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Dari Redaksi
Hidup tentu tidak lepas dari perubahan menuju 

arah yang lebih baik. Seperti halnya Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta (UAJY). Usaha mewujudkan “World 
Class University” kini tengah giat dilakukan berbagai 
pihak. Tak mudah untuk mendapatkan label bergeng-
si itu. Berbagai syarat yang harus dipenuhi menjadi 
tantangan tersendiri bagi para stakeholder di UAJY. 
Pemenuhan syarat tersebut tentu tidak hanya berasal 
dari rektor maupun dosen saja, tapi juga mahasiswa 
UAJY sendiri. Sama seperti IRAMA - informasi Atma 
Jaya. Majalah triwulan UAJY yang kini hadir mem-
berikan alternatif perubahan di tengah ‘miskinnya’ 
media yang mewadahi informasi tentang UAJY. Tak 
banyak yang tahu bagaimana dinamika yang terjadi 
di lingkungan kampus UAJY.

Pada edisi perdana ini, secara berurutan IRA-
MA menghadirkan info kegiatan terbaru dari tiap 
program studi (prodi) yang ada di UAJY. Dilanjutkan 
dengan opini maraknya boyband dan girlband yang 
kini hadir di Indonesia. Pada rubrik sosok, IRAMA 
mengangkat profil dari salah satu dosen muda yang 
mengajar di prodi Ilmu Komunikasi. My Campus yang 
genap enam bulan menetap di kampus 3, diakui ban-
yak berperan dalam aktivitas mahasiswa. Bagaimana 
perkembangannya selama ini? Simak pada rubrik 
lifestyle. Kebiasaan unik dan menarik yang terjadi di 
UAJY pun menjadi sorotan kami dengan mengungkap 
fakta dari petugas parkir hingga ke rektor. Referensi 
film Arisan! 2 yang mengangkat tema LGBT dan buku 
“Smart Traders Not Gamblers” menjadi artikel penu-
tup IRAMA edisi ini.

 Enjoy your IRAMA. See you next month den-
gan issue yang lebih seru lagi! 
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 World Class University? Dari membaca istilah tersebut 
tentu kita mudah untuk menebak maksudnya. Kita bisa men-
gartikan sebagai ‘universitas bertaraf internasional’. Beberapa 
waktu lalu terpampang spanduk di tiap fakultas UAJY yang 
bertuliskan “Menuju World Class University”. Pihak universitas 
dengan penuh optimis berani memasang spanduk tersebut. 
Entah atas dasar menambah motivasi untuk sungguh-sungguh 
menuju World Class University atau sekadar meningkatkan 
gengsi universitas agar terkesan baik di mata mahasiswa baru.

 Mengutip sambutan rektor yang disampaikan April 
lalu, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berhasil masuk 
dalam lima Perguruan Tinggi Terbaik Nasional dalam Evalu-
asi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang 
diselenggarakan  DIKTI dan Penerapan Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001:2008. Tahun ini UAJY juga sedang melakukan 
proses pengajuan ke QS World University Rankings, yang dibi-
ayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hal ini sesuai 
dengan Rencana Induk Pengembangan (RENATA) 2010/2011 
– 2014/2015 yang telah selesai disusun dengan sasaran un-
tuk “Menjadi universitas yang humanis, inklusif dan unggul 
dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan peng-
abdian kepada masyarakat menuju ke tingkat internasional”.

 Bicara tentang World Class University, tentu tak 
lepas dari pengaruhnya secara global. Universitas akan 
memiliki pengaruh secara global apabila Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) di universitas juga diakui global. Strategi uta-
manya adalah pengembangan SDM di tiap universitas. 
Namun tidak hanya itu saja, berdasarkan informasi dari 
website library.nu terdapat beberapa syarat bagi sebuah 
universitas untuk dapat memenuhi World Class University:

