pengalaman berkunjung ke pabrik dan tempat 

wisata ini menjadi bekal para mahasiswa setelah kembali 

melakukan aktivitas kampus. [FD]

07 08

actory for Victory, begitulah 
tema fieldtrip yang diusung 
oleh mahasiswa Nutrition and 

melakukan MoU dengan Perusahaan 

MikroTik.

Perusahaan MikroTik perusahaan 

kecil berkantor pusat di Latvia, yang 

dibentuk oleh John Trully dan Arnis 

Riekstins (pengembang sistem Linux 

dan MS DOS untuk pengoperasian 

komputer).

Berkat lulusnya tiga pengajar 

Jurusan Teknik Informatika dari 

pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Mikrotik, maka terjalin kerja sama 

antara Kampus Universitas Surya 

dengan Mikrotik.

Sambutan dari Kepala Program 

Studi HCI, bapak Handri Santoso, 

Ph.D menjadi permulaan acara. Acara 

dilanjutkan dengan pembawa materi 

oleh Bp. Heri Darmawan.

Beliau memaparkan penjelasan 

singkat tentang Mikrotik, dan 

menyampaikan bahwa tiga dosen 

Surya University (yang telah 

disebutkan diatas) telah lulus sertifikasi 

trainer dari Mikrotik. Hal tersebut 

mengawali Surya University sebagai 

partner Mikrotik.

Selain itu, mahasiswa dapat 

mengambil sertifikasi Mikrotik secara 

gratis dengan mengikuti ujian online. 

Ujian ini akan diarahkan/dibimbing oleh 

ketiga dosen Surya University yang 

telah lulus sertifikasi trainer.

Materi selanjutnya dibawakan 

oleh Bp. Irwan. Beliau memaparkan 

penjelasan pentingnya networking 

di zaman sekarang. Beliau juga 

menyinggung perkembangan Internet 

of Things (IoT) yang sangat pesat.

Acara dilanjutkan dengan 

penandatanganan MoU Mikrotik 

dengan Universitas Surya, penyematan 

dan penyerahan sertifikat oleh Mikrotik 

kepada dosen Universitas Surya yang 

telah lulus pelatihan. Mikrotik juga 

menyerahan perangkat milik mereka 

kepada Universitas Surya. Disusul 

penyerahan plakat dari Universitas 

Surya kepada Mikrotik.

Acara ditutup dengan dilakukannya 

foto bersama pihak Mikrotik dengan 

seluruh dosen dan peserta yang hadir.

[FD]
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GMF AeroAsia dan AirNav Indonesia 
jadi Tempat Kunjungan Mahasiswa 
Teknik Fisika Surya University

Selasa (17/11), mahasiswa 

Program Studi Physics-Energy 

Engineering (Teknik Fisika) Surya 

University mengunjungi Garuda 

Maintenance Facility (GMF) AeroAsia 

dan AirNav Indonesia.

GMF AeroAsia sendiri penyedia 

perawatan pesawat tunggal Garuda. 

AirNav Indonesia merupakan 

penyelenggara pelayanan navigasi 

penerbangan dengan standar 

Internasional.

Kunjungan ini merupakan pertama 

kalinya bagi para mahasiswa. Tidak 

hanya sekedar kunjungan, hal ini 

merupakan rangkaian kegiatan 

kunjungan perusahaan atau company 

visit.

Kegiatan kunjungan perusahaan 

dilakukan sebagai salah satu 

Kunjungan Mahasiswa Green Economy ke 
Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia) 

pa sih Perum Peruri 
itu? Perum Peruri 
atau Perusahaan 

Umum Percetakan Uang 
Republik Indonesia 
merupakan perusahaan milik 
negara (BUMN) yang sesuai 
dengan namanya bertugas 
untuk mencetak uang negara 
kita, rupiah. 

Pada Kamis, 5 November 

2015, Mahasiswa Green Economy 

mendapatkan kesempatan untuk 

berkunjung ke Perum Peruri 

(Perusahaan Umum Percetakan Uang 

Republik Indonesia) untuk menunjang 

materi perkuliahan pada kelas Ekonomi 

Internasional. Rombongan mahasiswa 

diberikan penjelasan secara umum 

mengenai Perum Peruri serta 

berbagai macam produk yang telah 

dihasilkannya. 

Produksi uang kertas dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu 

diberikan oleh Bank Indonesia.

dilakukan sebelum  proses inspeksi. 

Uang yang layak akan memasuki 

tahap cut and pack dan uang tidak 

layak akan diperbaiki dengan manual 

finishing atau memberikan tambahan 

“X” pada nomor seri uang yang 

memiliki kesalahan cetak atau misprint.

Uang yang telah selesai dicetak 

diserahkan kepada Perwakilan Bank 

Indonesia yang berlokasi di Perum 

Peruri. Uang tersebut sudah menjadi 

tanggung jawab Perwakilan Bank 

Indonesia untuk kemudian dikirimkan 

ke Bank Indonesia pusat.

Saat ini, pemenuhan beberapa 

bahan pencetak uang, seperti kertas 

dan mesin yang digunakan Perum 

Peruri, khususnya uang kertas masih 

dilakukan dengan impor dari berbagai 

negara. Kertas yang digunakan diimpor 

dari Rusia, Italia, Inggris, dan Spanyol. 

Sedangkan, mesinnya impor dari 

Swiss, Jerman dan Australia. [NUS]

A

09 10

pembelajaran di luar kelas. Hal ini 

dimaksudkan untuk menambah 

wawasan dan persiapan diri para 

mahasiswa.

Kegiatan kunjungan perusahaan 

diikuti oleh 3 angkatan mahasiswa 

program studi Teknik Fisika. 

Mahasiswa tersebut terdiri dari 

angkatan 2013, 2014, dan 2015. 

Dosen pendamping yang ikut serta 

dari Program studi ini adalah Jeffrey 

Tanudji, M.Sc.

Para Mahasiswa dan dosen 

program studi Teknik Fisika tiba di 

GMF AeroAsia pukul 09.00 WIB. 

Kedatangan mereka disambut oleh Ibu 

Siska selaku Corporate Communication 

GMF AeroAsia.

Dipandu oleh Ibu Siska, para 

mahasiswa dan dosen memulai 

kunjungan menuju bagian Maintenance 

Engine. Di tempat tersebut para 

mahasiswa mendapat penjelasan 

mengenai bagian-bagian mesin 

pesawat. Kegiatan dilanjutkan dengan 

mengitari 3 hangar milik GMF AeroAsia 

menggunakan bus.  

Pukul 12.00 WIB, kegiatan 

kunjungan perusahaan dilanjutkan 

menuju AirNav Indoensia. Para 

mahasiswa sangat antusias saat 

memasuki bagian ATC (Air Traffic 

Controller). Di tempat ini, mereka dapat 

melihat dan merasakan langsung yang 

terjadi pada bagian menara control 

Bandara Soekarno-Hatta.

Acara ini berakhir pukul 15.00 

dengan adanya foto bersama para 

mahasiswa beserta dosen dan pihak 

AirNav Indonesia. [FD]

pemberian tema oleh Bank Indonesia, 

kemudian pengujian tema dilakukan 

tim riset Perum Peruri agar tidak terjadi 

kesalahan atau sengketa. Biasanya, 

tema yang digunakan biasanya suatu 

wilayah, seperti Bali atau seorang 

pahlawan.

Jika riset telah selesai dilakukan, 

Perum Peruri membuat beberapa opsi 

design uang dan diajukan kepada 

Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

Setelah disetujui, design memasuki 

tahap engraving atau pencetakan 

design diatas plat baja (single print). 

Kemudian melalui tahap offset printing, 

design uang dibuat menjadi cetakan 

dengan gulungan besar. 

Selanjutnya uang dicetak 

menggunakan tinta khusus bernama 

intaglio yang dapat membuat hasil 

cetakan menjadi kasar dan timbul. 

Kemudian uang disimpan dalam 

storage selama dua hari dan dilakukan 

inspeksi. Pemberian nomor seri yang 
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Kerja Lapangan di Balai Kota Jakarta
Pengawal Program Pembangunan dengan Key Index 
Performance 

ada awal semester 
genap pada Bulan 
Januari hingga akhir

Bulan Maret, kegiatan yang 
dilakukan oleh mahasiswa 
Surya University adalah 
mengambil penelitian 
(research) atau praktek 
kerja lapangan (magang) 
yang dikhususkan untuk 
mahasiswa semester enam.

Praktek kerja lapangan tidak 

selamanya harus di suatu perusahaan, 

namun mahasiswa pun dapat 

mengajukan magang ke instansi 

pemerintahan. Seperti Yessica 

mahasiswi dari Teknik Lingkungan 

(2013) yang melakukan praktek kerja 

lapangannya di Kantor Gubernur 

Pemprov DKI Jakarta.

Yessica  berhasil lolos seleksi 

program magang di balai kota DKI 

Jakarta. Program magang ini digagas 

langsung oleh Pemerintah DKI 

Jakarta. Yessica termasuk ke dalam 

20 mahasiswa yang lolos tahap seleksi 

dari 200 mahasiswa yang mendaftar 

untuk mengikuti program magang 

kantor gubernur DKI Jakarta. 

Pengelolaan sampah dan banjir 

lewat KPI Mahasiswi yang sangat 

mengagumi sosok Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok) ini menjelaskan

bahwa sistem kerja magang di balai 

kota berbeda dari sistem kerja di 

kantor-kantor biasanya. Di balai kota, 

staf magang dibagi menjadi beberapa 

tim yang memiliki tugas berbeda-beda. 

Tiap timnya terdiri dari 3 sampai 4 

orang, baik dari kalangan profesional 

maupun mahasiswa. Tugas utama dari 

tiap tim adalah mengawal program 

pembangunan dengan cara mencari 

informasi dan berperan sebagai 

konsultan untuk pemprov DKI Jakarta.

Pada awal Januari, Yessica 

ditempatkan pada Tim Tata Pemerintah 

dengan tugas pokok mengamati 

dan memecahkan masalah dalam 

pengelolaan sampah dan pengendalian 

banjir di DKI Jakarta. Setelah 

bergabung dengan tim, Yessica terjun 

langsung ke lapangan untuk meninjau 

dan melakkukan pengamatan.

Dari hasil peninjauan lapangan 

yang dilakukan oleh Yessica 

dan timnya, tonggak utama dari 

pengendalian banjir dan pengelolaan 

sampah di Jakarta adalah kebijakan 

dari kelurahan di wilayah masing-

masing. 

Berdasarkan pada hasil peninjauan 

di lapangan, Yessica dengan timnya 

membuat sistem penilai kinerja lurah 

yang disebut dengan Key Performance 

Index (KPI). Pembuatan sistem 

penilaiannya dikerjakan secara

sistematis dengan melihat tupoksi 

(tugas pokok dan fungsi) lurah di 

wilayah kerjanya. 

Salah satu poin penilaiannya adalah 

seorang lurah harus mampu menjadi 

seorang estate manager yang mampu 

mengetahui dan menyelesaikan 

permasalahan di wilayahnya termasuk 

permasalahan sampah dan juga banjir. 

Dalam pembuatan sistem penilai 

kinerja lurah, Yessica menerapkan 

beberapa materi kuliah yang dipelajari 

di program studi Teknik Lingkungan 

Surya University, salah satunya adalah 

sistem manajemen persampahan. 

Materi kuliah tersebut relevan dengan 

salah satu indikator penilaian lurah, 

yaitu kebersihan lingkungan. 

“Yessica adalah staf magang yang 

rajin bekerja, gigih dan mau belajar”’ 

itulah yang disampaikan oleh Staff 

Gubernur DKI Jakarta, Michael 

Victor Sianipar (Supervisor) atas 

kerja keras dan keberanian Yessica 

untuk mencoba hal-hal baru. Ia juga 

menambahkan bahwa Yessica mampu 

beradaptasi dengan cepat dan selalu 

percaya diri dalam bekerja sama 

dengan pejabat maupun staf pemprov 

DKI Jakarta. 

