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Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak 
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak 
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuh 
Tun Razak, 
Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan 
Ginza 
Berjalan aku di Dam, Champs Élysées dan Mesopotamia 
Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam 
kacamata 
Dan kubenamkan topi baret di kepala 
Malu aku jadi orang Indonesia

Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia, Taufik Ismail, 1998

Menyongsong Asean Community 
2015, Indonesia perlu mempersiap-
kan diri sebaik mungkin agar tidak 
terlibas, dan mati. Isu ini penting 
untuk dicermati oleh kita semua, 
terutama civitas akademika Universi-
tas Atma Jaya Yogyakarta. Perubahan 
dahsyat akan terjadi dan mempen-
garuhi seluruh lini kehidupan bangsa. 
Pasar akan semakin bebas, kompetisi 
semakin ketat. Haruskah kita terus 
malu menjadi orang Indonesia? AEC 
2015 bisa menjadi ancaman sekaligus 
peluang emas bagi kita untuk lepas 
landas....

Persiapkan diri, wahai generasi 
muda!

“



UAJY Road To AEC 2015
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) menjadi salah satu 
institusi pendidikan yang ikut was-was dengan isu ASEAN 
Community 2015 nanti. “Ya, ini suatu kebijakan besar, dengan 
konsekuensi yang besar pula. Harus dipersiapkan dari seka-
rang jika tidak ingin kalah bersaing,” 
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Marching Band Atma Jaya ada-
lah salah satu unit kegiatan 
mahasiswa seni di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. UKM ini 
merupakan wadah pengemban-
gan minat dan bakat bermusik 
melalui berbagai instrument 
yang ada

Nature, World 
Science Journal
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Berbagai permasalahan sepu-
tar autisme dikupas secara 
mendalam pada Nature, vol. 
479 edisi 3 November 2011. 
The Autism Enigma dipilih 
menjadi judul headline jurnal 
tersebut. Anak-anak yang 
menderita autis jumlahnya 
meningkat secara tajam 
dalam sepuluh tahun bela-
kangan ini. Peneliti tampak 
berjuang keras menemukan 
penyebab atas munculnya 
fenomena ini.

Dani Putro : Dari Hobi 
Jadi Prestasi

HAL 
14

Dani itulah panggilan akrab 
dari Dani Putro Purnomo. 
Pemuda yang berasal dari kota 
Surakarta ini sekarang sedang 
menempuh pendidikannya di 
Falkutas Ekonomi Univesitas 
Atma Jaya semester VII. Dani 
adalah pemuda yang mempu-
nyai banyak hobi, antara lain: 
renang, diving, tarung drajat, 
traveling, dan fotografi.

“Apa Kata Mereka 
Tentang AEC 2015?”
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UAJY Road To AEC 2015
Oleh : Kade Galuh

Perubahan besar akan 
terjadi 2015. Pembentukan 
kawasan ekonomi yang ber-
satu dalam satu komunitas, 
yaitu ASEAN Community. 
Tidak akan ada lagi batas. 
Kompetisi semakin bebas. 
Bagaimana dengan Indone-
sia? Sanggup bertahan atau 
malah tergilas? Lantas, apa 
yang harus dipersiapkan 
oleh mahasiswa sebagai gen-
erasi penerus bangsa? 

Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta (UAJY) 
menjadi salah satu 

institusi pendidikan yang ikut 
was-was dengan isu ASEAN Com-
munity 2015 nanti. “Ya, ini suatu 
kebijakan besar, dengan kon-
sekuensi yang besar pula. Harus 
dipersiapkan dari sekarang jika 
tidak ingin kalah bersaing,” tegas 

Ign. Agus Putranto, Kepala Kan-
tor Kerjasama dan Promosi  UAJY 
pada Jumat (18/11/11) sore. 