Beberapa syarat tersebut memunculkan sikap pesi-
misme dari mahasiswa Ilmu Komunikasi (2009), Edo Karensa. 
Ia menuturkan bahwa sebenarnya World Class University 
bagi UAJY adalah sesuatu yang utopis. “ World class univer-
sity menjadi platform untuk sekadar jualan kampus. Padahal 
kita selama ini hanya jalan di tempat, ya tidak akan sampai tu-
juan,” tegasnya. Hal senada diungkapkan Raymundus Rikang, 
mahasiswa Ilmu Komunikasi (2009). “ Tidak terlalu banyak 
program yang dijalankan UAJY untuk menuju ke sana (world 
class university. red). Salah satu yang paling terlihat adalah 
dana riset,”. Rikang menjelaskan dana riset bagi kalangan 
akademik UAJY selama ini tidak memenuhi standar anggaran 
universitas untuk memenuhi World Class University. Berbeda 
dengan Fendy Wibowo, mahasiswa Teknobiologi (2010) yang 
memandang optimis usaha UAJY untuk mencapai World 
Class University. Ia menjelaskan selama ini UAJY telah banyak 
melakukan usaha  seperti peningkatan akreditasi, pengadaan 
kelas internasional di tiap fakultas, dan  partisipasi mahasiswa 
dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). “ Menjadi ses-
uatu hal yang membanggakan jika kita bisa mencapainya,”.

40% dosen memiliki gelar Ph.D
Anggaran riset sebesar U$ 1300 per staff tiap 

tahunnya
Jumlah mahasiswa asing mencapai 20% 

Akses pada ICT 20 KB per 
mahasiswa

dok. web uajy.ac.id
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UAJY: 
“Menuju World Class University”

Memaknai World Class University

Tentu untuk mencapai ini kita harus paham apa sebe-
narnya World Class University. Kebanyakan mahasiswa men-
gartikan sebagai universitas yang go international, dengan 
maksud dikenal luas oleh universitas-universitas lain di dunia. 
Berdasarkan tulisan Ambrose King dalam Mohrman (2005), 
World Class University sendiri berarti suatu universitas yang 
memiliki SDM yang secara teratur 
mempublikasikan hasil-hasil penelitian 
mereka pada jurnal-jurnal paling top 
dalam disiplin ilmu masing-masing. Se-
lain itu, lulusan World Class University 
dapat bekerja secara mudah di negara 
mana saja. Makna dari World Class Uni-
versity berarti menjadi universitas riset 
dengan konsep pendidikan yang berba-
sis penelitian. 

Ditemui di ruangannya, Dr. R. 
Maryatmo, MA selaku rektor UAJY 
menjelaskan salah satu program jang-
ka panjangnya untuk membawa UAJY 
menuju World Class University. Salah 
satunya dengan melakukan peningkatan 
hasil penelitian dan kajian ilmiah yang diselaraskan dengan fo-
cus interest UAJY sebagai kampus yang humanis, inklusif, serta 
menjunjung nilai-nilai multikulturalisme. “ Lima tahun men-
datang UAJY harus mencapai tataran internasional,”. Menu-
rutnya, upaya lain yang bisa ditempuh khususnya bagi dosen 
adalah dengan cara memperbanyak intensitas menulis di jur-
nal internasional. 

Berdasarkan informasi dari webometrics, di Indonesia 

ada beberapa perguruan tinggi yang masuk dalam ranking 
World Class University, antara lain Universitas Gadjah Mada 
(UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung 
(ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Dipone-
goro Semarang. Webometrics menjadi salah satu tolak ukur 
penilaian World Class University dengan basis penilaian visibili-
tas web mengenai publikasi ilmiah dosen/staff akademik dan 
informasi akademik yang dapat diakses secara internasional. 

Melalui web kampus ini diharapkan dapat me-
narik minat mahasiswa di seluruh dunia. Ironis 
ketika cita-cita menuju World Class University 
ini justru memunculkan keluhan dari kalangan 
mahasiswa mengenai lamanya akses internet 
di tiap fakultas. Selain webometrics, lembaga 
penilai World Class University lainnya adalah 
Shanghai Jia Tong University (SJTU) dengan in-
dikator kinerja penelitian, kualitas alumni dan 
staff, indeks rujukan, publikasi ilmiah bidang 
ilmu alam/sosial/humaniora, dan Times High-
er Education Suplement (THES) dengan indika-
tor penilaian mitra akademik melalui survey, 
indeks rujukan, rasio dosen dan mahasiswa, 
jumlah mahasiswa dan dosen internasional, 
dan penilaian stakeholder. 

