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EDITORIAL

Pembaca yang budiman,

Saat ini, Akreditasi perguruan tinggi dirasa sangat penting untuk dilakukan. 
Diantaranya adalah untuk mengevaluasi dan menilai peringkat mutu institusi 
berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana 
perguruan tinggi lain, STKIP Surya sangat merasa siap untuk dievaluasi mutu 
pendidikannya. Bagi STKIP Surya proses akreditasi ini adalah baru yang per-
tamakali dilakukan. Dua tulisan dalam laporan utama SURYAKANTA edisi kali 
ini akan membahas tentang apa,bagaimana dan seberapa penting akreditasi 
perguruan tinggi dilakukan.

Edisi kali ini juga menampilkan dua tulisan ilmiah perihal Pembelajaran Abad 
21 dan Teori Coding dan Kriptografi yang disajikan oleh para dosen dan pe-
neliti STKIP Surya pada halaman 12 dan 14.

Memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober, kami juga menampil-
kan sekilas latar belakang penetapan hari nasional tersebut. Kami juga me-
nampilkan sebuah tulisan Cerpen yang ditulis mahasiswa yang merupakan 
pemenang lomba cerpen yang diselenggarakan oleh para mahasiswa STKIP 
Surya.

Kegiatan Kemahasiswaan yang semakin aktif dan beragam juga tidak lupa 
kami sajikan dalam edisi kali ini. Demikian pula dengan laporan kegiatan YS 
Group Sport Competition yang diselenggarakan untuk memperingati Ke-
merdekaan RI ke 68 yang diikuti oleh seluruh elemen yang ada di lingkungan 
Surya Institut.

Pada halaman 22 dan 23 kami sajikan dua tulisan tentang penelitian yang 
dilakukan oleh para dosen dan peneliti di STKIP Surya yang mendapat dana 
hibah dari institusi luar baik di skala dalam negeri maupun Internasional.

Selain itu semua, masih banyak artikel-artikel lain yang tidak kalah menarikn-
ya untuk disimak. Akhir kata, besar harapan kami agar Buletin SURYAKANTA 
ini dapat menjadi sarana penambahan wawasan dan media komunikasi keg-
iatan kampus STKIP Surya bagi pembaca sekalian.

Salam,
Tim Redaksi
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Akreditasi STKIP 
Surya

Akreditasi Perguruan Tinggi
Salah satu cara perguruan tinggi menjaga mutunya adalah dengan se-
cara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk mem-
buktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan 
dengan baik dan benar maka perguruan tinggi harus diakreditasi oleh 
lembaga penjaminan mutu eksternal. Badan berwenang yang ditun-
juk oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi institusi perguruan 
tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Laporan Utama
4

8

Laporan Utama

Akreditasi merupakan salah satu 
bentuk sistem jaminan mutu 
eksternal yaitu suatu proses 
yang digunakan lembaga yang 
berwenang dalam memberikan 
pengakuan formal bahwa suatu 
institusi mempunyai kemam-
puan untuk mela-kukan kegiatan 
tertentu STKIP Surya baru-baru 
ini juga mengikuti proses Akredi-
tasi. Mengikuti akreditasi untuk 
yang pertama kalinya, tentu ban-
yak hal dan pengalaman yang 
ditemui dan dapat dijadikan pen-
galaman di masa mendatang
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Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yaitu 
suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan 

pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk mela-
kukan kegiatan tertentu. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat 

dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

STKIP Surya Menuju Akreditasi BAN PT

Seperti halnya perguruan ting-
gi-perguruan tinggi lainnya, 
STKIP Surya baru-baru ini juga 

mengikuti proses Akreditasi. Mengi-
kuti akreditasi untuk yang pertama 
kalinya, tentu banyak hal dan pen-
galaman yang ditemui dan dapat 
dijadikan pengalaman di masa men-
datang. Dalam wawancara kali ini 
Tim Redaksi Suryakanta telah mel-
akukan wawancara secara terpisah 
dengan pejabat di lingkungan STKIP 
Surya, antara lain :

• Bpk. Eddy Yusuf, Ph.D (EY):  Se-
bagai Ketua STKIP Surya

• Bpk. Mauritsius Tuga, Ph.D 
(MT): Pembantu Ketua I Bidang 
Akademik yang juga merangkap 
sebagai Ketua Program Studi 
Pendidikan Matematika

• Ibu, Sri Irianti (SI): Pembantu 
Ketua II Bidang Operasional dan 
Keuangan

• Bpk. Rifki Muhida, Ph.D (RM): 
Pembantu Ketua III Bidang Ke-
mahasiswaan

Oleh : Anne Sirait, M.Sc. dan Mira Rosalina., S.Pd., M.T.