Meskipun begitu, UAJY 
belum melakukan sosialisasi akan 
pentingnya isu ini kepada ma-
hasiswa. Hal ini berbeda den-
gan Universitas Bina Nusantara 
(BINUS) Jakarta. BINUS gencar 
melakukan berbagai program 
untuk menyongsong AEC 2015. 
Salah satunya adalah Regional 
Youth Leader Conference yang 
bertajuk “Discovering ASEAN 
Business Opportunity” pada 2010 
lalu. Tidak heran jika mahasiswa 
BINUS lebih tahu tentang isu 
ini ketimbang mahasiswa UAJY. 
“Ya, saya beberapa kali studi 
banding ke beberapa universitas 
seperti Maranatha di Bandung 
dan BINUS Jakarta, mereka lebih 
siap untuk menyongsong 2015 
dibanding kita. Bahkan di sana, 
perkuliahan memakai bahasa 
inggris semua,”aku Agus Putranto 
dengan nada heran. Faktanya, 

masih banyak mahasiswa UAJY 
yang belum mengetahui adanya 
isu ini.  “Emang ada ASEAN Com-
munity? Itu untuk SEA Games 
maksudnya? Aku gak tahu,” ujar 
Vivi Rikarsa, mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Tanggapan yang 
sama juga dilontarkan oleh I Nyo-
man Wahyu, mahasiswa Teknik 
Arsitektur Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. “Apa itu ASEAN Com-
munity?” tanyanya dengan nada 
bingung. 

Apa itu AEC 2015?
Asean Economic Community 

(AEC) bermaksud menciptakan 
suatu kawasan ekonomi ASEAN 
yang terintegrasi pada 2015. 
Melalui AEC 2015 ini nantinya 
seluruh kegiatan ekonomi ASEAN, 
baik perdagangan, investasi, 
maupun keuangan, akan ter-
integrasi dengan menghilangkan 
berbagai hambatan (baik tarif dan 
nontarif) yang kini masih berlaku.
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 Dunia akan mengalami pe-
rubahan besar pada tahun 2015. 
Pasar ekonomi akan semakin 
bebas. Kesempatan investasi 
hingga luar negeri tidak terbatas. 
Kompetisi kerja akan semakin 
ketat. Pesaing bukan lagi sesama 
anak bangsa, tetapi para saha-
bat dari negara tetangga. Tahun 
2015, ASEAN bukan sekadar 
organisasi perkumpulan negara-
negara serumpun di Asia Tengg-
ara, tetapi akan melebur menjadi 
satu tanpa batas.

Isu AEC mulai diga-
gas pada KTT ke-14 ASEAN 
tanggal 1 Maret 2009 di 
Hua Hin, Thailand. Rencana 
pembentukan ASEAN Com-
munity semakin dimantap-
kan pada ASEAN Summit 
17-19 November 2011 di 
Nusa Dua, Bali. Indonesia, 
sebagai presiden ASEAN, memi-
liki misi kuat untuk mewujudkan 
komunitas ASEAN pada tahun 
2015 nanti. Tetapi, apakah kita 
benar-benar telah siap menyong-
song 2015? Setiap negara perlu 
mempersiapkan banyak hal agar 
tidak tersingkir dari kompetisi 
pasar ASEAN.

Indonesia misalnya, terdiri 
dari ratusan juta penduduk den-
gan tingkat kesenjangan sosial-
ekonomi yang sangat tinggi. Fak-
tanya, daya saing Indonesia lebih 
rendah dibandingkan dengan 
Malaysia dan Singapura. Indone-
sia kalah bersaing menghadapi 
gempuran kain murah dari Cina. 
Padahal kualitas kain Indonesia 
lebih kuat dibandingkan Cina. 

Hal utama yang tidak kalah 
penting adalah semakin menin-
gkatnya jumlah pengangguran 
berijazah sarjana. Memasuki 
tahun 2011, pengangguran 
bergelar sarjana di Indonesia 
mencapai 1 juta jiwa.  Jumlah 
ini merupakan 12,5% dari total 
jumlah pengangguran di Indone-
sia yaitu 9,39 juta jiwa (Pikiran 
Rakyat, 22/11/10). Sedikitnya 
lapangan pekerjaan sering di-

jadikan alasan untuk menjelaskan 
tingginya angka pengangguran 
ini. AEC 2015 dapat menjadi 
peluang sekaligus menjadi anca-
man bagi para calon tenaga kerja. 
Peluang karena lapangan kerja 
bertambah. Artinya, kita tidak 
lagi melihat Indonesia sebagai 
satu-satunya sumber lapangan 
pekerjaan, tetapi seluruh negara 
ASEAN menjadi sasaran untuk 
bekerja. tentu juga menjadi 
ancaman karena secara langsung 
menambah pesaing ketika harus 

melamar pekerjaan di perusahaan 
tertentu.