Bukan hal yang mudah bagi UAJY untuk menjadi World 
Class University. Terkait dengan student selectivity dan rasio 
dosen dengan mahasiswa. Bagaimana akan memiliki student 
selectivity yang baik kalau setiap tahun prodi ditarget harus 
menerima sekian banyak mahasiswa baru. Masih banyak PR 
yang harus dikerjakan. Think realistic tanpa harus muluk-muluk 
menetapkan sejuta target. Mengutip salah satu tagline iklan, 
talk less do more! (arp/psp)
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 Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, UAJY mengadakan seminar sehari dengan tema: 
Young Enterpreneur. Seminar yang dihadiri para pengurus 
HMPS Sosiologi ini dilaksanakan Rabu (30/11) di lobi per-
pustakaan pusat UAJY. Seminar yang dirancang sederhana 
seperti bentuk lesehan ini, dihadiri dosen kesehatan lingkun-
gan Poltekes Yogyakarta, Iswanto sekaligus sebagai Kepala 
Paguyuban Daur Ulang Sampah Sakunan di Godean dan 
Fen Saparita, pemilik Melia Laundry. Acara ini dimulai pukul 
09.00 dengan sambutan dari Stefanus Nindito selaku dosen 
Kewirausahaan di prodi Sosioloi UAJY. Sesi itu ditutup dengan 
diskusi dan tanya jawab antara pembicara dan mahasiswa. 
 Barang-barang hasil kerajinan tangan dari ba-
rang daur ulang milik Iswanto juga dipajang selama 
seminar berlangsung. Selain itu ada juga pemajangan 
buku-buku terbitan Kanisius tentang enterpreneurhip 
dan penjualan gorengan dari mahasiswa Sosiologi. 
Seminar ini membahas seluk beluk dunia enterpreneur-
ship atau kewirausahaan. Para mahasiswa sebagai gen-
erasi muda, diajak dan dimotivasi untuk menjadi calon-
calon wirausahawan sukses di masa depan. Sharing 
pengalaman dari kedua pembicara ditujukan untuk mem-
berikan sedikit gambaran mengenai dunia kewirausa-
haan. Acara juga bertujuan menumbuhkan minat ma-
hasiswa untuk berkecimpung dalam dunia wiraswasta.
 Seminar ini mendapatkan sambutan baik dari ma-
hasiswa prodi Sosiologi. “ Kami sudah mempersiapkan semi-
nar ini jauh-jauh hari sebelumnya dan melakukan berbagai 
macam persiapan. Saya sendiri merasa puas seminar ini bisa 
sukses dan memberikan sesuatu yang berguna bagi masa de-
pan kami”, kata Dion Darwin, salah satu panitia.  Sementara 
itu, pemajangan hasil karya Paguyuban Daur Ulang Sampah 

Sakunan memberikan kesan tersendiri bagi beberapa maha-
siswa. “ Hasil kerajinan tangan mereka sangat bagus, padahal 
semuanya terbuat dari bungkusan plastik minuman dan ma-
kanan yang sebenarnya sudah jadi sampah. Mereka sangat 
kreatif,” ujar Lius, mahasiswa prodi Sosiologi angkatan 2009. 
 Pihak dosen prodi Sosiologi mengharapakan bahwa 
seminar ini memberikan masukan yang berharga  bagi para 
mahasiswa Sosiologi. Minat mereka terhadap dunia enter-
preneurship diharapakan bisa tumbuh dan berkembang 
menjadi calon-calon enterpreneur muda yang sukses. (leon) 

Seminar Sehari 
Prodi Sosiologi

Pemilihan Ketua BEM 
Fakultas Hukum

 Maja Simarmata, mahasiswa Fakultas Hukum (FH) 
angkatan 2008 terpilih sebagai ketua Badan Eksekutif Ma-
hasiwa (BEM) periode 2011 - 2012.  Pemilihan yang dilaku-
kan Rabu (30/11) ini diikuti mahasiswa FH dari berbagai ang-
katan.  Mengusung visi “ mengembangkan demokrasi 
yang terpimpin dalam kasih persaudaraan antar-
civitas akademika kampus dan menumbuhkem-
bangkan budaya akademik dengan menyeim-
bangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan 
spiritual”, Maja berharap dapat membangun sikap kritis 
mahasiswa FH tanpa melupakan nilai-nilai inklusif dan hu-
manis yang sesuai dengan visi UAJY. 
 Seluk beluk mengenai BEM FH sendiri sudah tak 
asing lagi bagi Maja. Ia termasuk salah satu anggota divisi 
litbang pada periode BEM sebelumnya yang diketuai Elya-
kim Snekubun. Maja mengaku senang diberi kepercayaan 
untuk memimpin organisasi yang diikutinya selama satu 
tahun ke depan. “ Ini merupakan proses belajar untuk ber-
tanggung jawab di luar kuliah. Semoga ke depannya nanti 
FH bisa berkembang lebih baik secara akademik maupun 
non akademik,” ujarnya mengakhiri wawancara. (avy/psp)
  