Foto : Surya Group Com
m

unication

• Bpk. Agus Purwanto, Ph.D (AP): 
Pembantu Ketua IV Bidang Pe-
nelitian, Kerjasama dan Kemi-
traan

• Ibu. Dr. Nancy Susianna, M.Pd 
(NS): Ketua Penjaminan Mutu 

• Ibu. Jutri Taruna, Ph.D  (JT) : Se-
bagai Ketua Program Studi Pen-
didikan Fisika

• Bpk. Agung Alfiansyah, Ph.D  
(AA) : Sebagai Ketua Program 
Studi Pendidikan Teknologi In-
formasi dan Komputer (TIK)
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untuk mempersiapkan segala sesua-
tu yang berhubungan dengan kes-
iapan sarana-prasarana, kepegawa-
ian, infrastruktur  dan IT dari sekolah 
tinggi.  

RM : Untuk proses akreditasi, Puket 
3 beserta staf mempersiapkan sega-

la data dan kelengkapan yang ber-
hubungan dengan kemahasiswaan 
yang diperlukan untuk akreditasi 
dimana segala sesuatu yang ber-
hubungan dengan kegiatan kema-
hasiswaan yang mencakup pengem-
bangan minat dan bakat mahasiswa, 
kesejahteraan mahasiswa, dan 

5Buletin STKIP Surya | Edisi 1 | Volume 2 | Maret 2013

Red : Sehubungan dengan akredita-
si, hal – hal apa sajakah yang perlu 
dipersiapkan oleh  bapak/ibu dalam 
proses akreditasi?

EY: Dalam proses akreditasi, saya 
sebagai Ketua STKIP Surya memiliki 
tugas untuk mendelegasikan tang-
gung jawab kepada para pembantu 
ketua sesuai dengan bidang terkait 
untuk melengkapi segala persyara-
tan akreditasi. 

MT : Untuk kesiapan dalam proses 
akreditasi, tugas Pembantu Ketua 1  
adalah mempersiapkan segala data 
dan kelengkapan yang berkaitan 
dengan bidang akademik seperti 
teknis pelaksanaan perkuliahan 
dan beberapa bagian seperti per-
pustakaan, koordinator mata kuliah 
umum (MKU), dan biro akademik.  

SI :  Sesuai dengan tanggung jawab 
Pembantu Ketua 2 yang berhubun-
gan dengan pengelolaan sekolah 
tinggi, maka untuk proses akreditasi 
ini, beserta staf bertanggung jawab 

Gambar 1. Suasana belajar diSTKIP Surya, salah satu poin yang dinilai dalam proses Akreditasi

Gambar 2. Struktur Organisasi STKIP Surya
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pengembangan karir dan alumni 
adalah merupakan tanggung jawab 
dari Puket 3. 

AP : Tugas Puket 4 adalah mem-
bantu ketua dalam penelitian dan 
pengabdian masyarakat serta men-
jalin kerjasama dengan institusi lain 
dalam dan luar negeri. Sehubungan 
dengan akreditasi,Puket 4 dan staf 
bertugas untuk mempersiapkan se-
gala data dan kelengkapan yang ber-
hubungan dengan kerjasama antara 
institusi dengan masyarakat mau-
pun dengan institusi lain. 

NS : Sebagai Ketua Penjaminan 
Mutu, saya bertugas mengkoordi-
nasikan penjaminan mutu secara 
keseluruhan di tingkat perguruan 
tinggi STKIP Surya yang merupakan 
salah satu hal yang dinilai dalam 
proses akreditasi.