Persiapan UAJY?
“Untuk Asean Community, 

persiapan kita dengan cara men-
ingkatkan student mobility. Ini su-
dah berjalan sejak 4 tahun lalu,” 
ujar Agus Putranto ketika ditemui 
kembali Jumat (18/11/11). Uni-
versitas Atma Jaya Yogyakarta 
(UAJY) memang memiliki program 
yang memberikan kesempatan 
pertukaran pelajar baik itu untuk 
mahasiswa asing maupun maha-
siswa UAJY sendiri.

Selain itu, UAJY sudah 
membangun kemitraan khusus 
dengan negara-negara ASEAN 
maupun di Asia untuk men-
gadakan pertukaran mahasiswa 
S2. “Negara yang tergabung itu 
seperti Thailand, Laos, Kamboja, 
Madagaskar, Timor Leste, dan 
sebagainya. Ini terbuka untuk 
umum, misalnya mahasiswa Atma 
Jaya yang memenuhi syarat bisa 
mengajukan diri untuk sekolah di 
Thailand. Begitu juga mahasiswa 
Thailand jika ingin sekolah di 
Atma Jaya,” paparnya. Program 
pertukaran belajar ini biasanya 

UAJY Road To AEC 2015

berlangsung selama 2 tahun 
dengan persiapan bahasa selama 
1 semester.

“Jaringan kerja sama kita di 
luar itu banyak, jadi bisa diman-
faatkan oleh mahasiswa yang 
ingin ke luar. Sejauh ini minat 
mahasiswa asing yang mau bela-
jar di Atma Jaya tinggi. Sayang-
nya, mahasiswa kita yang masih 

sedikit bisa belajar di 
luar,”ujarnya kemudian. 
Memang, semester ini 
terdapat tiga maha-
siswa asal Jerman yang 
belajar di FISIP UAJY 
selama 6 bulan. 

Menghadapi 
ASEAN Community, 

Kepala Kantor Kerjasama dan Pro-
mosi sekaligus Dosen FISIP UAJY 
ini menyarankan agar semua 
lapisan masyarakat ikut bersiap-
siap. “Konsekuensinya akan berat, 
kita akan betul-betul menghadapi 
persaingan bebas, tidak hanya 
dengan Cina, Korea, sekarang su-
dah ditambah Fillipina, Thailand, 
seluruh negara ASEAN!” serunya 
berapi-api. Ia mengatakan bahwa 
persiapan bisa diwujudkan dari 
hal paling sederhana yaitu pen-
guasaan bahasa Inggris. “Kita 
lihat saja Fillipina, Singapura, dan 
Malaysia, bahasa Inggrisnya jauh 
lebih top dari kita,”ujarnya. 

Asean Community 2015 
akan menjadi momok menakut-
kan bila kita tidak bersiap-siap 
dari sekarang. Kesempatan ini 
bisa pula menjadi peluang emas 
bagi Indonesia untuk tinggal lan-
das. Harapan ada pada generasi 
muda. “Kita jadi juara umum di 
Sea Games, itu tidak ada artinya. 
Ketika AEC di-launching, atlet kita 
bisa dibeli Malaysia, terus mau 
ngapain lagi kita?”sindir Agus Pu-
tranto mengakhiri perbincangan 
kami. 

Kita jadi juara umum di Sea 
Games, itu tidak ada artinya. 
Ketika AEC di-launching, atlet kita 
bisa dibeli

“



Marching Band Atma Jaya Yogyakarta merupakan 
salah satu unit kegiatan mahasiswa paling bergengsi 
sekaligus berprestasi. Terakhir, mereka menang pada 
lomba Bandung Marching Band Championship 15-16 

Oktober 2011. 
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Suasana latihan sehari menjelang Bandung Marching Band Championship.