Maja (mengenakan topi) foto bersa-
ma satpam FH dan pengurus BEM

dok. pantaleon

INFO PRODI
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Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia khususnya remaja dilanda virus musik pop 
melayu. Kali ini giliran boyband dan girlband dengan K-pop style menjadi virus baru bagi 
mereka. Berawal  dari munculnya   SM*SH  yang mengusung lagu “You Know Me So Well” 
dengan  gerakan  atraktif  dan  good  looking,  akhirnya  sukses  menjadi  idola baru bagi remaja. 

Kesuksesan itu diikuti dengan munculnya boyband 
dan girlband yang memiliki berbagai jenis gaya dan 
aliran musik seperti 7icons, Cherrybelle, Max 5, S9B, 
Treeji, NSG Star, Princess, dan entah berapa lagi 
jumlahnya kini di Indonesia. Maraknya fenomena 
ini kemudian dimanfaatkan oleh salah satu stasiun 
televisi swasta untuk membuat program pencarian 
bakat boyband dan girlband Indonesia. Antusiasme 
pun muncul dari peserta yang sebagian besar adalah 
remaja. Bagaimana pendapat dari civitas akademika 
UAJY  menanggapi fenomena tersebut?

Vita, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi
Bosen juga sih sekarang lihat TV isinya tarian berbau Ko-
rea semua. Mulai dari SM*SH, 7icons, sampai ada acara 

pencarian boy/girlband baru di SCTV. 
Kalau menurutku itu karena budaya la-
tah di Indonesia, apa yang lagi trend 
ya diikutin. Padahal kalau secara kuali-
tas enggak bagus, suaranya pas-pasan, 
gerakannya juga. Mungkin mereka 
tetep eksis karena menang style, me-
nang tampang juga enak dipandang.

Trea, mahasiswi Prodi Teknik Sipil
Kalau aku enggak terlalu suka sih. 
Suaranya jelek, penampilannya
juga. Hahaha. Musiman ya, dulu 
musik melayu terus melayu semua.
Sekarang K-pop ya K-pop semua.

Warih, mahasiswa Prodi Ilmu 
Komunikasi
Menurutku itu faktor orang Indone-
sia saja yang tidak bisa menciptakan 
kreativitas. Apa yang sedang trend 
ya diikutin. Sekarang saatnya orien-
tal laku di Indonesia.

Wiryawan Sarjono, dosen Teknik Sipil
Peluang semacam inilah yang ke-
mudian dimanfaatkan beberapa 
pihak untuk mengeruk keuntungan. 
Pengaruh media secara global yang 
berdampak pula pada penerimaan 
trend remaja Indonesia. Kualitas 
menjadi tidak penting. Biarkan saja, 
nanti kalau bosan juga berganti lagi.

Trend menjadi kata kunci dari fenomena ini. Tentu menjadi 
sebuah keuntungan bagi para pemilik modal dengan men-
jadikan remaja sebagai sasaran empuk. Dilihat dari segi bisnis 
saja kita bisa melihat bahwa selalu ada supply selama ada de-
mand. Akan selalu ada peluang bisnis selama ada target pasar. 
Namun selain dari segi ekonomi, secara psikologis pun remaja 
Indonesia kini nampaknya mengalami krisis idola. Bukan lagi 
kualitas yang dibutuhkan, tapi wajah yang dibilang cute untuk 
dapat menarik penggemar. Sampai kapan mereka akan ber-
tahan? Tinggal menunggu waktu saja trend apalagi yang akan 
mewarnai belantika musik di Indonesia. (psp)