JT, MT dan AA : Sehubungan den-
gan tugas sebagai Ketua Prodi, kami 
masing – masing bertugas untuk 
memilah data – data masing – mas-
ing prodi yang dibutuhkan untuk 
proses akreditasi, berkoordinasi 
dengan anggota tim akreditasi dan 
pihak institusi sehubungan dengan 
kelengkapan data data yang dibu-
tuhkan oleh program studi

Red : Data – data atau kelengkapan 
– kelengkapan apa saja yang dibu-

tuhkan dalam akreditasi yang berk-
enaan dengan tugas bapak/ibu se-
bagai salah satu pimpinan di STKIP 
Surya?

EY: Melengkapi pengisian borang in-
stitusi dan evaluasi diri, fotokopi SK 
pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi, 
dokumen SOP yang terkait dengan 
tata pamong, dokumen Renstra dan 
Renop Fakultas/Sekolah Tinggi, do-
kumen tentang sistem penjaminan 
mutu di tingkat Fakultas/Sekolah 
Tinggi

MT :  TugMenyiapkan data-data ke-
lengkapan yang dibutuhkan adalah 
dokumen sistem penerimaan ma-
hasiswa baru dan dokumen yang 
terkait dengan penyusunan dan 
pengembangan kurikulum.

SI : Menyiapkan laporan keuangan 
Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga 
tahun terakhir.

RM : Menyiapkan data-data yang 
berhubungan dengan bagian kema-
hasiswaan

AP : Menyiapkan data-data berupa 
daftar software yang berlisensi, 
petunjuk pemanfaatan SIM, hasil 
penelitian (daftar judul) yang jum-
lah judulnya ada dalam borang, 
hasil pelayanan/pengabdian kepa-
da masyarakat (daftar judul) yang 

jumlah judulnya ada dalam bor-
ing, dokumen pendukung kegiatan 
kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi 
dengan instansi dalam negeri, doku-
men pendukung kegiatan kerjasama 
Fakultas/Sekolah Tinggi dengan in-
stansi luar negeri
NS : Menyiapkan data-data yang 
berhubungan dengan penjaminan 
mutu misalnya adalah dokumen 
standar isi, standar proses, standar 
pendidik dan tenaga kependidik-
an, standar pengelolaan, standar 
penilaian pendidikan, standar pe-
nelitian,  standar pengabdian pada 
masyarakat dan standar operasional 
lainnya.

MT, JT dan AA sebagai ketua pro-
gram studi :  Melengkapi pengisian 
dan menyiapkan data yang sesuai 
dengan panduan borang program 
studi dan evaluasi diri program studi 
yang isinya antara lain adalah:
• Standar 1: Visi, misi, tujuan dan 

sasaran, serta strategi pencapa-
ian

• Standar 2: Tata pamong, kepem-
impinan, Sistem Pengelolaan, 
dan penjaminan mutu

• Standar 3: Mahasiswa dan lulu-
san

• Standar 4: Sumber Daya Manu-
sia

• Standar 5: Kurikulum, Pembela-
jaran, dan Suasana Akademik

• Standar 6: Pembiayaan, Sarana 

Gambar 3. Kegiatan mahasiswa juga merupakan tolok ukur yang penting dalam penilaian
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dengan penuh semangat dan rasa 
memiliki STKIP Surya, Harapannya 
dari akreditasi adalah mendapatkan 
nilai A

AP : Harapan saya, database pe-
nelitian, pengabdian dan kerjasama 
segera dibuat. Database tersebut 
harus berbasis web dengan bebera-
pa tingkat akses.   Proses dokumen-
tasi kegiatan menjadi otomatis dan 
terintegrasi.  Penyiapan akreditasi 
hanya merupakan salah satu dari re-
port yang bisa dikeluarkan dari web 
database tersebut.

NS : Semua kegiatan didokumen-
tasikan dengan baik dan lengkap, 
seluruh kegiatan yang dilaksanakan 
di STKIP Surya minimal mengacu ke-
pada 7 standar yang ada di dalam 
akreditasi dan harapan dari hasil 
akreditasi adalah setiap jurusan ter-
akreditasi mengingat apabila tidak 
terakreditasi maka suatu universitas 
tidak boleh mengeluarkan ijazah.