Oleh : Rini Errivanh

Marching Band Atma 
Jaya adalah salah 
satu unit kegiatan 

mahasiswa seni di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. UKM ini 
merupakan wadah pengemban-
gan minat dan bakat bermusik 
melalui berbagai instrument yang 
ada di marching band seperti alat 
tiup dan alat pukul. Di samping 
berbagai instrument musik, juga 
terdapat para penjaga warna 
atau Color Guard, yang memberi-
kan keindahan tersendiri melalui 
gerakan – gerakan dengan meng-
gunakan instrument bendera.

Memadukan unsur musikali-
tas tinggi, keseragaman langkah, 
serta efek gerakan antara horn 
line dan percussion dipadu den-

gan visualisasi dari colour guard 
membentuk sebuah harmonisasi 
yang menggugah emosi, men-
jadikan Marching band Atma Jaya 
menawarkan sesuatu yang ber-
beda dari kelompok – kelompok 
musik dan entertainer lain.

Lahirnya Marching Band 
Atma Jaya ditandai dengan 
penampilan perdananya pada 
Upacara Dies Natalis UAJY ke 20 
tanggal 27 Sepetember 1985. 
Dalam perjalanan waktu, March-
ing Band Atma Jaya mengalami 
banyak perkembangan. Dari awal 
kemunculan dengan style drum 
band yang masih sangat sederha-
na dari peralatan dan musikalitas, 
kemudian berkembang menjadi 
sebuah marching band, dan kini 

mengikuti trend sebagai march-
ing band dengan style drum 
corps ala Amerika terutama dari 
segi penampilan dan peralatan-
nya.

Berikut ini adalah prestasi 
yang pernah diraih oleh March-
ing Band Atma Jaya Yogyakarta :
•  Grand Prix Marching Band 
1997, mendapat juara III Solo 
Percussion
•  Bandung Open Marching Band 
1999,  Juara III kostum terbaik, 
Juara I Solo Percussion, Juara III 
Percussion Feature
•  Grand Prix Marching Band 
2000, mendapat Juara I Solo 
Percussion dan solo percussion 
terbaik.
•  Colour Guard Contest 
Hamengku Buwono Cup 2001
•  Babak semifinal Grand Prix 
Marching Band 2002
•  Runner Up I Colour Guard 
Contest Hamengku Buwono Cup 
2003
•  Grand Prix Marching Band 
2007, Finalist Divisi Umum dan 
solo keyboard percussion terbaik 
III
•  Grand Prix Marching Band 
2008, Brass Ensemble terbaik III 
Nasional
•  Juara I Bandung Marching 
Band Championship 2011 

Harapannya, Marching 
Band akan bisa terus eksis dan 
menoreh prestasi hingga kancah 
internasional.
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Oleh : Novita Dwi Jayanti

I Nyoman Wahyu Widya Adnyana

Mahasiswa Prodi Arsitektur UAJY

Kita Tidak Bangga dengan Produk 
Dalam Negeri

Aku opti-
mis kita 
bisa 

bersaing dengan 
negara-negara  
Asean. Faktanya, 
kualitas barang-
barang kita lebih 
unggul. Belum lagi 
budaya kita yang 
beragam. Misalnya 
saja kain. Kain kita 
lebih kuat diband-
ing cina. Tapi ke-
napa kita masih 
saja kalah. Pertama 
karena masalah 
manajemen, baik 
negara, maupun 
daerah.  Negara 
tidak mempriori-

taskan UKM. Mereka 
lebih sibuk 
mement-
ingkan pe-
nanaman 
investasi 

asing. Akhirnya UKM 
kita rela dibayar 
tinggi dan membuat 
produk Made in Chi-
na. Pengrajin patung 
di Bantul bahkan 
menerima pesanan 
dan sengaja diberi 
label Made in Jamai-
ca. Jadi masalahnya 
adalah kita sendiri 
tidak bangga dengan 
produk dalam negeri. 
Tidak ada kegigihan 
untuk mempertah-
ankan identitas diri. 
Semua itu karena 
kita miskin. Jadi, 
untuk bertempur di 
asean community, 
aku ragu kita lang-
sung bisa menguasai 
pasar. Tapi, aku opti-
mis, lama-kelamaan, 
daya saing kita akan 
menguat.