Melihat kegigihan dan kepedulian 

Yessica, Michael Victor S. berharap 

agar semakin banyak mahasiswa 

dari Surya University maupun dari 

universitas lain yang mau mengikuti 

Pesan dari Yessica keseluruh 

mahasiswa Surya University adalah

 

“Meskipun Surya 
University masih seumur 
jagung kita tunjukan 
kepada dunia bahwa 
mahasiswa Surya 
University berkualitas.”
[AP]

P

jejak Yessica untuk turut berkontribusi 

dalam pembangunan yang lebih baik 

bagi masyarakat.

Melalui magang di balai kota, 

Yessica merasakan selain dapat 

memiliki pengalaman di dunia kerja 

sebelum lulus, ia melihat  bahwa 

generasi muda dapat terjun langsung 

melihat dan berpartisispasi dalam 

menjalankan program-program 

pembangungan pemerintah yang 

menjadikan Indonesia lebih baik. 

“Yessica adalah staf magang yang rajin bekerja, gigih 
dan mau belajar”

 11 12

Yessica di dalam ruang tengah Balai Kota DKI 
Jakarta

Yessica bersama supervisor magang

Meeting bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
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Physics Day Out: Kunjungan ke PT PJB 
Muara Karang

impunan Mahasiswa Teknik 
Fisika (HMTFE) mengadakan 
kegiatan Physic Day Out dengan

mengunjungi PT Pembangkit Jawa Bali 
(PJB) Muara Karang Desember 2015.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk membuka 

wawasan mahasiswa teknik fisika mengenai dunia kerja dan 

penerapan teori yang selama ini dipelajari di ruang kelas.

PT PJB Muara Karang merupakan perusahaan 

pemasok energi pembangkit listrik bertenaga uap dan air 

laut dalam skala besar. Setibanya di sana, mahasiswa teknik 

fisika disambut hangat oleh Saurin, Manajer Divisi SDM Unit 

Pembangkit Muara Karang. 

Kegiatan yang berlangsung selama kunjungan, 

mahasiwa diajak berkeliling melihat langsung berbagai 

komponen yang diperlukan dalam proses perubahan gas 

menjadi energi listrik.

Tidak hanya komponennya saja, mahasiswa juga 

diajak untuk melihat control unit yang merupakan tempat 

pengamatan seluruh instrument yang ada di PLTGU dengan 

menggunakan kamera disetiap sudutnya.  

Talkshow ”Impact of Natural Phenomena to 
Green Economy”

ak dapat dipungkiri 
bahwa fenomena alam 
sangat menakjuban

bagi manusia. Banyak sekali 
orang yang mengabadikan 
fenomena alam.Namun, 
tahukah kalian jika ternyata 
fenomena alam seperti 
gerhana matahari kemarin 
dapat memberikan efek bagi 
nilai ekonomi? 

Pada bulan yang sama, Surya 

University kedatangan tamu luar biasa 

dari Jerman. Lewat kegiatan talkshow 

yang berjudul “Impact of Natural 

Phenomena to Green Economy” 

menjelaskan faktor fenomena alam 

dapat memengaruhi ekonomi. Kegiatan 

talkshow ini digagas oleh Himpunan 

Mahasiswa Teknik Fisika Energi 

dan Himpunan Mahasiswa Program 

Studi Green Economy yang bekerja 

sama mengundang tiga pembicara 

dari Jerman yakni Dr. Widhyawan 

Prawiraatmadja, Dr. Johny Setiawan, 

dan Mr. Stephan Blocks.

Pembicara pertama datang dari 

Gubernur Indonesia untuk OPEC, 

Dr.Widhyawan Prawiraatmadja 

memperkenalkan keterlibatan Indonesia 

terhadap COP21. 

Apakah itu COP21? 

COP (Conference of the Parties) 

21 adalah pertemuan tahunan Para 

Pihak yang ke-21 dalam membahas 

pelaksanaan dari Konvensi PBB 

Kerangka Kerja Perubahan 

Iklim (UNFCCC). COP 21 yang 

dilangsungkan di Paris bertujuan untuk 

melahirkan perjanjian global perubahan 

iklim sebagai kerangka transisi menuju 

ekonomi dan masyarakat rendah 

karbon yang memiliki ketahanan 

terhadap perubahan iklim.

Lewat COP12, PBB melibatkan 

perubahan iklim menjadi faktor 

penting yang diperhatikan untuk 

menjalankan kegiatan ekonomi yang 

ramah lingkungan (green economy). 

Widyawan mengatakan bahwa 

Indonesia memiliki potensi untuk 

menjadi salah satu ekonomi terbesar 

di dunia jika dilihat dari rangking 

Gross Domestic Product (GDP) dunia. 

Dengan menggunakan kesepakatan 

COP21, masyarakat setidaknya 

mengurangi penggunaan bahan bakar 

fosil dengan energi baru terbarukan 

serta membuat meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi. 

13 14

Selain melihat-lihat berbagai komponen, mahasiwa 

juga dapat berdiskusi langsung dengan teknisi dari PT PJB 

Muara Karang yang mengantar mereka berkeliling.

Kegiatan Physic Day Out cukup efektif untuk membuka 

wawasan mahasiswa serta dapat menjembatani untuk 

melakukan kerjasama antara Teknik Fisika Surya University 

dan PT PJB Muara Karang. Beberapa mahasiswa Teknik 

Fisika angkatan 2013 telah berhasil mengikuti kegiatan 

magang di perusahaan tersebut. [IDP]

H

Green Economy and Green 

Development

Dr. Johny Setiawan, peneliti 

asal Indonesia di Institut Max Planck 

untuk Astronomi di Heidelberg, 

Jerman menguatkan faktor alam yang 

memengaruhi perekonomi suatu 

negara. “Alam merespon kegiatan 

ekonomi, ketika bencana terjadi di 

suatu negara, biaya bencana alam 

lebih tinggi dari investasi dalam 

perekonomian sehingga perubahan 

iklim yang sedang berlangsung 

dan harus diantisipasi, termasuk 

perkembangan teknologi” jelas Dr. 

Johny. 

Antisipasi yang dapat dilakukan 

dan direalisasikan salah satunya adalah 

pembangunan ekonomi hijau.Wakil 

Kepala Pengembangan Bisnis German-

Indonesian Chamber of Industry & 

Commerce (EKONID), Mr. Stephan 

Blocks yang menjadi pembicara terakhir 

di acara talkshow ini menjelaskan 

bahwa Indonesia berpeluang besar 

dalam membangun penghijauan.

Indonesia bisa bekerja sama dengan 

negara lain termasuk Jerman. [AP]

T
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SISAKU : Dari Problem jadi Solution
Kolaborasi, Passion, Masalah Membuahkan Bisnis Start Up

Latar belakang terciptanya aplikasi 

ini karena permasalahan sampah di 

Tangerang Selatan yang tak kunjung 

selesai. Sampah di Tangerang Selatan 

per harinya mencapai 800 ton sampah. 

Bila tak terurai masalah sampah ini 

akan sangat berbahaya bagi keindahan 

kota.

“Motivasi kami menciptakan 

aplikasi ini juga karena kami prihatin 

melihat kondisi Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Cipeucang yang memiliki 

timbunan sampah mencapai 15 meter 

dan tidak dapat terurai dengan baik. 

Dengan adanya aplikasi ini kami 

berharap dapat mengurangi timbunan 

sampah yang ada di TPA Cipeucang 

maupun di Tangerang Selatan,” kata 

Fauzan Mahasiswa Program Studi 

Technopreuneurship, Senin (14/03) di 

Tangerang.

Fauzan menuturkan aplikasi 

Sisaku bukanlah aplikasi pertama yang 

dapat mengurangi sampah. Namun, 

Sisaku mempunyai kelebihan yang tak 

dimiliki oleh aplikasi lain. Di antaranya 

adalah aplikasi Sisaku mempunyai tiga 

fitur utama dalam mengurangi sampah 

sehingga dapat dikatakan aplikasi ini 

lebih lengkap dibandingkan aplikasi 

pengolah sampah lainnya.

M
terobosan terbaru di 
bidang teknologi dengan 
menghadirkan aplikasi 
Sisaku. 

ahasiswa Surya 
University 
ciptakan

Sisaku merupakan aplikasi 

untuk mengatasi masalah lingkungan 

khususnya sampah. Bukan hanya itu, 

Sisaku juga hadir sebagai aplikasi yang 

membuat sampah menjadi nilai yang 

ekonomis. Nantinya, Sisaku mempunyai 

fungsi sebagai aplikasi untuk proses 

jual-beli sampah secara online.

Marketku, Bank Saku, dan 
Infoku

Marketku, Bank Saku, dan Infoku 

merupakan tiga fitur utama dari aplikasi 

Sisaku. Fitur Marketku merupakan fitur 

aplikasi yang dapat digunakan oleh 

para pengrajin daur ulang sampah 

untuk menjual produk mereka secara 

online di aplikasi ini. 

“Pengrajin daur ulang sampah dapat 

menjual produk mereka di sini dengan 

mekanisme yang berlaku di Sisaku,” 

kata Fauzan. 

Untuk fitur Bank Saku dihadirkan 

sebagai jasa angkut sampah dan 

pembelian sampah secara online 

dalam hal ini adalah sampah 

anorganik. Sementara itu, fitur Infoku 

dihadirkan sebagai informasi maupun 

edukasi tentang cara-cara mengolah 

sampah. 

“Dengan adanya fitur Infoku ini 

diharapkan masyarakat mempunyai 

informasi yang cukup tentang cara 

pengolahan sampah yang baik,” 

ungkap Fauzan.
Inovasi lewat kolaborasi 
Jurusan

Aplikasi Sisaku ini merupakan 

hasil kolaborasi individu cemerlang 

dari berbagai jurusan di Universitas 

Surya. Fauzan dari Technopreneurship 

ini tidak bekerja sendiri. Ia mendirikan 

Sisaku bersama dua orang temannya 

di Surya University yakni Fajar 

Febriyan dari Program Studi Human 

Computer Interaction dan Tri Wahyu 

Hidayat dari Agribusiness. Aplikasi 

Sisaku ini dinobatkan menjadi juara 

pertama di Indonesia Sociopreneur 

Challenge 2015 (ISoC).

Menurut Fauzan, untuk proses 

berjalannya aplikasi Sisaku sangat 

membutuhkan kerjasama dan  

kemitraan dari berbagai pihak. 

Untuk sementara ini Sisaku sudah 

bekerjasama dengan 100 bank sampah 

di Tangerang Selatan dan juga dibantu 

oleh pemerintah Tangerang Selatan. 

Saat ditanya apakah Sisaku sudah 

dapat digunakan oleh masyarakat 

luas, Fauzan mengungkapkan 

aplikasi Sisaku saat ini dalam proses 

perbaikan.

“Masyarakat harus tetap 

bersabar menunggu launching-nya 

aplikasi Sisaku disebabkan aplikasi 

ini akan launching di App Store 

smartphone pada Agustus mendatang. 

Untuk mencari informasi terkini 

masyarakat dapat melihatnya di www.

sisakuindonesia.com,” katanya. [AP] 

Fauzan, Fajar, dan Wahyu, mahasiswa yang membuat aplikasi Sisaku

15 16
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kian memburuk telah berdampak 

terhadap aktivitas perekonomian 

masyarakat, khususnya nelayan yang 

tinggal di sekitar Pantai Marunda. 

Kondisi ini telah mendorong kepedulian 

berbagai pihak untuk melakukan upaya 

rehabilitasi pantai melalui penanaman 

mangrove.

Bertepatan dengan hari menanam 

pohon nasional yang jatuh pada 

hari Sabtu  dan hari pohon sedunia 

P antai Marunda 
merupakan salah 
satu Pantai Utara

Jakarta yang telah 
mengalami proses abrasi 
yang cukup signifikan. 