JT : Data-data tertata dengan baik, 
diharapkan ada pusat data sehingga 
memudahkan disaat dibutuhkan

AA : Persiapan dilakukan dengan 
kerjasama antar tim akreditasi se-
hingga diharapkan memperoleh 
hasil akreditasi yang sebaik-baiknya, 
“Setidaknya kita dapat nilai B” tam-
bahnya menutup wawancara.

dan Prasarana, serta sistem in-
formasi

• Standar 7: Penelitian, Pelay-
anan/Pengabdian Kepada Ma-
syarakat, dan Kerjasama

Red : Berdasarkan penilaian priba-
di bapak/ibu sehubungan dengan 
proses akreditasi, apakah data-data 
yang sudah terkumpul atau sedang 
dikumpulkan sudah semuanya me-
menuhi persyaratan dari akreditasi 
tersebut? 

 Secara umum dapat dika-
takan bahwa segala persyaratan 
akreditasi sudah dapat dipenuhi 
dengan baik berdasarkan data yang 
sedang dan sudah dikumpulkan 
dalam pengisian borang.  Hal ini 
dapat berjalan baik dengan adanya 
tata cara yang sistematis dari segi 
pendataan sebagaimana yang disa-
rankan oleh Bapak Mauritsius dan 
Ibu Nancy yang telah berpengala-
man dalam proses akreditasi.

Red : Sekiranya masih ada yang 
kurang, hal – hal apa sajakah yang 
perlu dibenahi atau dilengkapi un-
tuk akreditasi STKIP Surya? 
 
 Menjawab pertanyaan 
diatas, para nara sumber sepakat 
bahwa hal-hal yang perlu segera 
dilengkapi adalah data-data ad-
ministratif ataupun data penunjang 

LAPORAN UTAMA

(lampiran bukti-bukti lapangan) atas 
seluruh kegiatan yang telah dilaku-
kan dan dilaporkan dalam berkas 
akreditasi tersebut, yang nantinya 
akan diperlukan untuk diajukan se-
bagai bukti pada saat dilakukan visi-
tasi dalam bentuk hardcopy. Persia-
pan lain yang mesti dilakukan adalah 
menyelesaikan dokumen penjamin 
mutu (berupa standar pendidikan 
dan SOP).
 Selain itu, proses sosialisasi 
kepada seluruh civitas academica 
STKIP Surya untuk persiapan meng-
hadapi visitasi tentang pentingnya 
akreditasi dan manfaatnya untuk 
STKIP Surya dan pengkondisian 
seluruh civitas academica supaya 
bersama-sama bersiap mengha-
dapi visitasi dan mendapatkan nilai 
akreditasi yang terbaik karena akan 
meningkatkan citra STKIP Surya di 
pemerintah dan masyarakat.

Red : Apakah harapan bapak/ibu 
untuk proses akreditasi ke depan se-
hubungan dengan persiapan yang 
harus dilakukan, proses akreditasi 
itu sendiri dan hasil akreditasi pada 
akhirnya? 

EY : Melengkapi data-data dan ber-
harap nilai akreditasi minimal ada-
lah B

RM :Berkoordinasi dengan seluruh 
civitas akademika yang dilakukan 

Gambar 4. Peningkatan kapasitas staf dan dosen selalu dilakukan dalam bentuk pelatihan atau seminar

7Buletin STKIP Surya | Edisi 2 | Volume 2 | Oktober 2013
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Akreditasi Perguruan Tinggi

Wakil Presiden Boediono 
dalam kuliah perdana 
Universitas Surya be-

berapa waktu lalu menyampaikan 
bahwa “Perguruan tinggi yang tidak 
menjamin mutunya ibarat penge-
dar uang palsu”. Pernyataan terse-
but adalah sebagai kritik terhadap 
perguruan tinggi yang lebih men-
gutamakan jumlah lulusan namun 
tidak berkualitas. Perguruan tinggi 