Trend Baru Musik Indonesia

YOU SAY SO
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 Tak banyak yang menyangka di zaman sekarang 
ini masih bisa ditemukan orang muda dengan segudang 
pengalaman.
 Birgitta Bestari Puspita Jati, wanita muda nan ce-
ria ini sudah dikenal sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Komu-
nikasi, UAJY.  Dalam usianya yang masih tergolong muda, 
Bu Tita, begitulah ia biasa disapa, kompetensinya patut 
diacungi jempol. 
 Mengajar memang menjadi cita-citanya sejak 
masih kuliah. Selepas menyelesaikan kuliahnya di Prodi 
Ilmu Komunikasi UAJY beliau mengikuti program Au Pair 
di Jerman, sebuah program homestay dalam rangka per-
tukaran budaya di negara-negara lain dengan mempela-
jari bahasa dan kebudayaan mereka. Bu Tita mengikuti les 
bahasa, menjadi baby sitter, dan tentu saja mempelajari 
kebudayaan warga Jerman.
 Pengalaman Bu Tita ternyata tidak hanya menje-
jakkan kaki di negara Jerman saja. Ia juga pernah bekerja  
sebagai wartawan majalah traveling di Singapore, Cata-
log Magazine. Bak gayung bersambut, ada tawaran untuk 
menjadi dosen untuk konsentrasi jurnalistik di Prodi Ilmu 
Komunikasi UAJY. Sejak awal 2011 Bu Tita mulai mengajar 
untuk mata kuliah Kode Etik dan Hukum Jurnalisme serta 
Komunikasi Internasional. Basic ketrampilannya dalam 
dunia jurnalistik memang sudah terlihat sejak mahasiswa. 
Aktif di kegiatan Mrican Pos yang sekarang berubah nama 
menjadi ESENSI menjadi kegiatan yang ternyata bisa diba-
wa dan dijadikan pengalaman di dunia kerja selanjutnya.
 Menurutnya mengajar di FISIP selalu membuat-
nya merasa muda. “We have a young soul” tuturnya.
 Sukses terus Bu Tita! (arp)

“We have a 
young soul”

FACTS ABOUT HER!
Satu tahun menjadi proses yang panjang baginya 

untuk menyelesaikan skripsi saat kuliah

She loves dog! Bu Tita memelihara tiga anjing 
puddle di rumah

Musik jazz ternyata menjadi favoritnya di kala me-
meriksa tugas mahasiswa

She has a dream to go abroad to finish her magister 
study. Good luck, Bu!

PROFIL
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 Kini di Kampus 3 Gedung Bonaventura UAJY dapat 
dijumpai sebuah Apple Store. Beberapa produk dari Apple 
bisa kita temui disini. Apa sih sebenarnya Apple Store? Yap, 
The Apple Authorized Campus Store (AACS), sebuah program 
yang diprakarsai oleh Apple untuk memberikan kualitas serta 
kesederhanaan yang tetap memegang prinsif inovatif dalam 
pasar edukasi. Sasaran dari toko yang disebut juga dengan 
MyCampus Apple Store ini adalah mahasiswa dan seluruh civi-
tas kampus. Hal ini merupakan wujud nyata tanggung jawab 
Apple terhadap dunia pendidikan. Dengan harapan besar 
mampu menembus pasar dunia pendidikan, Apple memberi-
kan diskon khusus kepada mahasiswa yang membeli produk 
Apple di MyCampus ini.
 Ternyata tidak hanya di UAJY, MyCampus juga dibuka 
di Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Band-
ung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI). Tujuannya masih 
sama, agar produk Apple bisa didapatkan dengan mudah dan 
harga yang terjangkau. Di Atma Jaya sendiri, walaupun sudah 
mulai beroperasi sejak awal semester ganjil, tapi acara grand 
opening MyCampus baru dilaksanakan Oktober lalu. Acara 
yang dipandu oleh Arya Chandra dan Acista Nitbani, maha-
siswa FISIP  ini dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Salah 
satunya pantomim yang dibawakan Teater Lilin UAJY. 

 Tidak hanya itu, masih dalam rangka pembukaan dan 
pengenalan MyCampus, diadakan pula Mini Workshop dan 
Photo Model Competition. Kesempatan berkarir bagi para ma-
hasiswa pun diberikan oleh Apple lewat MyCampus dengan 
diadakan rekruitmen untuk menjadi Campus Rep. Wah, luma-
yan juga bisa mendapatkan sertifikat, pengalaman magang dan 
juga uang saku jika kita mengikuti setiap event yang diadakan. 
Hingga saat ini MyCampus sering menjadi sponsor acara-acara 
yang diadakan mahasiswa UAJY seperti seminar, workshop, dan 
acara dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).  

Join Atma Jaya Mac Club for everyone who have iMac, 
Macbook, iPhone, iPod, iPad, MacPro, MacMini.
Send us your name, email, address, and KTM to join 
our free membership to chit chat, consultation, share 
information, join event and special discount for your 
purchase at MyCampus Atma Jaya.