Reduksi Abrasi melalui
Penanaman 2000 Mangrove

(21/15), mahasiswa Program Studi 

Green Economy Surya University 

bersama Yayasan IMARF (Restorasi 

Mangrove Indonesia) yang didukung 

penuh oleh Kementrian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) dan SR PT  

Adaro menyelenggarakan kegiatan 

penanaman 2000 pohon mangrove di 

Pantai Marunda Jakarta dengan tema 

“One Man, Billion Impact”.

Kegiatan penanaman mangrove 

diikuti oleh sekitar 100 orang 

mahasiswa dari berbagai program 

studi Surya University. Penanaman 

mangrove dilakukan dalam kondisi 

pasang dan volume sampah di pantai 

cukup tinggi. Hal tersebut tidak 

menyurutkan antusiasme mahasiswa 

untuk menanam mangrove. Dalam 

kegiatan tersebut juga dilakukan 

kajian mengenai nilai ekonomi 

hutan mangrove yang ada di pantai 

Marunda. 

Sesuai dengan prinsip Program 

Studi Green Economy, Universitas 

Surya yang peduli terhadap isu-isu 

pembangunan yang ramah lingkungan. 

Diharapkan seluruh peserta dapat 

berperan aktif dalam upaya konservasi 

lingkungan, serta juga mampu 

memberikan pemikiran-pemikiran yang 

inovatif untuk mengatasi tantangan 

pembangunan yang ada di Indonesia. 

[NUS]

Waste Ranger Melakukan 
Pengabdian Masyarakat 
di SDN Medang

Sejak diresmikan menjadi UKM, 

Waste Ranger yang pada awalnya 

merupakan research center ICWM 

atau Indonesia Center for Waste 

Management. 

UKM Waste Ranger ini terbuka 

untuk seluruh jurusan di Surya 

University. Tidak hanya dari Progaram 

Studi Enviornmental Engineering, 

Waste Ranger yang telah eksis selama 

dua tahun ini pun beranggotakan 

mahasiswa dari Prodi Physics and 

Energy Engineering, Chemical 

Engineering, Biotechnology & 

Neuroscience serta Nutrition & Food 

Technology.

Untuk menunjukkan eksistesinya, 

Waste Ranger sering mengadakan 

berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan waste management, salah 

satunya adalah kegiatan pengabdian 

yang diadakan di Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) Medang yang berlokasi 

di Provinsi Banten Kabupaten 

Tangerang tepatnya di Perum. Medang 

Lestari Pagedangan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengedukasi para 

siswa tentang waste management 

skala kecil.

Kegiatan yang diadakan tanggal 

10 November 2015 ini, ditujukan hanya 

untuk siswa kelas 5 SDN Medang. 

Mentoring peserta diawali dengan 

memberikan edukasi mengenai

sampah organik dan non-organik 

serta tipe penguraiannya, bagaimana 

seharusnya kita menyikapi sampah 

di rumah dan di sekolah, bagaimana 

cara membuang sampah yang baik 

sehingga sampah dapat didaur ulang 

dan terakhir mengajarkan aneka kreasi 

sampah salah satunya membuat pot 

bunga berbentuk kelinci dari botol 

plastik bekas.

Untuk menambah kemeriahan, 

kegiatan dilanjutkan dengan menghias 

pot bunga kemudian ditanami bibit 

cabai dengan media pupuk hasil riset 

anggota Waste Ranger. Respon yang 

baik dari pihak SDN Medang dalam 

kegiatan pengabdian ini menjadi dasar 

Waste Ranger untuk merencanakan 

kegiatan pengabdian serupa secara 

berkelanjutan. [PF]

Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) 
Waste Ranger 

merupakan UKM yang 
bergerak di bidang 
konservasi lingkungan 
khususnya manajemen 
sampah. 

Loecky Harvianto dan anak-anak sd yang semangat dalam pem-
buatan pot bunga.

Intan Philiani dengan anak anak SD yang siap tampil untuk mem-
berikan yel-yel timnya.
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Anis Soyati, Baidu Campus 
Ambassador 2015/2016

Mahasiswa 
jurusan Digital 
Communication 

angkatan 2013, Anis 
Soyyati terpilih menjadi 
salah satu perwakilan 
dari Surya University 
untuk Baidu Campus 
Ambassador (BCA) 
2015/2016.

Anis (salah satu perwakilan 

dari Surya University untuk BCA 

2015/2016) mendapatkan tugas untuk 

meningkatkan kesadaran di kalangan 

mahasiswa baik di lingkup kampus 

maupun di luar kampus terkait dengan 

program dan produk yang dicanangkan 

oleh Baidu.

Selain melakukan beberapa 

kewajiban, Anis berkesempatan 

mendapat pelatihan dalam berbagai 

bidang, seperti Digital Marketing, Social 

Media Strategies, Creating Marketing 

Content, dan How to Become a Great 

Marketer. Keuntungan lainnya yang 

didapatkan Anis dalam BCA 2015/2016 

ini adalah peluang untuk melakukan 

magang atau kerja praktik di Baidu.

Dalam serangkaian kegiatan yang 

telah dibuat oleh pihak Baidu, terdapat 

satu kegiatan gathering dimana seluruh 

Campus Ambassador dikumpulkan 

untuk dapat saling bertukar pikiran. 

Kegiatan gathering tersebut dilakukan 

pada 30 Januari 2016, disertai dengan 

diselenggarakannya Strategy Plan 

Competition.

Dalam gathering tersebut, para 

BCA dibagi menjadi 6 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 

orang. Setiap kelompok diminta untuk 

menyiapkan presentasi mengenai 

strategi marketing, bisnis, atau hal 

yang akan dilakukan setiap BCA 

ketika menjadi CEO MoboMarket. 

Setelah kegiatan berakhir, terpilihlah 3 

kelompok sebagai juara. Anis bersama 

dengan kelompoknya memenangkan 

juara 2 dan mendapatkan hadiah uang 

tunai sebesar Rp2.000.000,00 dalam 

kegiatan tersebut.

Sebelum terpilih sebagai BCA 

2015/2016, Anis harus mengikuti 

seleksi yang dilakukan pihak Baidu 

dalam dua tahap, yaitu seleksi berkas 

dan tes wawancara. Seleksi berkas 

yang dilakukan adalah dengan seleksi 

profil melalui nilai dan pengalaman, 

dengan melampirkan formulir registrasi 

yang dilengkapi dengan CV. Kemudian, 

tahap berikutnya akan diseleksi 

oleh pihak Baidu untuk selanjutnya 

dilakukan tes wawancara.

Seleksi ini diikuti oleh beberapa 

kampus negeri maupun swasta 

se-Jabodetabek. Surya University 

mengirimkan perwakilannya sebanyak 

5 orang. Mereka adalah Anis Soyyati, 

David Nugraha, Merlin Detalina, Obert 

Pradipta, dan Roberto Gunawan. [AP]

T
Mahasiswa Program Studi 
Digital Communication 
peminatan Digital Movie 
berhasil masuk dalam 
deretan lima film terbaik 
pada ajang kompetisi 
film pendek Ex Arca 
Movie Festival 2016 yang 
diumumkan pada 16 januari 
2016 di gedung GBI WTC 
Serpong.

he Mythical of Mind, 
film fiksi bergenre 
thriller karya 

festival kali ini yang berarti out of the 

box.

Pada malam penganugerahan 

(awarding night) turut menghadirkan 

Hestu Saputra (Sutradara Film Merry 

Riana: Mimpi Sejuta Dolar) serta Benny 

Kadarharianto (Ketua Komunitas DSLR 

Indonesia). Film karya mahasiswa 

Prodi Digital Communication masuk 

sebagai nominasi film terbaik bersama 

empat film lain karya Alumnus 

IKJ, siswa UPH Collage, serta lain 

sebagainya.

The Mythical of Mind oleh 
Mahasiswa Digicom Surya
University 

Film pendek hasil karya 

mahasiswa Surya University ini 

berjudul The Mythichal of Mind. Film ini 

menceritakan mengenai dua orang

wanita yang memiliki hubungan 

persahabatan yang cukup dekat 

sejak lama. Namun, kenyataan pahit 

harus diterima, ketika salah satu dari 

mereka memiliki psikologis buruk dan 

berniat untuk menghilangkan nyawa  

sahabatnya tersebut. 

Film pendek ini pertama kali 

digarap untuk memenuhi tugas di salah 

satu mata kuliah di peminatan Digital 

Movie, Digital Communication.  

Meski belum mencapai hasil 

terbaik, tim yang beranggotakan Kahlil 

Gibran Arda Yassin, Kristie Yensi 

Polii, Abdi Sanjaya dan Tirzha Ponto 

ini mengaku semakin percaya diri 

dan akan terus berkarya untuk terus 

menghasilkan karya yang bukan hanya 

menghibur namun dapat bermanfaat 

bagi penontonnya. [AP]

Film Besutan Mahasiswa Digital Communication 
Surya University Tembus 5 Besar Film Terbaik 
Ex Arca Movie Festival 2015

Ex Arca Movie Festival 

merupakan festival film pendek yang 

diselenggarakan oleh Creators Film 

Festival creatorsmedia.net (komunitas 

short film di Tangerang). Ex Arca 

merupakan tema yang diangkat pada

Baidu.Inc atau Baidu 
merupakan perusahaan 

layanan web yang berpusat 
di Kampus Baidu yang 

terletak di Distrik Haidian, 
Beijing, China.
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Gerakan Mari Berbagi Bawa 
Ivan Homestay to JAPAN

etelah sebelumnya 
seorang mahasiswa 
teknik lingkungan 

Surya University angkatan 
2013, Loecky Harvianto,  
berhasil berangkat ke 
Thailand dan menyabet juara 
ketiga dalam International 
Student Energy Summit 2015 
di Bali, kali ini giliran Ivan 
Hartanto yang unjuk gigi. 

Mahasiswa Teknik Lingkungan SU 

angkatan 2014 ini behasil menggondol 

satu tiket dari program Homestay to 

Japan yang diselenggarakan oleh 

sebuah organisasi yang bergerak di 

bidang sosial, yakni Gerakan Mari 

Berbagi (GMB). Melewati seleksi 

yang panjang, ia akhirnya berhasil 

terpilih menjadi perwakilan GMB untuk 

mengikuti program homestay di negeri 

matahari terbit tersebut. Ivan menjadi 

salah satu peserta yang lolos seleksi 

dari 600 peserta dari seluruh Indonesia 

yang daftar pada program GMB ini.

Ivan berhasil melewati tiga tahap 

seleksi yang cukup ketat. Pertama, 

seleksi diawali dengan pengumpulan 

esai dari para peserta dan wawancara. 

Kemudian, peserta yang lolos pada 

tahap ini akan berlanjut mengikuti 

seleksi nasional untuk mengikuti tahap 

kedua yakni Youth Advanture dan 

Youth Leader Forum hingga tahap 

terakhir seleksi program homestay 

di tiga negara pilihan yakni Belanda, 

Jepang, dan Australia.

Ivan Hartanto memilih 

Jepang sebagai negara destinasi 

petualangannya. Program homestay 

dari GMB membebaskan para peserta 

yang telah lolos untuk memilih 

negara destinasi mereka masing-

masing. Alasan Ivan memilih negara 

Jepang tersebut adalah karena 

tingkat kebersihan dan kedisiplinan 

masyarakat Jepang sangat tinggi dan 

patut untuk ia dipelajari.

Sementara itu, selama di Jepang, 

Ivan akan memiliki beberapa agenda 

kegiatan dalam kurun waktu kurang 

lebih satu bulan, yakni dari bulan Maret 

hingga April 2016. Agendanya ini terdiri 

dari tinggal bersama keluarga angkat, 

magang di perusahaan dan  kegiatan 

pentas seni dalam Japan Youth Camp.

Mendapatkan kesempatan 

magang, Ivan pun memilih untuk  

melakukan magang di perusahaan 

yang sesuai dengan jurusan yang 

ia geluti sekarang, yaitu teknik 

lingkungan. Dibantu oleh pembimbing 

dari Gerakan Mari Berbagi, Ivan 

yang baru berusia 20 tahun ini akan 

melakukan praktek kerja lapangan 

(magangnya) di PT Horiba, Jepang. 