yang tetap menjadi “pengedar uang 
palsu” itu tentunya akan dapat mer-
usak bangsa di masa depan karena 
menghasilkan generasi-generasi 
yang tidak berkualitas. Lulusan yang 
kurang berkualitas tentunya berakar 
dari masukan dan proses yang ada 
dalam suatu perguruan tinggi. Agar 
kemungkinan-kemungkinan buruk 
akibat lulusan yang kurang berkuali-
tas tersebut tidak mewabah dike-

mudian harinya, perguruan tinggi 
harus dapat menjamin mutu segala 
aspek yang terdapat pada perguru-
an tinggi tersebut. Perguruan tinggi 
sebagai lembaga pelaksana fungsi 
Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu 
pendidikan, penelitian, dan peng-
abdian kepada masyarakat harus 
mampu mengatur diri sendiri dalam 
upaya meningkatkan dan menjamin 
mutu secara terus menerus, baik 

Oleh : Alfi Syukrina Amir., M.Pd
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Model Akreditasi Program Studi
Pada model Akreditasi program 
studi, BAN-PT melakukan penilaian 
berdasarkan standar-standar seba-
gai berikut :
• Standar 1. Visi, Misi , Tujuan dan 

Sasaran, serta Strategi Pencapa-
ian

• Standar 2. Tata pamong, 
Kepemimpinan, Sistem penge-
lolaan, dan Penjaminan mutu  
Standar 3. Mahasiswa dan Lu-
lusan

• Standar 4. Sumber daya manu-
sia

• Standar 5. Kurikulum, Pembela-
jaran, dan Suasana Akademik 

• Standar 6. Pembiayaan, Sarana 
dan Prasana, serta Sistem Infor-
masi 

• Standar 7. Penelitian, Pela-
yanan/Pengabdian kepada 
Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Standar akreditasi, Digunakan 
sebagai tolok ukur dalam men-
gevaluasi dan menilai mutu ki-
nerja, keadaan dan perangkat 
kependidikan perguruan tinggi; 

2. Prosedur, Tahap dan langkah 
yang harus dilakukan dalam 
akreditasi perguruan tinggi;

3. Instrumen akreditasi, Diguna-
kan untuk menyajikan data dan 
informasi sebagai bahan untuk 
mengevaluasi dan menilai mutu 
perguruan tinggi;

4. Kode etik akreditasi, Merupa-
kan “aturan main” untuk menja-
min kelancaran dan obyektivitas 
proses dan hasil akreditasi per-
guruan tinggi.

 Ada dua model akreditasi 
yang dikembangkan oleh BAN-PT, 
yaitu akreditasi untuk program studi 
dan akreditasi untuk institusi pergu-
ruan tinggi :

LAPORAN UTAMA

input, process maupun output ber-
bagai program dan layanan yang di-
berikan kepada masyarakat.
 Salah satu cara perguruan 
tinggi menjaga mutunya adalah den-
gan secara aktif membangun sistem 
penjaminan mutu internal. Untuk 
membuktikan bahwa sistem penja-
minan mutu internal telah dilaksan-
akan dengan baik dan benar maka 
perguruan tinggi harus diakreditasi 
oleh lembaga penjaminan mutu 
eksternal. Badan berwenang yang 
ditunjuk oleh pemerintah untuk 
melakukan akreditasi adalah Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT). BAN-PT dibentuk 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan pada tahun 1994 dengan tu-
gas mengevaluasi dan menilai, serta 
menetapkan status dan peringkat 
mutu institusi perguruan tinggi ber-
dasarkan standar mutu yang telah 

Sumber : http://ban-pt.kemdikbud.go.id

ditetapkan. Menurut buku 
pedoman akreditasi isti-
tusi perguruan tinggi yang 
dikeluarkan oleh kemen-
terian pendidikan dan ke-
budayaan (kemdikbud), 
akreditasi adalah proses 
evaluasi dan penilaian se-
cara komprehensif atas 
komitmen perguruan ting-
gi terhadap mutu dan ka-
pasitas penyelenggaraan 
program tridharma pergu-
ruan tinggi, untuk menen-
tukan kelayakan program 
dan satuan pendidikan. 
 Terdapat bebera-
pa aspek pokok yang perlu 
diperhatikan oleh setiap 
pihak yang terkait dalam 
melaksanakan keseluru-
han proses akreditasi per-
guruan tinggi, antara lain : 