Subscribe email to : campus.storeatma@gmail.com
                  add fb     : MyCampus Atma Jaya
                  twitter    : myCampusAtma
Come to Lobby Kampus 3 Ekonomi Gedung Bonaven-
tura  Universitas Atma Jaya Yogyakarta

LIFESTYLE

MyCampus Atma Jaya, 
Komitmen Apple pada Pendidikan

 Oke, kita tunggu event lain serta promo harga selanjut-
nya dari MyCampus ya. Semoga dengan keberadaan MyCampus 
di UAJY bisa lebih membantu mahasiswa untuk mendapatkan 
produk-produk Apple yang berkualitas dengan harga yang ter-
jangkau. (arp)
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Pak Teguh, petugas parkir 
FISIP yang terkenal ramah 

ini sering kali bermain rubik 
sambil menunggu motor 

yang akan keluar. Tidak hanya 
itu, Pak Teguh ternyata hobi 

berburu burung di hutan Wa-
nagama. Tentu saja kegiatan-
kegiatan ini dilakukan di luar 
jam bertugas. Wah, ternyata 

seru juga ya?

PETUGAS
PARKIR

Dalam memperingati Hari 
Aids Sedunia (HAS) Teater 

Lilin UAJY mengadakan Pen-
tas Awal Bulan dengan tema 
“Memanusiakan Manusia”. 
bertempat di depan sekre-

tariat Teater Lilin ,3 Desember 
2011. Sasaran dari acara ini 

adalah civitas akademika 
UAJY , sanggar-sanggar teater 
lain di Yogyakarta, serta LSM 

yang peduli dengan HIV/AIDS. 

INFO
UKM

Pasti sudah banyak yang tahu 
siapa rektor UAJY saat ini. 

Yap, Dr. R. Maryatmo, M.A. 
beliau ini adalah mantan-
calon-romo dari Seminari 

Petrus Kanisius Mertoyudan. 
Menurut salah satu website 

rohani, beliau tidak melanjut-
kan pendidikannya itu karena 

tidak betah jika harus tidur 
di tikar yang berkutu. Kalau 
begitu siapa juga yang mau, 

Pak?

REKTOR

Ada kegiatan baru yang 
menarik yaitu memanah. 

Olahraga yang bisa dikata-
kan langka ini, dilaksanakan 

oleh beberapa karyawan 
dan mahasiswa yang me-

mang memiliki ketertarikan 
pada olahraga ini. Hmmm ... 
apakah selanjutnya olahraga 

ini akan menjadi UKM baru di 
UAJY? 

AKTIVITAS

Melihat mahasiswa yang 
duduk-duduk sambil mengo-
brol di tangga menimbulkan 

banyak kontra, karena tangga 
merupakan jalur utama untuk 
mobilitas warga kampus. jika 
tangga digunakan untuk tem-

pat duduk maka lalu-lalang 
warga kampus akan tergangu. 
Sedikit saran, mungkin perlu 

dibuat public space yang lebih 
besar bagi warga kampus.

MAHASISWA

Satu air conditioner (AC) 
dan empat buah kipas angin 

rupanya masih membuat 
bapak dan ibu pegawai 

perpustakaan kita kepanasan. 
Walaupun tidak semua kipas 
angin dinyalakan, tapi itulah 
dampak nyata dari panasnya 
kota Jogja yang semakin hari 

semakin membara. Hmm 
... panas mengeluh, hujan 

pun juga mengeluh. Kasihan 
Tuhan, ya?

PERPUSTAKAAN
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Judul : Arisan! 2
Sutradara : Nia Dinata
Pemeran : Cut Mini, Tora Sudiro, Aida Nurmala, Surya Saputra, 
Rachel Maryam, Rio dewnto, Pong Hardjatmo, Sarah Sechan, 
Atiqah Hasiholan, Ria Irawan 