Adapun, di perusahaan tersebut Ivan 

akan terlibat dalam divisi pengukuran 

kualitas air bersih yang berfokus pada 

permasalahan lingkungan. [AP] 

Mahasiswa Digital Communication
Harumkan Nama Surya University di 
Ajang Psychology Village 7 UPH 2016

P
diselenggarakan Fakultas 
Psikologi Universitas Pelita 
Harapan. 

sychology Village 7 
(PV-7) merupakan 
acara tahunan yang

Dengan tema ESPY : Look 

Around It’s More Than You Think 

yang diusung oleh acara Psychology 

Village, Mahasiswa Program Studi 

Digital Communication meraih juara 

tiga pada kategori lomba iklan layanan 

masyarakat yang diselenggarakan

Bersanding dengan tuan rumah, 

Mahasiswa Program Studi Digital 

Communication yang terdiri Kahlil 

Ardha, Janica, Kristie Polii, Abdi 

Sanjaya, Angelina Supit, dan Tirzha 

Ponto (Digital Movie 2013) menyabet 

juara tiga pada lomba iklan layanan 

masyarakat. Runner up diraih oleh tim 

Universitas Bina Nusantara.

Dengan topik lomba yang 

mengangkat What Social Does to 

Society, tim Kahlil, dkk dalam videonya 

menggambarkan mengenai dualisme 

kepribadian yang kerap kali terjadi 

akibat dampak negatif penggunaan 

media sosial. [AP]

S
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Makrab Teknik Kimia: CATION NIGHT 2015
Kali ini kabar kegiatan malam 

keakraban (makrab) datang dari 

Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia 

(HMTK) Surya University yang telah 

mengadakan kegiatan makrabnya pada 

tanggal 12-14 November 2015. Acara 

ini diberi nama ‘CATION NIGHT 2015’, 

CATION atau dalam Bahasa Indonesia 

zat kimia Kation yang merupakan 

singkatan dari Chemical Inauguration.

Kegiatan ini bertujuan untuk 

membangun rasa kekeluargaan, 

keakraban, dan solidaritas serta 

toleransi antar mahasiswa maupun 

dosen. CATION NIGHT 2015 kali ini 

diadakan di Mandalawangi Camping 

Ground, Cibodas. 

Dengan menggunakan dua tronton 

milik TNI, perjalan ini memakan waktu 

sekitar tiga jam. Tepat pukul 08.30 WIB 

para peserta acara CATION NIGHT

2015 berkumpul untuk menyiapkan 

tenda sebagai tempat tidur mereka di 

malam hari. 

Seuruh peserta sangat antusias 

mengikuti serangkaian acara yang 

telah disusun oleh panitia. 

Beberapa games yang dimainkan, 

seperti Blind Soccer, game Pos yang 

beirisi permainan seperti ‘Tangkap 

Bola’, ‘Photo Battle’, ‘Quiz’, ‘Tebak 

Gambar’, ‘Humansweeper’, ‘Skipping 

Challenge’, dan ‘The Art of A’, dan 

games yang terkakhir dimainkan yaitu 

serangkaian teka-teki yang harus 

dipecahkan oleh setiap kelompok 

dalam waktu 30 menit. 

DI hari terakhir makrab, CATION 

NIGHT 2015 pergi tracking ke Air 

Terjun Cibeureum yang masih berada 

dalam kawasan Mandalawangi 

Camping Ground. 

Kegiatan tracking bertujuan untuk 

melatih jiwa pekerja keras dari para 

peserta, melatih rasa kebersamaan 

dan toleransi, serta meningkatkan 

kesadaran peserta terhadap alam dan 

lingkungan. [IDP]

WE ARE ENGINEERS!
Malam Keakraban Physics Energy Engineering 2015

Malam Keakraban (MAKRAB) 

yang diikuti oleh seluruh mahasiswa 

Program Studi Teknik Fisika Energi ini 

berlokasi di Taman Nasional Gunung 

Gede Pangrango. Makrab kali ini 

dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 

30 Agustus 2015 dengan mengambil 

nuansa kegiatan yang berbeda, yaitu 

berkemah. 

Selama berlangsungnya acara 

banyak kegiatan yang mengasyikan 

dan menyenangkan. Salah satunya 

adalah peserta dituntut untuk dapat 

memasak makanan sendiri dengan 

menggunakan bahan makanan yang 

telah disediakan panitia.

Rangkaian Kebersamaan Para 

Engineer

Hari pertama makrab diawali 

dengan membangun tenda oleh 

masing-masing kelompok yang telah 

dibagi sebelumnya. Setelah itu, acara 

berlanjut dengan adanya permainan-

permainan brainstorming dan diakhiri 

dengan sesi sharing antara pengurus 

HMTFE dengan mahasiswa angkatan 

2015. Pada sesi ini pengurus HMTFE 

memberikan gambaran mengenai 

dunia perkuliahan di Universitas.  

Hari kedua diisi dengan tracking 

ke air terjun, memainkan beberapa 

games, dan dilanjutkan dengan sesi 

api unggun pada malam hari yang 

diiringi dengan perkenalan mahasiswa 

baru.

Sesi pengisian time capsule 

menjadi acara penutupan makrab di 

malam kedua ini. Dimana tiap peserta 

menuliskan resolusi dan impian pada 

sebuah kertas dan dikumpulkan 

menjadi satu. 

Tujuan dilaksanakannya sesi 

ini adalah agar mahasiswa selalu 

mengingat dan tak menuliskan resolusi 

dan impian pada sebuah kertas dan 

dikumpulkan menjadi satu. [FA] 

“Makrab merupakan pengalaman 

yang sangat mengesankan bagi 

saya dan saya yakin juga untuk 

teman yang lain. Makrab sesuai 

dengan namanya benar-benar 

mengakrabkan kami. Kami seolah 

diakrabkan di luar zona nyaman 

kami yang biasa. Makrab seru!” –

Angelia DH.
Makrab Teknik Lingkungan Universitas Surya

Nilai-nilai kebersamaan antar 

mahasiswa sebagai satu keluarga 

perlu dimiliki untuk menghasilkan suatu 

kerjasama yang tinggi. Demi mencapai 

tujuan tersebut, Teknik Lingkungan 

Surya University mengadakan acara 

malam keakraban (makrab) di mana 

seluruh mahasiswa teknik lingkungan 

dipupuk untuk mendapatkan solidaritas 

dan persaudaraan satu dengan yang 

lainnya. 

Pada makrab 2015, seluruh 

kegiatan disusun oleh mahasiswa 

angkatan bungsu, angkatan 2015. 

Sedangkan, peserta makrab dihadiri 

oleh 37 orang dari Mahasiswa 

Teknik Lingkungan Universitas Surya 

angkatan 2014 dan 2013. Kegiatan 

makrab ini diselenggarakan pada 

tanggal 7-8 November 2015 yang 

berlokasi di Villa Baduy, Anyer. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan 

adalah permainan kelompok, energy

blast, sharing, olahraga bersama, dan 

juga kegiatan lainnya.

Uji Kreativitas, Sportivitas, dan 

Kekompakkan Mahasisiwa Teknik 

Lingkungan dalam Permainan 

Kelompok. Kegiatan makrab pun 

diakhiri dengan berkumpul bersama 

untuk membahas kesan dan pesan 

dengan diadakannya acara-acara 

makrab ini. [NUS]
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Aktuaria bersama 
Dr. Maydison Ginting
Program Studi Terbaru di Indonesia

 endengar kata 
“Matematika” pasti 
kedengarannya 

adalah pelajaran yang rumit 
dan sukar untuk dimengerti. 
Bahkan sudah menjadi 
anggapan bahwa matematika 
hanya untuk orang yang 
pintar. 

Ternyata, belajar matematika 

dengan pendekatan yang menarik 

dan menyenangkan, dapat merubah 

anggapan bahwa matematika itu 

sulit. Yakni dengan cara mengartikan 

setiap maksud dari angka dan rumus 

matematika yang ada. 

Sebenarnya, siapa sih Dr. Maydison 

Ginting ini?

Sejak menempuh pendidikan 

doktor di Amerika, Dr. Maydison juga 

mengembangkan Program Studi 

Aktuaria Science di sana. Ia pulang 

ke Indonesia pada tahun 2013 

untuk mengembangkan Financial 

Engineering yang diusung oleh Prof. 

Yohanes Surya, Ph. D.

Namun karena Financial 

Engineering harus dimulai dengan 

asuransi, akhirnya ia mulai membuat 

Program Studi Aktuaria di Surya 

University, Indonesia yang akan 

dibuka pada Agustus 2016 ini. Sambil 

mengembangkan program studi 

Aktuaria ini, Maydison juga menjadi 

salah satu dosen di program studi 

Green Economy. 

Cintai matematika bawa Maydison 

ke Amerika

Tidak banyak orang yang 

menyukai matematika dan fisika. 

Kebanyakan anak-anak sebisa 

mungkin menghindari matematika 

atau fisika dan lebih memilih pelajaran 

lain. Namun, tidak dengan Maydison 

sewaktu kecil. Maydison sangat 

menyukai bidang matematika dan fisika 

dan nekat untuk menempuh pendidikan 

sarjana hingga doktornya di Amerika 

pada bidang yang hampir sama yakni 

matematika dan fisika. 

Karena kecintaannya ini, ia ingin 

sekali membuat program studi Aktuaria 

di Indonesia untuk memperkenalkan 

anak-anak Indonesia, bahwa 

matematika dan fisika itu mudah 

dengan pendekatan yang menarik dan 

menyenangkan.

Membangun Program Studi Aktuaria

Sejak 2013 Surya University berdiri, 

selain menjadi dosen, Dr. Maydison 

sibuk menyiapkan program studi 

Aktuaria yang berbasis matematika 

yang pertama di Indonesia. Program 

studi ini adalah sebagian dari 

matematika dan fisika yang nantinya 

akan mempelajari produk-produk 

asuransi, dana pensiun, dan untuk 

mengukur risiko-risikonya dengan 

menggunakan ilmu matematika, 

keuangan, dan finansial. keuangan, 

dan finansial. 

Menurutnya, pada ilmu 

matematika, bukan hanya saja 

bisa menghitung dan memecahkan 

persoalan angka dengan mencari 

jawabannya saja. 

“Seharusnya, bukan hanya 
semata-mata memecahkan 
matematika pada soal 
yang rumit, tapi harus bisa 
mengartikan apa maksud dan 
maknanya. Nah, pendekatan-
pendekatan mengartikan 
sebuah matematika itu 
sendiri yang seharusnya 
dipelajari, saya ingin agar 
matematika tidak lagi menjadi 
momok sebagai pelajaran 
yang sulit”. [AP]

25

 “Numbers can not lie, angka itu tidak bisa 
berbohong dan merupakan ilmu pasti yang 

kita temui dalam kehidupan sehari-hari.”
- Dr. Maydison Ginting

M
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Maydison menghadiri pertemuan dengan Waterloo University
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VISITASI KE PANTI 

REHABILITASI 

14 November 2015 – Panti 

Rehabilitasi Jiwa GERASA, 

Bekasi

Pada kegiatan ini, peserta 

BIOGENESIS dapat berinteraksi 

dengan pasien sakit jiwa di Panti 

Rehabilitasi Jiwa GERASA. 

Sebelumnya, peserta diberikan 

kesempatan untuk mengikuti talkshow 

bersama pendiri panti.

Visitasi diadakan untuk melihat 

manfaat dari berinteraksi langsung 

dengan penderita gangguan kejiwaan. 

Hal ini dapat menanamkan atau 

membuka pandangan peserta dan 

penderita. Tidak ada perbedaan yang 

cukup berarti antara peserta dan 

penderita. [FD]

Kegiatan Face to Face peserta visitasi 

dengan penghuni panti rehabilitasi mental 

GERASA

KEGIATAN LAINNYA

Workshop – Laboratorium Biologi Surya University

Science Exhibition – Lobby Kampus Surya University

Seminar: “The Science of Love” – Auditorium Surya 
University

LESS SUGAR

6 November 2015 

Auditorium Surya University

Seminar: “You’re Sweet 

Enough Already!”