9Buletin STKIP Surya | Edisi 2 | Volume 2 | Oktober 2013
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Model Akreditasi Institusi Pergu-
ruan Tinggi
Standar akreditasi perguruan tinggi 
mencakup dua komitmen inti, yaitu 
komitmen perguruan tinggi ter-
hadap kapasitas institusional dan 
komitmen perguruan tinggi terha-
dap efektivitas program pendidikan. 
Komitmen perguruan tinggi ter-
hadap kapasitas institusional, yang 
mencakup beberapa standar beri-
kut:
• Standar 1. Eligibilitas, Integritas, 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
• Standar 3. Sumber daya manu-

sia
• Standar 5. Prasarana dan Sarana
• Standar 6. Keuangan
• Standar 7. Tata pamong (gov-

ernance)
• Standar 8. Sistem pengelolaan
• Standar 11. Sistem informasi

 Komitmen perguruan tinggi 
terhadap efektivitas program pen-
didikan, mencakup standar-standar 
berikut: 
• Standar 2. Kemahasiswaan 
• Standar 4. Kurikulum 
• Standar 9. Sistem pembelajaran
• Standar 10. Suasana akademik
• Standar 12. Sistem jaminan 

mutu
• Standar 13. Lulusan 
• Standar 14. Penelitian, publikasi 

dan karya inovatif lainnya, dan 
pengabdian kepada masyarakat

• Standar 15. Program studi

 Proses akreditasi program 
studi dimulai dengan pemberita-
huan oleh BAN-PT mengenai prose-
dur pelaksanaan akreditasi institusi. 
Kemudian institusi perguruan tinggi 
mengajukan permohonan kepada 
BAN-PT untuk diakreditasi dengan 

melampirkan persyaratan eligibili-
tas. Di antara persyaratan eligibil-
tas yang dilampirkan, salah satunya 
yaitu laporan hasil evaluasi diri insti-
tusi. Evaluasi diri tersebut mengacu 
pada pedoman evaluasi diri yang 
telah diterbitkan BAN-PT. Namun, 
jika dianggap perlu, pihak pengelola 
program studi dapat menambahkan 
unsur-unsur yang akan dievaluasi 
sesuai dengan kepentingan program 
studi maupun institusi perguruan 
inggi yang bersangkutan. Dari hasil 
pelaksanaan evaluasi diri tersebut, 
dibuat sebuah rangkuman eksekutif 
(executive summary), yang selan-
jutnya rangkuman eksekutif terse-
but dilampirkan dalam surat per-
mohonan untuk diakreditasi yang 
dikirimkan ke sekretariat BAN-PT.
 BAN-PT akan mengkaji ring-
kasan eksekutif dari program studi 
tersebut, jika telah memenuhi se-
mua komponen yang diminta dalam 
pedoman evaluasi diri maka BAN-PT 
akan mengirimkan instrumen akred-
itasi. Data, informasi, dan penjela-

san setiap standar dan parameter 
yang diminta pada akreditasi per-
guruan tinggi dirumuskan dan disa-
jikan oleh perguruan tinggi dalam 
instrumen yang berbentuk portofo-
lio. Portofolio akreditasi perguruan 
tinggi adalah dokumen yang berupa 
laporan diri (selfreport) suatu pergu-
ruan tinggi, yang dirumuskan secara 
terbuka (open-ended) dan diguna-
kan untuk mengevaluasi dan menilai 
serta menetapkan status dan per-
ingkat akreditasi perguruan tinggi 
yang diakreditasi. Perguruan tinggi 
mendeskripsikan dan menganalisis 
semua indikator dalam konteks kes-
eluruhan standar akreditasi dengan 
memperhatikan sebelas dimensi 
mutu yang merupakan jabaran 
dari RAISE++, yaitu: relevansi (rel-
evance), suasana akademik (aca-
demic atmosphere), pengelolaan 
internal dan organisasi (internal 
management and organization), ke-
berlanjutan (sustainability), efisiensi 
(efficiency), termasuk efisiensi dan 
produktivitas. Dimensi tambahan-