“
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Zendy Theo

Mahasiswa Prodi Akutansi  Manajemen UAJY

Triyono
Petugas Parkir FISIP UAJY

Indonesia su-
dah cukup 
maju,karena 

sudah banyak 
masyarakat Indonesia 
yang bekerja serta 
sekolah di luar negeri.  
Lebih bagus untuk 
membina hubungan 
dengan luar negeri 
menjadi lebih erat, 
lebih bisa kerja sama. 
Misalnya dalam pen-
anganan bencana 
waktu gempa Jogja, 
banyak relawan dari 
luar negeri seperti 

Siapkah Indonesia?

Indonesia Bisa
Jepang ikut mendiri-
kan posko bantuan.

Jangan sampai 
kerjasama tersebut 
menodai keaslian bu-
daya Indonesia. Kerja 
sama tersebut bagus, 
karena barang-barang 
akan lebih murah, 
jadi rakyat kecil bisa 
membeli barang ba-
gus dengan harga 
yang murah.

Saya berharap 
potensi yang ada di 
Indonesia seperti 
kerajinan dapat lebih 

ditingkatkan agar 
mengurangi angka 
pengngguran yang 
ada di desa-desa.

Barang, 
jasa, modal 
dan in-

vestasi akan bergerak 
bebas di kawasan ini. 
Hal tsb akan men-
dorong untuk men-
ingkatkan daya saing 
dan memaksimalkan 
potensial ekonomi 

dari masing-masing  
negara anggota.
Yang paling penting 
adalah, SDM akan 
berlomba dan aktif 
dalam mewujudkan 
AEC yang kompetitif. 
Siapkah Indonesia???

“

“
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Drs. Ign. Agus Putranto, M.Si.
Kepala Kantor Kerjasama dan Promosi UAJY

Awareness Kita Masih Rendah

Masih ban-
yak ma-
hasiswa, 

bahkan rata-rata 
masyarakat Indonesia 
belum mengetahui 
isu Asean Commu-
nity. Padahal nanti 
dampaknya akan luar 
biasa besar jika kita 
tidak bersiap-siap. 
Saya akan beru-
saha meninggkatkan 

aware-
ness 
itu 

di ling-
kun-
gan 
UAJY. 

Saya memang punya 
rencana untuk mem-
buat satu kantor baru 
di bawah KKP yang 
khusus menangani 
urusan internasional. 
Ketika kantor itu su-
dah set up, saya be-
rencana men-deliver 
isu-isu  internasional 
kepada mahasiswa, 
bagaimana konsekue-
nsinya, apa yang 
perlu dipersiapkan, 
bagaimana kita harus 
menyikapinya.

“

Theresia D. Wulandari

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UAJY

Ini Isu Strategis

“Dengan 
strategi 
di bidang 

ekonomi, sosial, poli-
tik, dan pertahanan-
keamanan di tangan 
pemimpin yang mum-
puni dan pro rakyat, 
Indonesia tentu akan 
kembali menemukan 
jatidirinya sebagai 
bangsa yang besar 
melalui agenda AEC. 
Selain itu seman-

gat persaudaraan 
serumpun di antara 
negara-negara ASEAN 
memungkinkan AEC 
dapat segera terlak-
sana dengan agenda 
setting yang ber-
tumpu pada isu-isu 
security community, 
economic commu-
nity, dan sosio-culture 
commu-
nity yang 
bertujuan 

untuk men-
ciptakan 
perdamaian, 

stabilitas, dan kemak-
muran bersama di 
kawasan Asean
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APC dan PASTI Angkat Realita Difabel

Dalam rangka turut 
serta memperingati 
hari Difabel Interna-

sional yang jatuh pada 3 Desember 
2011 , Unit Kegiatan Mahasiswa 
Photography Universitas Atmajaya 
Yogyakarta Atmajaya Photography 
Club (APC) bekerja sama den-
gan Pers Mahasiswa Universitas 
Atma Jaya “PASTI” mengangkat 
realita yang ada dalam difabel.