Seminar You’re Sweet Enough 

Already merupakan kerjasama 

BIOGENESIS dengan Laboratorium 

Klinik Prodia.

Seminar ini terdiri dari dua sesi 

yang dibawakan oleh dr. Dessy Santi 

(attending physician di Prodia Gading 

Serpong) dan Abdi Christia (pengajar 

di Surya University, ahli dalam bidang 

produk fermentasi).

Seminar ini membahas tentang 

diabetes dari sudut pandang medis, 

serta penerapannya dalam pola 

konsumsi pangan untuk penderita 

diabetes. Tidak hanya seminar, 

peserta seminar pun mendapatkan 

pengecekan gula darah.

DEPRESSION AMONG US

13 November 2015 

Auditorium Surya University

Seminar: “Careful, You Could 

be Hacked!”

Rutinitas yang padat serta masalah 

yang menumpuk pada keseharian kita, 

tak ayal membuat kita sering dilanda 

banyak pikiran. Pada seminar ini, 

para peserta diajak untuk membahas 

bagaimana cara melawan depresi. 

Sesuai dengan tema seminar 

yang diusung, lewat seminar 

Depression Among Us, kita dapat lebih 

memahami arti depresi sebenarnya 

dan bagaimana depresi mempengaruhi 

pikiran bahkan hidup penderita dan 

orang di sekelilingnya. 

Seminar diadakan dengan 

kesadaran bahwa depresi bukanlah hal 

yang perlu disepelekan. Depresi dapat 

terjadi pada siapa saja, baik orang-

orang di sekitar kita maupun diri kita 

sendiri tanpa disadari.

lmu bioteknologi 
secara umum dibagi 
menjadi lima bidang, 

yaitu medis, tumbuhan, 
kelautan, lingkungan, dan 
industri. Cabang-cabang ilmu 
bioteknologi ini dipelajari 
oleh mahasiswa dari Program 
Studi Biotechnology and 
Neuroscience (Ilmu Biologi) 
Surya University.

Untuk memperkenalkan bidang 

ilmu bioteknologi dan neurosains, 

Himpunan Mahasiswa Program Studi 

Biologi Surya University mengadakan 

acara tahunan BIOGENESIS (Biology 

within Generations through Exhibitions, 

Seminars, and Workshops) selama 

empat hari. 

BIOGENESIS ini mengusung tema 

bioteknologi medis (salah satu cabang 

ilmu bioteknologi) untuk memberikan 

gambaran apa saja yang kita pelajari 

sebagai mahasiswa program studi 

biologi.

Nah, apa saja sih yang bisa kita 

dapatkan dari acara BIOGENESIS ini?

Mengenal 
Biotechnology 
Lewat BIOGENESIS

I

Insan Firdaus, M.Psi. sedang membawakan 

materi seminar
Suasana seminar “You’re Sweet Enough 

Already”
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Mengajak Kepedulian 
Masyarakat lewat 
Sustainable Food Festival

alam rangka 
menyambut World 
Food Day atau Hari 

Pangan se-dunia, Himpunan 
Mahasiswa Teknologi 
Pangan (HIMATOPAN), 
Surya University mengajak 
masyarakat agar lebih 
peduli dengan keberlanjutan 
pangan. 

Kepedulian yang disalurkan 

melalui Sustainable Food Festival 

(SFF) 2015 mengusung tagline “May 

The Food Be Ever in Our Favor”. Acara 

yang dihelat di Lippo Mall Puri, Jakarta 

Barat merupakan hasil kerja sama 

dengan Komunitas Organik Indonesia 

(KOI).

Masalah utama siklus 

keberlanjutan pangan sendiri berupa 

kurangnya perhatian masyarakat

Kegiatan SFF 2015 mencakup 

festival pangan organik dan pangan 

sehat. Ada demo masak, workshop, 

lomba Bento dan Sushinovation, serta 

doorprize. Hadirnya stand mahasiswa 

juga meramaikan festival tersebut.

Festival pangan organik dan 

pangan sehat terdiri dari berbagai 

jenis pangan. Pangan tersebut dapat 

memberikan manfaat tambahan 

disamping fungsi gizi dasar pangan 

pada umumnya.

Demo masak yang 

diselenggarakan bertujuan untuk 

menginformasikan kepada masyarakat. 

Informasi berupa tata cara menjalani 

pola hidup yang sehat. Lomba 

Bento dan Sushinovation diadakan 

untuk mengasah kreativitas peserta 

khususnya terkait keberlanjutan 

pangan. [FD]

dalam proses produksi pangan. Aspek 

produksi dimulai dari pekerjaan petani, 

proses pengolahan pangan, hingga 

pendistribusian pangan yang akhirnya 

sampai di tangan konsumen dalam 

bentuk produk pangan. 

Oleh sebab itu, masyarakat perlu 

mengetahui pentingnya keberlanjutan 

pangan (sustainable food) pada 

setiap aspek. Masyarakat juga harus 

menghargai produk pangan itu sendiri.

Adanya kegiatan festival yang 

menyenangkan, unik, kreatif dan 

edukatif sangat dibutuhkan. SFF 2015 

sebagai sarana mengembangkan relasi 

antara mahasiswa dan masyarakat 

luas dapat sangat membantu.

Fokus utama kegiatan ini 

dalam bidang food production, 

food processing, farmwork, food 

consumption, dan food waste. 

Dimpunan Mahasiswa 
Teknik Lingkungan 
Surya University

(HTML SU) bekerja sama 
dengan Ikatan Mahasiswa 
Teknik Lingkungan 
Indonesia (IMTLI) Regional 
2 mengadakan bakti sosial. 
Kegiatan bakti sosial kali 
ini untuk menolong korban 
kebakaran di Kampung Dao, 
Jakarta Utara.

Sumbangan yang diberikan 

berupa pakaian, buku pelajaran, 

rice cooker, dan berbagai peralatan 

lain yang dibutuhkan para korban 

bencana kebakaran. Sumbangan 

tersebut merupakan salah satu 

bentuk kepedulian mahasiswa Teknik 

Lingkungan Surya University. Proses 

pengumpulan barang dilakukan mulai 

tanggal 10-13 Februari 2016.

Penyerahan barang yang 

telah dikumpulkan dilakukan pada 

hari Minggu, 14 Februari lalu yang 

diserahkan oleh Riski Setiadi (Teknik 

Lingkungan, 2014), Yussandi Santoso 

(Teknik Lingkungan, 2014), dan Rafi 

Irfan P. (Teknik Lingkungan, 2015) 

sebagai perwakilan dari HMTL SU 

dan  Husain Muhamad I. (Teknik 

Lingkungan 14 Surya Univerity), Farrah

Bakti Sosial: 
Uluran Tangan 
HMTL Surya University 
dan IMTLI Regional 2

Meidy D. (ITB), Alfacano (ITB), Ismy 

Hanany (ITB), dan Adhitya Reyha (ITB) 

sebagai perwakilan dari IMTLI. 

Selain menyerahkan barang-barang 

sumbangan yang telah dikumpulkan, 

perwakilan dari HMTL SU dan 

IMTLI juga melakukan aktivitas lain 

yaitu mengunjungi lokasi kejadian, 

bercengkrama dengan warga, dan 

menghibur anak-anak yang ada di 

sana dengan bermain teka-teki.

Kegiatan bakti sosial ini 

mendapatkan respon positif dari 

mahasiswa Surya University sehingga 

barang terkumpul cukup banyak. 

Respon dan sambutan hangat juga 

diterima para mahasiswa ketika tiba di 

lokasi pengungsian. 

Kesan positif juga disampaikan 

Tim HMTL SU dan IMTLI yang melakukan bakti sosial di Kampung Dao, Jakarta Utara

oleh Farrah, ketua IMTLI Regional 2. 

Ia mengatakan bahwa kegiatan 

ini merupakan awal yang baik untuk 

kerja sama antara HMTL SU dan IMTLI 

dalam kegiatan selanjutnya.  

“Saya sangat senang ketika kami 

datang disambut dengan wajah 

sumringah para korban yang ada di 

pengungsian. Kegiatan bakti sosial 

seperti ini diharapkan dapat terus 

berjalan kedepannya”, ujar Riski 

Setiadi, penanggung jawab kegiatan.

Harapan dari kedua belah pihak 

atas kegiatan ini adalah semoga 

bantuan yang diberikan dapat berguna 

dan dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya oleh masyarakat Kampung 

Dao. [IDP]

H
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Metro Xing Wen, Metro TV dan Harry 

Nazarudin, Food Blogger di Indonesia.

Tidak hanya seminar saja, Digifest 

pun mengajak masyarakat berkarya 

lewat kompetisi food blogger dan 

citizen journalism bersama Metro TV. 

Kompetisi ini terbuka untuk umum dan 

siswa dan siswi SMA sederajat.

Selain itu, adapula kompetisi short 

movie dan advertising untuk mengajak 

masyarakat agar lebih peka akan 

pentingnya pemahaman media digital.

Coolant, Mi Burung Dara, Dwi 

Sapta, dan Sekolah Musik Indonesia 

menjadi sponsor acara ini. Ada pun 

media partner yang mendukung 

kelangsungan acara, seperti MetroTV, 

Buss Radio, Dreamers Radio, dan 

iNews Indonesia.

Melalui kegiatan ini diharapkan 

generasi muda mampu memanfaatkan 

teknologi terdepan. Memanfaatkan 

teknologi komunikasi digital dan 

mampu memproduksi konten-konten 

digital berkualitas. [FD]

smartphone sebagai instrumen penting 

bagi peserta. Smartphone tersebut 

harus dilengkapi dengan aplikasi QR 

Code Reader agar peserta dapat 

mengetahui pertanyaan tersembunyi di 

dalamnya.

Saat kompetisi, peserta harus 

melewati setiap pos, menemukan, dan 

menyelesaikan setiap petunjuk melalui 

QR Code yang terdapat di sepanjang 

area rally.

Seminar, Digital Exhibition, 
dan Kompetisi

Rangkaian kegiatan lainnya dalam 

acara Digifest 2015 berupa seminar, 

workshop, serta digital exhibition 

karya peserta acara dan mahasiswa. 

Karya peserta berupa Short Movie 

Competition, Digital Food Photography 

Competition, Digital Advertisement 

Competition, dan Citizen Journalism.

Seminar yang dihelat di auditorium 

Surya University ini mendatangkan 

para pembicara hebat yang ahli di 

lapangan, seperti Sumy Yang dari 

Digital Festival 2015
eiring perkembangan 
zaman, keseharian 
kita mulai beralih

 menjadi serba mudah dengan 
gadget. Tidak hanya dalam 
bersosialisasi, kegiatan 
apapun dapat didukung 
dengan hadirnya gadget yang 
selalu terkoneksi ke internet. 
Seperti acara Digital Festival 
(DIGIFEST) yang diadakan 
oleh Himpunan Mahasiswa 
Digital Comunication Surya 
University.

Kita tidak asing dengan kata 

festival, namun bagaimana dengan 

digital festival? Lewat DIGIFEST ini 

remaja hingga orang dewasa diajak 

untuk memanfaatkan perangkat digital-

nya dalam berbagai kompetisi yang 

menantang kreativitas. 

S DIGIFEST 2015
Bertemakan digital generation 

make an action, Digital Festival 

merupakan kegiatan tahunan oleh 

Program Studi Digital Communication 

Surya University. DIGIFEST 2015 

bertujuan untuk meningkatkan minat 

dan mengasah potensi serta kreativitas 

generasi muda dalam dunia digital. 

Acara ini digelar selama tiga hari ini 

pada bulan November 2015.

Di hari pertama, kegiatan 

Digifest ini dibuka dengan Digital 

Rally (Digirally) 2015 yang mengajak 

masyarakat berolahraga lari dengan 

memainkan QR code dari satu pos ke 

pos lainnya.