 Arisan! 2 merupakan kejadian 
setelah 8 tahun dari Arisan 1 yang sangat 
fenomenal. Masih berkutat pada persa-
habatan Sakti (Tora Sudiro), Meimei (Cut 
Mini), Andien (Aida Nurmala), Lita (Rachel 
Maryam) dan Nino (Surya Saputra).
 Selama delapan tahun ini, banyak 
hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. 
Kematian suami Andien, Lita yang hamil 
namun tidak memberitahu siapa ayah dari 
anak yang dikandungnya, Meimei yang 
ternyata mengidap kanker, dan perpisahan 
antara Sakti dan Nino. Kehidupan mereka 
yang menginjak 40 tahun pun semakin ru-
mit dengan munculnya orang-orang baru 
dalam kehidupan mereka. Masalah dimulai 
ketika Meimei memutuskan untuk pergi berlibur ke pulau send-
irian tanpa memberitahu sahabat-sahabatnya dengan memba-
wa rahasia yang ia simpan. 
 Saat keempat sahabatnya yang lain mencari Meimei, 
mereka menemukan bahwa Meimei selama ini menyembunyi-
kan penyakit yang ia derita dari teman-temannya. Keempat sa-
habatnya yang lain menyusul Meimei ke pulau untuk meminta 
penjelasan atas apa yang terjadi dengan dirinya. Namun berba-
gai masalah muncul di tengah perjalanan mereka dan rahasia 
yang selama ini disembunyikan satu persatu terbongkar. 

 Film pertama, Arisan!, menjadi populer karena men-
gangkat isu yang jarang diangkat, juga soal gaya hidup. Pun 
dengan serialnya yang sempat ditayangkan sesudahnya. Ketika 

dibuat kelanjutan kisahnya dengan setting dela-
pan tahun berselang, yang menjadi fokus uta-
ma tentulah relevansi tampilan dengan gaya 
hidup dan isu saat ini. Arisan! 2 bisa dibilang 
berhasil melakukannya.
  Ada banyak permasalahan aktual 
dalam kehidupan sehari-hari yang disindir 
dalam film ini. Ada momen di film ini yang 
menggambarkan demonstrasi sebuah organ-
isasi kemasyarakatan menentang festival film 
bertema lesbian, gay, biseksual dan transek-
sual (LGBT). Ada pula sindiran mengenai pola 
gaya hidup kalangan elit yang ingin selalu 
tampil sempurna dan awet muda dengan bo-
tox. Arisan! 2 menyuguhkan pameran busana 
dan merk terkini. Tokoh Octa  (Rio Dewanto) 
digambarkan sebagai pria kemayu yang eksis, 
lengkap dengan tingkahnya mengunggah foto 

apapun dari kejadian yang ia alami ke jejaring sosial seperti 
twitter.
 Film ini banyak berubah dibanding film sebelumnya, 
ketika film yang pertama bercerita tentang bagaimana kelima 
sahabat ini berusaha diterima dalam lingkungan sosialnya, film 
kedua lebih bercerita tentang bagaimana kelima sahabat ini 
menerima kondisi mereka di tengah lingkungannya dengan ber-
bagai realitas gaya hidup metropolitan saat ini. Film ini memiliki 
pesan bahwa kita harus mensyukuri hidup dengan segala yang 
kita miliki dan tetap menjalankan hidup sebaik mungkin. (avy)

Judul    : Smart Traders Not Gamblers
Penulis : Ellen May 
Tanggal Terbit : 13 September 2011 
Jumlah Halaman : 260

Harga : Rp.70,000.00

Buku ini berisi tentang ba-
gaimana seorang trader  se-
baiknya berperilaku dalam 
melakukan pekerjaannya. 
Seorang trader  yang baik se-
harusnya tidak mengutama-
kan pertaruhan namun harus 
menggunakan perhitungan 
yang tepat, sehingga dalam 
melakukan pertukaran dapat 
berjalan dengan baik dan lan-
car.
Anggapan bahwa melakukan 
jual beli saham sangat ber-

bahaya adalah salah. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana se-
orang pelaku saham seharusnya bertindak agar ia memperoleh 
keuntungan yang maksimal dan tidak mengalami kerugian yang 
disebabkan oleh kebodohannya sendiri. 
Ellen May menuliskan buku ini dengan bahasa yang mudah di-

mengerti bagi awam. Walaupun menggunakan bahasa ekonomi, 
tapi kita sebagai orang awam yang tidak mengerti masih bisa 
memahami maksudnya. Disertai dengan CD, buku ini memberi-
kan informasi bagaimana seorang trader yang baik bertindak. 
Ellen May juga menjelaskan konsep trading yang mudah di-
mengerti dengan menggunakan mind map dalam melakukakan 
proses trading yang baik.  Proses trading pun perlu direncana-
kan dengan matang, sehingga memperoleh kepuasan maksimal 
dan profit yang menguntungkan. Buku ini sangat cocok untuk 
orang yang ingin memulai karir sebagai seorang trader saham. 
(avy)
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