Realita difabel akan dihad-
irkan dalam bentuk pameran foto 
dan esai. Pameran diadakan se-
lama tiga hari mulai 3 Desember 
sampai dengan 5 Desember 2011 di 
Lembaga Indonesia Perancis (LIP) 
Jalan Sagan No. 3 Yogyakarta. Esai 
foto dalam pameran ini memuat 
kurang lebih 50 foto dengan ber-
bagai ukuran yang terbagi dalam 
empat sub tema yaitu pendidikan, 
olehraga, kesenian, dan pekerjaan.

“Hal utama yang ingin di-
capai adalah suatu motivasi baik 
bagi kaum difabel bahwa mereka 
memiliki hak kesetaraan,”ujar An-
jantani, Ketua Pameran Foto dan 
Esai - + pada Sabtu (3/11/11). 
Tajuk pameran “- +” ternyata 
memiliki makna sendiri terkait 
perbedaan yang dimiliki difabel. 
Anjantani mengatakan bahwa per-
bedaan yang dimiliki difabel dapat 
menimbulkan respon positif mau-
pun negatif. Respon positif terlihat 
dengan penyediaan infrastruktur 
bagi kaum difabel yang artinya 
bentuk penerimaan terhadap ke-
hadiran mereka. Respon negatif 
tidak lain adalah bentuk diskrimi-
nasi terhadap keberadaan mere-
ka. “Kita lebih sering menjauh dari 
mereka, makanya judul pameran 
ini diawali tanda negatif bukan-
nya positif,” seloroh mahasiswa 

yang biasa dipanggil Anja ini. 
Salah satu komitmen nyata 

dukungan APC dan PASTI kepada 
kaum difabel adalah pembua-
tan ram agar mereka tidak perlu 
menaiki tangga untuk masuk ke 
galeri pameran di LIP. Ram yang 
dibuat memang kurang landai, 
tetapi cukup membantu para di-
fabel yang duduk di kursi roda. 

Pameran dibuka oleh Deaf 
ART Community dan BEAT BOX 
Of JOGJA. Setelah itu, dilanjut-
kan acara diskusi terbuka sepu-
tar hak-hak difabel bersama wakil 
dari Walikota Yogyakarta yaitu 
Suryo Maharsono; Atlet dan pem-
bina olahraga difabel , Memet 
Lesmana dan Ketua FOSDIS yo-
gyakarta, Maria Muslimatun.

Antusias pengunjung pa-
meran cukup tinggi. Tidak hanya 
dari kalangan difabel, namun 
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Para pengunjung pameran

juga masyarakat umum terutama 
para pecinta fotografi. Harapan-
nya, pameran ini mampu meng-
gugah kepedulian masyarakat 
non-difabel untuk lebih memper-
hatikan hak-hak mereka dalam 
masyarakat. Terlebih lagi, bagi 
para kaum difabel agar tidak per-
nah menyerah, terus berkarya dan 
memberikan yang terbaik bagi diri 
sendiri maupun masyarakat umum.

Para difabel melihat hasil karya (Foto: Mario Antonius B.)

Teknik Industri On the 
Spot (TIOS) 2012

TIOS 2012 baru 
akan diadakan 
pada 31 Januari 
2012 mendatang. 
TIOS 2012 men-
gangkat tema 
“Make It Simple”. 
Melalui tema ini, TIOS mengajak 
peserta untuk berkreativitas, men-
uangkan idenya untuk mencipta-
kan karyanya dalam bentuk Kapal 
Otok-Otok. Kapal ini dipilih karena 
tidak hanya menarik dalam desain 
tetapi juga bahan baku pembua-
tannya berasal dari bahan-bahan 
yang tidak merusak lingkungan.