Kompetisi ini diikuti oleh hampir 

100 tim dengan 1 tim terdiri dari 

3 orang. Digirally sendiri adalah 

rally pertama yang menggunakan 
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@reginaacf “Thanks for 

today Fesovity 2015! Makasih 

pengalamannya buat jadi PIC arena 

besar, dikasih ketemuan sama 

anak-anak kecil yang lucu banget 

dan diajarin permainan yang gak 

ada di jaman kita kecil. Meskipun 

hujan, tapi at all semua sukses 

banget!” (via Instagram)

Nadia Lim, volunteer, mahasiswa 

Ilmu Komunikasi UMN 2015

“Senang bisa bekerja sama dalam 

tim yang baru kenal dan dapat 

pengalaman baru. Semoga Fesovity 

berikutnya lebih baik lagi dari tahun 

ini!”

Salma Khairunnisa, volunteer, 

mahasiswa NFT Surya University 

2014

“Waktu daftar jadi volunteer itu 

niatnya biar bisa main sama anak 

kecil. Di sini aku menemukan nama 

baru, senyum baru, tawa baru dan 

teman baru. Mulai dari yang satu 

kampus tapi gak kenal sampai dari 

kampus lain. Intinya dari Fesovity 

dapat banyak hal baru, mulai 

dari teman dan kerja sama tim 

serta keseruan lainnya mulai dari 

pagi hingga penutupan. Semoga 

diadakan Fesovity 2016 untuk tahun 

depan.”

Puncak acara Fesovity pembukaan

yang diiringi dengan pelepasan balon, 

anak-anak dikumpulkan di depan 

stage untuk ikut dalam pelepasan 

balon bersama para dosen dari 

Technopreneurship. Dipandu dua MC 

yang tidak ada habisnya memberi 

Keseruan anak-anak dan volunteer di acara Fesovity

Antusiasme anak-anak yang mengikuti acara Fesovity

APA KATA 
MEREKA?

semangat acara—Vijja dan Yundi, 

membuat Fesovity semakin meriah.  

Acara Fesovity pun terbuka untuk 

umum dan semua games seperti Petik 

Kata dan dan Jejak Kreativitas bebas 

dimainkan oleh masyarakat. [AP]

FESOVITY Untuk Indonesia 
yang Lebih Kreatif

ngin wujudkan    
masyarakat Indonesia  
yang lebih kreatif? Lewat 

kegiatan dengan nama 
Festival of Social Creativity 
tentunya hal tersebut tidaklah 
mustahil.

Festival of Social Creativity atau 

yang singkat Fesovity merupakan 

program gerakan sosial berbasis 

kreativitas untuk masyarakat Indonesia 

dan merupakan wadah menumbuhkan 

kepedulian sosial masyarakat, baik 

anak-anak, remaja, maupun orang 

dewasa.  

Kegiatan Fesovity ini merupakan 

hasil gagasan dosen dan mahasiswa 

dari program studi Technopreneurship 

Surya University. Dengan mengemban 

misi untuk mengasah social-emotional 

aspect, physical aspect, intellectual 

aspect,  dan spiritual aspect pada 

setiap individu Indonesia, Fesovity 

mengusung konsep collect-relate-

I create-donate, yaitu mengumpulkan 

ide/ gagasan/ barang dari kontributor 

dan volunteer.

Ide/gagasan, barang yang 

dikumpulkan tersebut kemudian di 

kreasi ulang oleh para peserta yang 

terdiri dari 1500 anak-anak Sekolah 

Dasar, orang tua, maupun guru di 

Indonesia untuk menjadi produk

kreatif. Hasil kreasi ulang oleh anak-

anak ini didonasikan kembali kepada 

masyarakat Indonesia. 

Acara Fesovity ini digelar pada 

November 2015 kemarin melibatkan 

±3000 orang, yang terdiri dari 1500 

peserta yang mencakup anak-anak 

SD, orang tua dan guru; 350 volunteer, 

150 kontributor, dan kontribusi dari 

masyarakat Indonesia.

Fesovity: Kontribusi Generasi 
Muda

Cerahnya pagi menyambut 

anak-anak yang datang dari berbagai 

sekolah dasar dibimbing oleh kakak 

volunteer yang umumnya adalah 

mahasiswa. Para mahasiswa yang 

berkontribusi di acara Fesovity ini 

bertanggung jawab dalam membimbing 

peserta anak-anak selama acara 

berlangsung.

Selama games berlangsung, 

volunteer meramaikan anak-anak 

dengan adu yel-yel antar kelompok 

lain dan bernyanyi bersama. Volunteer 

juga diberi kebebasan bermain 

di dalam area Fesovity. Setelah 

menyelesaikan kedua games, anak-

anak diberi kartu The Voice of Kids 

untuk menulis cerita, harapan, cita-cita, 

atau komentar mereka tentang acara 

Fesovity. Kartu-kartu itu dikumpulkan 

oleh volunteer dan di masukan 

kedalam kotak The Voice of Kids. 

Kepolosan anak-anak dalam menulis 

isi hatinya membuat siapapun yang 

membacanya tersenyum bahkan 

terharu. Anak-anak memang memiliki 

hati yang jujur dan polos. 
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RT erawal dari 
keprihatinan, banyak 
dari masyarakat 

yang masih memandang 
sebelah mata keindahan 
dan keunikan seni tari 
tradisional, Green Line 
Crew menampilkan tarian 
kolaborasi dari genre tarian 
tradisional dengan sentuhan 
genre modern. Penampilan 
tersebut dilakukan pada 
Malam Gebyar Nusantara 
(MAGENTA) yang merupakan 
malam penutupan acara 
GAPURA 2015.

Kuliah Umum Bersama 
Prof. Yo: Fisika Susah? 
Siapa Takut!

ebanyakan orang 
menghindari mata 
pelajaran eksak 

apalagi Fisika. Ya, bagaimana 
tidak? Hitungannya yang 
rumit dan rumus yang banyak 
membuat Fisika menjadi mata 
pelajaran yang sulit untuk 
ditaklukan. 

Untuk itu Himpunan Mahasiswa 

Teknik Fisika Energi (HMTFE) 

mengadakan kuliah umum khusus 

untuk mahasiswa Physics Energy 

Engineering (PEE) yang bertemakan 

“Fisika Susah? Siapa takut!”.

Tidak hanya dalam penyelesaian 

masalah ataupun pengertian 

konsep, Fisika sering kali menjadi 

bahan keluhan setiap mahasiswa 

yang mempelajarinya terlebih bagi 

mahasiswa jurusan Fisika.

Kuliah umum ini dipandu langsung 

oleh fisikawan sekaligus rektor kampus 

Surya University, yakni Prof. Yohanes 

Surya, Ph.D, yang menyempatkan 

waktunya untuk menjadi pembicara 

dalam kuliah umum berbagi ilmu 

Fisika Gasing: Gampang, Asik dan 

Menyenangkan.

Dalam memahami Fisika yang 

seringkali dianggap rumit ini, Prof. 

Yohanes Surya mengatakan bahwa 

logika kita sangat mempengaruhi dalam

menyelesaikan soal fisika yang rumit. 

Fisika pada dasarnya, merupakan 

pelajaran yang dapat ditemukan di 

kehidupan kita sehari-hari dan sering 

kali kita alami. Tak perlu rumus yang 

panjang dan ribet, tetapi cukup dengan 

logika.

Jadi bagi yang ingin memahami 

dan akrab dengan mata kuliah super 

yang satu ini, sering-seringlah untuk 

terus mengasah logika kita ya. Mulailah 

K

dari hal kecil pada permasalahan di 

sekitar kita untuk menanggapinya 

dengan logika sebagai alat pencari 

sumber permasalahan.

 “Seminar ini cukup membuka 

mata saya kalau fisika itu tidak 

sulit. Serumit-rumitnya rumus yang 

dimilikinya, terdapat konsep logika 

sederhana dibalik itu semua,” ungkap 

Kahfi Kurnia Putra selaku ketua 

Himpunan Teknik Fisika 2016. 

Kuliah umum ini bertujuan 

untuk membangun semangat bagi 

mahasiswa PEE untuk terus berkarya 

serta membawa Indonesia yang lebih 

baik kedepannya. Selain itu kegiatan 

kuliah umum bersama Prof. Yohanes 

Surya ini sebagai bentuk apresiasi 

HMTFE memberikan karikatur kepada 

Prof. Yo yang telah berbagi ilmu 

kepada mahasiswa PEE. [IDP]

Pemberian plakat terhadap Prof. Yohanes 
Surya, Ph.D. sebagai pembawa materi oleh 
Dr. Ir. Riza Muhida.

Foto bersama seluruh peserta kuliah umum
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Green Line Crew: 
Modern X Tradisional 

B
Tari tradisional yang ditampilkan 

meliputi enam daerah di Indoonesia, 

yaitu Tari Saman dari Aceh, Tari 

Yapong dari Betawi, Tari Kecak dari 

Bali, Tari Kipas dari Sulawesi Selatan, 

Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat, 

dan Yamko Rambe Yamko dari Papua.

Green Line Crew merupakan Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) seni tari  

yang aktif di Surya University. Kegiatan 

rutin UKM mulai berjalan pada 

pertengahan Februari 2016.

“Harapan saya untuk Green Line 

Crew adalah agar UKM ini bukan 

hanya menjadi sebuah kegiatan menari 

saja, namun bisa menjadi sebuah 

komunitas yang membangun serta 

membanggakan bagi universitas kita,” 

kata Sukma, Ketua UKM Green Line 

Crew ketika berkomentar mengenai 

UKM yang baru diresmikan ini. [IDP]
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Selain itu, finalis juga 

mendapatkan kesempatan untuk 

mengunjungi bank sampah Vipa Mas, 

TPS 3R, dan TPA Cipeucang. Melalui 

pembekalan ini, finalis diharapkan 

dapat mengembangkan idenya 

sehingga dapat diimplementasikan di 

Kota Tangerang Selatan. Bootcamp 

diakhiri dengan penjurian oleh dr. 

Gamal Albinsaid (People of The Year 

2014), Dr. Dudi Iskandar (BPPT), 

Vannico Soekarno (NET MEDIATAMA), 

Dessy Aliandrina, Ph.D (Kepala Prodi 

Technopreneurship-Surya University), 

Ir. Moch. Taher Rochmadi, M. (Kepala 

DKPP Kota Tangerang Selatan), 

Ibu Siti Irma Suryani (Wakil Kepala 

Bappeda Kota Tangerang Selatan), 

dan Bapak Benyamin Davnie (Wakil 

Walikota Tangerang Selatan).

Puncak Acara ISoc
Puncak acara ISoC yang 

bertempat di Blitz Megaplex, Mall 

Teraskota, BSD merupakan acara 

pemberian penghargaan kepada 

pemenang seluruh kategori. Walikota 

Tangerang Selatan, Ibu Airin Rachmi 

Diany turut hadir dalam puncak acara 

tersebut untuk menutup rangkaian 

ISoC 2015.

ISoC diharapkan dapat menjadi 

jembatan penghubung bagi akademisi, 

swasta, dan pemerintah dalam 

memecahkan permasalahan sosial 

di sekitar kita khususnya di Kota 

Tangerang Selatan.[NUS]

Daftar Pemenang ISoc 2015

Kategori Applied Technology

Idea Stage

Juara 1      : Rapli Nur Ahmadi (B-Trash) dari Kota Tangerang, Banten.

Runner Up : Imam Bagus Nugroho, Luqman Hakim, dan Satriy Abrian (Macro 

       bioz) dari Yogyakarta.

Startup Stage

Juara 1     : Joni Agung Sudarmanto dan Riska Darmakumara (Corpies Cre   

       ative) dari Kota Malang, Jawa Timur.

Runner Up : Satrio Ulung Pamungkas dan Yanda Gusmawan Iskandar (Raja 

       neresik) dari Tangerang, Banten.

Kategori Apps Idea Stage

Juara 1     : Fauzan, Fajar Febriyan, Tri Wahyu Hidayat  (E-Loak) dari 

       Tangerang, Banten.

Runner Up : Muhammad Dery Rahma, Fadrian Merdianto, dan Rina Wijaya  

       (Trashure) dari Surabaya, Jawa Timur.

Kategori Digital Campaign (Video) 

Juara 1     : Nicholas Augustin Jiemas, Giofanny, dan Clarissa Amadhea 

       (Manusia Sampah) dari Tangerang, Banten

Runner Up : Irvan Wiranata Suteja, Reynaldo Stefanus, dan Lukas Julius 

        Hasiholan Hutagalung (Conscious) dari Tangerang, Banten

Young Sociopreneur Award (usia di bawah 21 tahun): 

Muhammad Dery Rahma, Fadrian Merdianto, dan Rina Wijaya (Trashure) dari 

Surabaya, Jawa Timur

Local Sociopreneur Award (berasal dari daerah provinsi Banten):

Rapli Nur Ahmadi (B-Trash) dari Kota Tangerang, Banten

Best of the best ISoC 2015:

Joni Agung Sudarmanto dan Riska Darmakumara (Corpies Creative) dari Kota 

Malang, Jawa Timur
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Indonesia
Sociopreneur
Challenge 2015 : 
Waste Around Us 

dan telah melakukan pilot project 

terhadap idenya dapat mengikuti tahap 

startup.  

Proses pendaftaran ISoC 

dibuka dari tanggal 14 September– 

7 Novemver 2015. Pembukaan 

pendaftaran peserta dilakukan Ibu 

Airin Rachmi Diany selaku Walikota 

Tangerang Selatan, di Mall Teraskota, 

BSD. Berbagai peserta dari 93 tim 

yang mendaftar berasal dari berbagai 

provinsi di Indonesia dengan jumlah 

terbanyak dari provinsi Jawa Barat, 

Banten, dan Jawa Timur. Lainnya 

berasal dari provinsi Aceh, Bangka 

Belitung, Bengkulu, D.I.Yogyakarta, 

Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 

Selatan, dan Sumatera Utara.

Setelah proses pendaftaran 

ditutup, finalis ISoC diumumkan 

dalam rangkaian HUT Kota Tangerang 

Selatan pada tanggal 24 November

2015. Terdapat delapan finalis yang 

lolos proses seleksi, masing-masing 

kategori mendapatkan dua finalis, 

kecuali untuk kategori Apps tahap 

startup dan Digital Campaign kategori 

poster. Hal tersebut terjadi karena dari 

pendaftar yang masuk tidak ada yang 

memenuhi kriteria penilaian juri.

Bootcamp ISoC
Bootcamp ISoC dilaksanakan 

pada 12 hingga 14 Desember 2015 di 

mana finalis memperoleh pembekalan 

materi terkait design thinking for 

social entrepeneurship, financing 

for social enterprise, Hak Kekayaan 

Intelektual, presentation for smart 

pitching, dan mentoring bersama tim 

dari Surya University. Selain itu, finalis 

juga mendapat pembekalan akan 

dampak dan permasalahan sampah di 

Tangerang Selatan oleh tim Bappeda

dan DKPP Tangerang Selatan. 

ndonesia Sociopreneur 
Challenge (ISoC) adalah 
kompetisi berskala

nasional yang diadakan 
oleh Program Studi 
Technopreneurship - Surya 
University, Bappeda 
dan Dinas Kebersihan 
Pertamanan dan Pemakaman 
(DKPP) Kota Tangerang 
Selatan. 

ISoC 2015 ini bertema “Waste 

Around Us” untuk menjawab 

permasalahan sampah khususnya di 

daerah Tangerang Selatan. Seluruh 

WNI usia 15 hingga 30 tahun dapat 

mendaftar dalam kategori Applied 

Technology, Apps, maupun Digital 

Campaign. Ketiga kategori lomba 

tersebut memiliki dua tahap, yakni 

tahap ide (idea stage) dan tahap 

startup (startup stage). Perusahaan 

yang berusia kurang dari dua tahun

I
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Malam Puncak MMSU 2015
Malam puncak rangkaian acara 

Muda Mudi Surya University 2015 

dilaksanakan di gedung Dome of the 

Harvest, Lippo Karawaci pada hari 

Jumat 23 Oktober 2015. Pada Malam 

Penganugerahan ini, seluruh finalis 

memperebutkan gelar Muda dan Mudi 

Surya University dan juga enam gelar 

lainnya, yaitu Best Aptitude, Best 

Attitude, Best Appearance, Best Ability, 

Best Project, dan Muda atau Mudi 

Terfavorit. 

Lima juri yang hadir untuk 

menentukan ketujuh gelar tersebut, 

yaitu ada Dr. Martin Tjahjono (Wakil 

Rektor I Surya University), Falentina 

Cotton (Miss South East Asia Tourism 

Ambassadress 2015), Bryan Gunawan 

(CEO OTP Institute of Proffesional 

Development), Tjhin Regent (The 

Sociogreener Hilo Green Ambassador 

2014), dan Srisetiowati Seiful 

(Executive Director, Surya Institute 

for the Promotion of Science (SIPS). 

Selain dari penampilan fashion show 

serta koreografi dari finalis, Malam 

Penganugerahan MMSU dimeriahkan 

pula dengan penampilan spektakuler 

beberapa bintang tamu, seperti Dimas 

Anindita dari Sekolah Musik Indonesia, 

dan TRUST Orchestra. Pengumuman 

gelar Muda dan Mudi Surya University 

dilakukan pada akhir acara.

Berikut gelar yang diperoleh oleh para 

finalis, yaitu: 

1. Best Aptitude – Thorifah Yumna  

2. Best Attitude – Jaqualine

3. Best Appearance – Karina Kurnia

4. Best Ability – Gregorius Wisnu

5. Best Project – Richard Nathaniel 

dengan nama project   Rasistos

6. Muda/Mudi Favorit – Jaqualine

7. Runner Up Muda—Arifatah Achmad 

8. Runner Up Mudi—Sherly Kartika S.

9. Muda Surya University—Richard 

Nathaniel Chandra

10. Mudi Surya University—

Nakesamas Putut Prilininta

Muda dan Mudi terpilih 

mendapatkan beasiswa 100% 

selama satu tahun masa bakti dan 

berbagai hadiah menarik dari sponsor. 

Berakhirnya rangkaian acara MMSU 

2015, mengantarkan keseluruhan 

finalis MMSU, tidak hanya pemenang, 

untuk memulai perannya menjadi 

duta kampus, duta mahasiswa, dan 

menjalankan proyek-proyek kerjasama 

dengan pihak eksternal (misalnya 

perusahaan sponsor, juri, dan lain 

sebagainya), serta menyelenggarakan 

program-program pengabdian 

masyarakat untuk pengembangan 

sumber daya mahasiswa Surya 

University.

Selamat Muda dan Mudi Surya 

University terpilih. Teruslah berkarya 

demi Indonesia Jaya! [NUS]

dan diberikan penilaian selama kurang 

lebih empat bulan yang disertai masa 

karantina. Finalis juga diberikan proyek 

yang bertemakan serupa dengan tema 

MMSU 2015, Embracing the Diversity. 

Selain itu, finalis juga melakukan 

photoshoot videoshoot (untuk 

kepentingan publikasi), koreografi 

rehearsal, dan rangkaian kelas 

karantina.

Karantina terbagi menjadi 

lima sesi, yaitu kelas kebugaran, 

kegiatan sosial, kelas penampilan, 

kelas pengembangan diri, dan kelas 

wawasan kebangsaan.

Ajang Pagelaran Muda Mudi Surya 

University kemudian dilakukan sebagai 

penilaian aspek ability (kemampuan) 

yang harus dimiliki MMSU 2015. Finalis 

dituntut untuk menampilkan talenta 

yang dimiliki dan dinilai oleh juri yang 

kompeten dibidangnya.

Berdasarkan ajang tersebut, 

terpilihlah top-five ability MMSU 2015 

yaitu Jaqualine (narasi video berjudul 

Identity), Daniesa Putri Widodo 

(seriosa), Gregorius Wisnu (rap), 

dan Arifatah Achmad (tarian khas 

Sulawesi).

40

Muda Mudi Surya University 2015: 
Embracing The Diversity

selama satu tahun atau hingga 

pemilihan berikutnya dilakukan. 

Penilaian yang dijadikan acuan 

tidak sembarangan lho. Muda-mudi 

dituntut memiliki unsur 4A; Visionary 

Aptitude (kecerdasan), Genuine Attitude 

(perilaku), Appealing Appearance  

(penampilan), dan Proactive Ability  

(kemampuan).

Sebelum terpilih menjadi Muda 

Mudi, peserta harus melalui tiga tahap 

melalui acara “Menuju Malam 

Penganugerahan”.

Dua puluh finalis yang terpilih, 

yaitu Angela Brenette Natalia (GE 

2013) Arifatah Achmad R. (BIO 2014) 

Daniesa Putri Widodo (BIO 2014), 

Bima Wedana (BIO 2013), Intan Mukti 

Pratiwi (BIO 2013), Gregorius Wisnu 

Saputra (DCC 2014), Jaqualine (NFT 

2014), Joshua Gorga Sijabat (TECH 

2013), Karina Kurnia (TECH 2013), 

Muda Mudi Surya 
University (MMSU) 
yang diselenggarakan 
oleh Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
merupakan ajang tahunan 
pemilihan duta kampus 
Surya University. 

Duta kampus? 
Universitas Surya 
Punya Muda-Mudi.

Embracing the Diversity 

adalah tema MMSU 2015 yang 

menggambarkan keberagaman yang 

mewarnai kehidupan mahasiswa Surya 

University. Tujuan kegiatan pemilihan 

MMSU adalah untuk membentuk 

duta kampus yang dapat memahami 

perbedaan di lingkungan kampus.

Berbeda dari tahun sebelumnya, 

Muda Mudi Surya University 2015 tidak 

membatasi peserta hanya berdasarkan 

perwakilan program studi, tetapi 

seluruh mahasiswa dapat turut serta. 

Muda Mudi yang terpilih memiliki masa 

bakti menjadi duta kampus

penentuan, yaitu tahap awal, semifinal, 

dan final. Pada tahap awal, dilakukan 

seleksi berkas dan psikotes untuk 

mendapatkan 40 semifinalis.

Kemudian, pada tahap semifinal, 

semifinalis diseleksi kembali menjadi 

20 besar finalis yang diumumkan 

Kelvin Juan Marcos 

(ENVIRO 2013), 

Nakesamas Putut 

Prilininta (CHE 2013), 

Lukmanul Hakim 

(GE 2013), Sherly 

Kartikasari (TECHNO  

2013), Marcellus

Arnold (NFT 2013), Tara Juliandra  

(ENVIRO 2013), Ray Paulus 

Timorason (DCC 2014), Thorifah 

Yumna (TECH 2013), Richard 

Nathaniel Chandra (HCI 2014), dan 

Elvita Sari (BIO 2014).

Pada tahap final, finalis ditempa
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pukul ban, 

dan pos terakhir berupa ladang 

kincir angin. Diharapkan, melalui 

kegiatan tersebut, peserta mampu 

menumbuhkan kembali ingatan 

keindahan permainan tradisional 

sehingga tidak hilang dimakan zaman. 

Selain melalui KinciRUN, peserta 

dapat bernostalgia ria akan permainan 

tradisional melalui area permainan 

tradisional yang tersedia di lapangan 

parkir utara SDC, seperti egrang 

bambu, petak engklek gunung, serta 

tali lompat karet. Pengunjung bebas 

memainkan permainan ini di area 

tersebut. 

MAGENTA (Malam Gebyar 
Nusantara)

Acara puncak GAPURA, Magenta, 

dimeriahkan oleh penampilan 

kolaborasi paguyuban daerah dengan 

mempersembahkan lakon tradisional. 

Penampilan tersebut juga disambung 

dengan medley lagu daerah oleh 

seluruh paguyuban Universitas Surya.