Untuk meramaikan acara, akan 
diadakan pula balapan dari Kapal 
Otok-Otok ini dengan tema lom-
ba “Go-Ship”. Dalam kegiatan ini 

juga akan diadakan berbagai ba-
zar di sekitar tempat perlombaan.

Melalui berbagai kegiatan ini 
peserta diharapkan pula untuk 
lebih mengenal aspek-aspek di 
dalam industri. Salah satu con-
tohnya yaitu mengembangkan 
sikap kewirausahaan yang mandiri 
mulai dari plan-do-check-action. 
Pelaksanaan dari industri tersebut 
dapat dimulai dari industri kecil 
seperti Kapal Otok-Otok. Penasa-
ran? Nantikan TIOS 2012 di Uni-
versitas Atma Jaya Yogyakarta.
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Dani Putro : Dari Hobi Jadi Prestasi
Oleh : Evan Surya

Dani itulah panggilan 
akrab dari Dani Putro 
Purnomo. Pemuda 

yang berasal dari kota Surakarta 
ini sekarang sedang menempuh 
pendidikannya di Falkutas Ekono-
mi Univesitas Atma Jaya semester 
VII. Dani adalah pemuda yang 
mempunyai banyak hobi, antara 
lain: renang, diving, tarung dra-
jat, traveling, dan fotografi.

Hobi Dani bukan sekedar 
hobi biasa, karena Dani menekuni 
hobi tersebut dengan dan ber-
buah prestasi. Hobi yang paling 
disukai Dani adalah hobi yang 
berhubungan dengan air, ya.. 
renang dan diving adalah kesu-
kaannya. Masuk ke Universitas 
AtmaJaya Yogyakarta pada tahun 
2008, Dani langsung memilih Unit 
Kegiatan Mahasiswa klub Renang 
dan Unit Kegiatan Mahasiswa klub 
Diving. Dan pada tahun 2011 
Dani terpilih menjadi Ketua Unit 
Kegiatan Mahasiswa klub renang 
dengan masa jabatan satu tahun.

Berbicara tentang prestasi, 
Dani banyak mewakili Universi-

tas Atma Jaya dalam berbagai 
perlombaan khususnya adalah 
perlombaan renang.

Pada tahun 2009  dalam 
Hari Ulang Tahun Atma Jaya Yo-
gyakarta dani berhasil mendapat 
juara 1 pada kelas 4x100m Male 
Estafet BiFins Mix

Pada tahun 2010, Dani 
mewakili Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta dalam PORSIMAPTAR 
– X AKPOL Swimming Champi-
onship Semarang 2010. Dalam 
perlombaan tersebut Dani meme-
nangkan juara 2 kelas 100m Male 
Breaststroke dan juara 2 kelas 
4x50m Male Estafet Freestyle.

Sedangkan pada tahun 201, 
Dani mewakili Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta dalam POMDA 
Championship DIY. Dalam per-
lombaan tersebut Dani meme-
nangkan juara 3 kelas 50m Male 
Breaststroke, juara 3 kelas 100m 
Male Breaststroke, dan juara 3 
kelas 4x50m Male Estafet Free-
style.

Selain dalam bidang presta-
si Dani juga aktif dalam kegiatan 

organisasi 
diantaranya: 

- Mem-
ber of Con-
federation 
Mondiale 
des Activities 
Subaquatiques 
(2008  now)

- Sec-
retary of New 
Students Ini-
tiation – Atma 
Jaya Yogya-
karta (2009)

- Com-
mittee – Sur-

veyor, Open Water Training in 
Tulamben, Bali (2009)

-  Secretary of New Stu-
dents Initiation – Atma Jaya 
Yogyakarta (2010)

- Member of 2010 Root 
Seeking in Beijing for Overseas 
Chinese Teenagers, Yanjing Pro-
fesional Cultural School Beijing 
(2010)

- Head of Committee, Open 
Water Training in Menjangan Is-
land – Tulamben, Bali (2010)