Pagelaran busana tradisional 

juga tak kalah mengesankan. 

Seluruh busana yang digunakan 

berbahan dasar kain batik yang 

dirancang menggunakan metode 

fashion drapping. Puncak GAPURA 

akhirnya ditutup dengan pelafalan 

Sumpah Pemuda yang mengingatkan 

kita akan pentingnya janji pemuda 

akan kecintaan terhadap tanah air 

Indonesia. Gebyar Pemuda Nusantara 

2015 berhasil membangkitkan 

kesadaran akan betapa kayanya 

Indonesia dengan keberagam budaya 

yang dimiliki dan juga pentingnya 

peran pemuda dalam membangun 

Indonesia di masa depan. Mahasiswa 

Surya University dengan bangga 

mengambil aksi sebagai pemuda 

bangsa menggebyar nusantara. 

[NUS]

DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sumatera Utara, Yogyakarta, 

Kalimantan Barat, dan paguyuban 

Papua.

Sepanjang perjalananan pawai, 

setiap paguyuban menunjukkan 

ciri khas daerahnya, salah satunya 

alunan berbagai alat musik daerah. 

Selain itu, perkusi dari barisan 

mahasiswa baru angkatan 2015 juga 

turut menyemarakkan barisan pawai 

kebudayaan tersebut.

Minggu, 1 November 2015

KinciRUN
KinciRUN merupakan kegiatan 

lari sehat yang bertemakan permainan 

tradisional yang diikuti oleh peserta 

dari berbagai rentang usia, dari anak-

anak hingga orang dewasa. Pada 

kinciRUN, peserta harus melalui 

beberapa pos yang berisi tantangan 

permainan tradisional, seperti gobak 

sodor, lompat karet, sendok kelereng, 

GAPURA 2015 mengangkat tema 

“Budayaku, Harta Indonesiaku” agar 

peserta mampu mengingat kembali 

bahwa Indonesia memiliki harta 

yang sangat berharga, yaitu budaya 

Indonesia.

GAPURA 2015 yang bertempat 

di Summarecon Digital Center (SDC) 

Serpong berlangsung selama tiga hari 

(30-31 Oktober dan 1 November 2015).

Mau tahu keseruan apa saja yang 

ada di GAPURA? Check this out!

Jumat, 30 Oktober 2015

Dongeng, Debat, dan Forum 
Kepemudaan

Rangkaian acara GAPURA diawali 

dengan lomba mendongeng cerita 

rakyat yang diikuti oleh siswa sekolah 

dasar daerah Jakarta dan Tangerang. 

Dongeng yang dibawakan sudah 

dipilihkan terlebih dahulu oleh pihak 

panitia. 

Siswa-siswi SMA juga ikut 

meramaikan GAPURA dengan 

mengikuti perlombaan debat bahasa 

Indonesia. Selain itu, ada pula 

forum kepemudaan yang membekali 

peserta dengan isu-isu mengenai 

ketenagakerjaan dalam rangka 

menghadapi MEA 2015 melalui diskusi 

panel. Forum kepemudaan diikuti 

oleh perwakilan BEM dari beberapa 

universitas yang diundang, seperti 

Universitas Pelita Harapan, STP Sahid, 

STKIP Surya, dan universitas lainnya.

Sabtu, 31 Oktober 2015

Pawai Kebudayaan
Paguyuban Manado

Hari kedua GAPURA diwarnai 

dengan pawai kebudayaan daerah 

di sekitar area Scientia Square 

Park sepanjang ±6 kilometer. Pawai 

kebudayaan tersebut diikuti oleh 

seluruh paguyuban daerah Universitas 

Surya, yakni paguyuban Manado, 

merupakan acara 
tahunan Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas 
Surya (BEM-SU) untuk 
memperingati hari sumpah 
pemuda yang jatuh pada 
tanggal 28 Oktober 1928.

Semarak Budaya Indonesia 
dalam GAPURA 2015

G ebyar Pemuda 
Nusantara 
(GAPURA)

Berangkat dari latar belakang 

mahasiswa Surya University yang 

berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia dan semangat juang 

hari Sumpah Pemuda, GAPURA 

memperkenalkan kekayaan yang 

dimiliki masing-masing daerah dan 

menumbuhkan rasa bangga pemuda 

akan bangsa Indonesia dengan 

melibatkan mahasiswa secara 

langsung.

GAPURA 2015 merupakan acara 

kedua yang diselenggarakan setelah 

GAPURA diperkenalkan pada tahun 

2014 melalui “Satu Surya, Sejuta 

Warna”. Berbekal tujuan yang sama, 
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untuk mencegah dampak buruk yang 

dapat ditimbulkan.

Let’s Talk about Wonder Waste 

adalah mini-seminar yang membahas 

pengelolaan sampah berdasarkan 

potensi ekonomisnya dengan 

mengubah sampah menjadi energi. 

Seminar yang diadakan oleh unit 

kegiatan mahasiswa (UKM) Waste 

Ranger Surya University ini bergerak 

di bidang permasalahan lingkungan, 

khususnya pengelolaan sampah.

Acara yang diadakan pada 

hari Sabtu, 21 November 2015 di 

Auditorium Surya University ini dibagi 

menjadi dua sesi. Sesi pertama oleh 

Bapak Dr. Eng. Bayu Indrawan selaku 

direktur Center of Waste Management 

Indonesia membahas tentang 

signifikansi teknologi konversi energi 

khususnya di Indonesia, serta teknologi 

dan prinsip kerja yang digunakan 

untuk mengkonversi sampah menjadi 

energi. Pada sesi kedua, Bapak Dr. 

Ing. Pudji Untoro selaku direktur 

Center for Innovation And Certification 

(CIC) Surya University menjelaskan 

mengenai aplikasi teknologi dan 

peluang usaha dari sampah. Selain 

itu, pada sesi ini peserta juga dapat 

melihat demonstrasi percobaan kelola 

sampah menjadi biogas yang berasal 

dari campuran alkohol dan buah 

pepaya lapuk. 

Dengan diadakannya seminar 

ini diharapkan para peserta dapat 

mengetahui dan melihat potensi 

ekonomis sampah, pengelolaan 

sampah menjadi energi, serta 

menambah rasa kepedulian terhadap 

lingkungan melalui pengolahan 

sampah tersebut. [NUS]

terbesar di dunia. Menurut 
Wall Street Journal (2010), 
Indonesia menghasilkan 
3.22 juta ton sampah 
plastik yang tidak dikelola 
yaitu sekitar 10% dari total 
sampah dunia. Keadaan 
tersebut menghasilkan 
‘pegunungan sampah’ 
di beberapa TPA di 
Indonesia.

Let’s Talk about Wonder Waste – 
Kelola Sampah menjadi Energi

I ndonesia adalah 
salah satu kontributor 
sampah plastik 

Pegunungan sampah yang 

diciptakan dapat menimbulkan 

beberapa dampak buruk bagi 

lingkungan, seperti pencemaran, 

masalah kesehatan dan sanitasi, 

dan sebagainya. Oleh karena itu, 

penanggulan sampah perlu dilakukan 

HCI Bersama Dicoding Indonesia 
Mengadakan Workshop Android Bootcamp

A ndroid tentu 
sudah menjadi 
kata yang tidak

Penandatanganan MoU
Setelah acara pembukaan selesai, 

penandatanganan MoU pun dilakukan 

yang menyimbolkan bahwa Dicoding 

Indonesia dan Program Studi Human 

Computer Interaction sepakat untuk 

saling bekerja sama. 

Kemudian acara dilanjutkan 

kembali dengan briefing dari Narendra 

Wicaksono. CEO Dicoding Indonesia 

ini berbagi cerita tentang berbagai 

macam pengalamannya selama 

bekerja dibidang ini dan bagaimana 

untuk membangun start-up mobile 

sendiri. 

Menurut Wicaksono, start-up 

mobile merupakan salah satu hal yang 

“panas” (tren) di masyarakat sehingga 

para developer berlomba-lomba ingin 

masuk pemasaran Indonesia. 

Untuk itu Wicaksono 

mengharapkan dari kerja sama ini 

dapat membangkitkan semangat para 

peserta untuk membuat programnya 

sendiri setelah keluar dari sini. 

Sesi ini pun ditutup dengan 

briefing dari Bapak Sidiq Permana 

yang bercerita tentang pengalaman-

pengalamannya. Beliau juga 

memberikan gambaran tentang 

kegiatan yang akan dilakukan pada 

sesi berikutnya.

Pada sesi kedua, pembicara 

selanjutnya adalah Sidiq Permana 

yang memberikan pelatihan kepada 

para peserta mengenai “Material 

Design” dengan menggunakan Android 

Studio. Para peserta diajari cara untuk 

menggunakan Android Studio dan 

membuat aplikasi sederhana. [PF]

asing lagi bagi masyarakat, 
terutama orang-orang yang 
tertarik pada bidang IT.

Boomingnya android pada akhir-

akhir ini menyebabkan Program Studi 

Human Computer Interaction Surya 

University melakukan kerjasama 

dengan Dicoding Indonesia untuk 

mengadakan acara workshop 

“Android Bootcamp”. Acara ini diisi 

dengan berbagai kegiatan, yaitu 

penandatangan MoU antara Dicoding 

Indonesia dengan Program Studi HCI 

serta pelatihan untuk membuat aplikasi 

Android.

Acara dimulai dengan adanya 

sambutan dari Kepala Program Studi 

Human Computer Interaction, Bapak 

Handri Santoso, Ph.D dan dilanjutkan 

dengan Bapak Narendra Wicaksono 

selaku CEO Dicoding Indonesia. Bapak 

Handri menyampaikan bahwa acara 

ini sangat baik dan berharap semoga 

dapat bermanfaat untuk para peserta 

agar dapat menghasilkan karyanya 

sendiri suatu saat nanti.
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juga guna membangun jiwa pantang 

menyerah dalam memberikan yang 

terbaik dan meraih mimpi maupun 

prestasi di usia dini.

ISMOC akan menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam mewujudkan 

Indonesia sebagai pusat pendidikan 

teknologi dan peradaban dunia. 

Dengan berpegang yakin pada sumber 

daya manusia Indonesia yang memiliki 

kecerdasan untuk mengungguli bangsa 

lain, lewat ISMOC 2016 ini menantikan 

datangnya benih-benih yang belum 

terlihat dan dapat mengharumkan 

nama Indonesia lewat olimpiade.

Jadi tunggu apalagi! Segera 

daftarkan diri Anda untuk mengikuti 

ISMOC! [AP]

Challenge merupakan 
ajang olimpiade 
Matematika dan 
Sains yang akan 
diselenggarakan secara 
serentak di 20 kota di 
Indonesia untuk 25.000 
peserta mulai dari siswa/I 
Sekolah Dasar kelas 5,  
SMP kelas 8, hingga SMA 
kelas 11.

I SMOC atau Indonesia 
Science and 
Mathematics Olympiad

20 kota yang akan disambangi 

oleh ISMOC termasuk kota-kota besar 

seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, 

Pontianak, Medan, Lampung, hingga 

Denpasar maupun Jayapura, dan 

masih banyak lainnya. 

Tantang Dirimu
Lewat ISMOC

ISMOC dan antusiasme 
anak-anak Indonesia

ISMOC ini digagas oleh Surya 

University milik pelopor Olimpiade 

Matematika dan Fisika di Indonesia, 

Prof. Yohanes Surya, PH. D. yang 

berkolaborasi dengan Center for 

Technopreneurship and Innovation 

Surya University. ISMOC dibuat 

dengan didasarkan pada data 

yang menyatakan bahwa dalam 

kurun waktu 5 tahun ke belakang 

(2007 - 2012) pertumbuhan rata-

rata peserta olimpiade di Indonesia 

mencapai hingga 50% pertahun. 

Lewat antusiasme ini tercermin bahwa 

kesadaran anak didik Indonesia akan 

pentingnya olimpiade sangat tinggi. 

Olimpiade dapat menumbuhkan 

kesadaran pentingnya berkompetisi, 
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