- Liason Officer of National 
English Debating Championship 
(NUEDC) Kopertis Region V DIY 
(2011)

- Member of kunjungan 
kerja Program Study Akuntansi, 
Surabaya – Bali (2011)

Dan ketika ditanya ba-
gaimana bisa memperoleh banyak 
prestasi dani hanya menjawab

“Jalani hobi dengan senang 
dan setia maka prestasi akan 
datang”



Banyak orang eng-
gan membaca jurnal 
karena tampilannya 

yang kaku dan tidak menarik. 
Namun, jurnal ilmiah yang satu 
ini tampak berbeda.  Dikemas 
layaknya majalah, orang bahkan 
tidak menyadari bahwa itu adalah 
jurnal. Sensasi jurnal baru terasa 
ketika mencermati  isi artikelnya 
yang sarat dengan grafik hasil 

penelitian ilmiah. 
Nature adalah jurnal in-

ternasional mingguan yang 
menyoroti permasalahan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dari 
berbagai disiplin ilmu. Nature 
menyajikan berbagai artikel opini 
dan berita yang didukung dengan 
hasil penelitian ilmuwan. Pemili-
han topik cukup relevan dengan 
permasalahan masyarakat dan 
masih aktual untuk diperbincang-
kan.

Meskipun menyajikan tu-
lisan ilmiah dari berbagai bidang 
ilmu mulai dari geologi, hingga 
fisika, Nature lebih dominan 
menyentuh disiplin ilmu biologi. 
Hal ini terlihat dari kolom Evolu-

Oleh : Kade Galuh
tion, Neuroscience dan Immunol-
ogy yang selalu ada. Edisi kali 
ini pun, Nature menyoroti upaya 
peneliti untuk membuktikan 
hipotesis adanya pengaruh gen 
dan lingkungan dalam pening-
katan autisme. Meskipun, sudah 
ada kemajuan dari penelitian ini, 
namun hasilnya masih jauh dari 
harapan para peneliti.

Berbagai permasalahan 
seputar autisme dikupas secara 
mendalam pada Nature, vol. 479 
edisi 3 November 2011. The Au-

tism Enigma dipilih menjadi judul 
headline jurnal tersebut. Anak-
anak yang menderita autis jum-
lahnya meningkat secara tajam 
dalam sepuluh tahun belakangan 
ini. Peneliti tampak berjuang 
keras menemukan penyebab atas 
munculnya fenomena ini. 

Berdasarkan hasil penelitian 
di West Hollywood, pada tahun 
2007, 1 dari 150 anak terkena 
autis. Angka ini semakin melonjak 
pada tahun 2009 yaitu 1 dari 110 
anak terkena autis. “Jika pening-
katan kasus anak autis ini dis-
ebabkan oleh faktor lingkungan, 
maka kami harus menemukan 
penyebabnya,” ujar Peter Bear-

man, pakar sosiologi dari Univer-
sitas Columbia, New York.  

Selain mengupas teka-teki 
autisme, masih ada hasil peneli-
tian mencengangkan yang dimuat 
jurnal ini. Ilmuwan semakin yakin 
adanya kehidupan di Planet Mars 
berkat temuan interaksi antara 
air dan batu yang sudah terjadi  
sejak 3,7 juta tahun lalu di bawah 
permukaan tanah planet tersebut. 
Bahkan, terdapat persediaan air 
hangat yang terbatas di bawah 

tanah planet Mars. Jurnal ini san-
gat cocok dibaca oleh mahasiswa 
dari berbagai jurusan. Hal ini kar-
ena Nature menyediakan berba-
gai macam pengetahuan terbaru 
yang terkadang luput diberitakan 
oleh media massa lainnya. Penya-
jian artikel dalam Bahasa Inggris 
sepertinya bukan masalah karena 
maraknya software penerjemah 
yang bisa digunakan oleh maha-
siswa  saat ini. Jika tertarik untuk 
membaca beragam artikel dalam 
jurnal ini, koleksi jurnal Nature 
dapat dibaca di Ruang Referensi, 
lantai 2, Perpustakaan Terpadu 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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