Sumber : http://ban-pt.kemdikbud.go.id
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LAPORAN UTAMA

nya adalah kepemimpinan (leader-
ship), pemerataan (equity), dan tata 
pamong (governance). 
 Setelah instrumen akredi-
tasi diisi, program studi mengirim-
kan seluruh berkas portofolio ke-
pada BAN-PT. Selanjutnya, BAN-PT  
memverifikasi kelengkapan porto-
folio tersebut dan kemudian me-
netapkan tim asesor yang terdiri 
atas tiga sampai tujuh orang pakar 
sejawat yang memahami pengelo-
laan perguruan tinggi. Setiap asesor 
menilai secara mandiri portofolio di 
tempat masing-masing. Kemudian 
BAN-PT mengundang tim asesor 
untuk mendiskusikan dan menyepa-
kati hasil penilaian dokumen. Selan-
jutnya tim asesor melakukan ases-
men lapangan ke perguruan tinggi 
yang mengusulkan akreditasi. Hasil 
dari penilaian asesor divalidasi oleh 
BAN-PT yang selanjutnya ditetap-
kan sebagai hasil akreditasi. Hasil 
akreditasi diumumkan oleh BAN-
PT kepada asesor, perguruan tinggi 
yang bersangkutan, dan masyarakat 
luas. BAN-PT menerima dan me-
nanggapi keluhan atau pengaduan 
dari masyarakat terkait untuk men-
dukung transparansi dan akunta-
bilitas publik dalam proses dan hasil 
penilaian.
 Proses akreditasi program 
studi dapat diilustrasikan pada dia-
gram alir dibawah ini.
 Hasil akreditasi institu-
si perguruan tinggi dapat dinyata-
kan sebagai terakreditasi dan tidak 
terakreditasi.  Terakreditasi terdiri 
atas peringkat:
1. A (Sangat Baik) dengan nilai 

akreditasi 361   400

2. B (Baik) dengan nilai akredita-
si 301  - 360

3. C (Cukup)  dengan nilai akredi-
tasi 200 - 300 

 Perguruan tinggi yang men-
dapat hasil “tidak terakreditasi”, 
nilai akreditasinya adalah kurang 
dari 200. Masa berlaku akreditasi 
institusi perguruan tinggi untuk se-
mua peringkat akreditasi adalah se-
lama 5 tahun. Perguruan tinggi yang 
tidak terakreditasi dapat mengaju-
kan usulan untuk diakreditasi kem-
bali setelah melakukan perbaikan-
perbaikan paling cepat dua tahun 
setelah dikeluarkannya surat pen-
etapan status tidak terkareditasinya 
institusi tersebut. 
 Untuk menjaga kelancaran, 
obyektivitas, dan kejujuran dalam 
pelaksanaan akreditasi perguruan 
tinggi, BAN-PT mengembangkan 
kode etik akreditasi yang perlu di-
patuhi oleh semua pihak yang terli-
bat dalam penyelenggaraan akredi-
tasi, antara lain: asesor, perguruan 
tinggi, dan sekretariat BAN-PT.

 Terakhir, disimpulkan den-
gan adanya akreditasi ini dapat 
memberikan jaminan bahwa in-
stitusi perguruan tinggi yang ter-
akreditasi telah memenuhi standar 
mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, 
sehingga mampu memberikan per-
lindungan kepada masyarakat dari 
penyelenggaraan perguruan tinggi 
yang tidak memenuhi standar. Per-
guruan tinggi dapat terdorong un-
tuk terus menerus melakukan per-
baikan dan mempertahankan mutu 
yang tinggi. Selain itu, hasil akredi-
tasi dapat dimanfaatkan sebagai 
dasar pertimbangan dalam transfer 
kredit perguruan tinggi, pemberian 
bantuan dan alokasi dana, serta 
pengakuan dari badan atau instansi 
yang lain. Mutu institusi perguruan 
tinggi merupakan cerminan dari to-
talitas keadaan dan karakteristik in-
put, proses dan output atau layanan 
institusi yang diukur berdasarkan 
sejumlah standar yang ditetapkan 
oleh BAN-PT. 
(Referensi : http://ban-pt.kemdiknas.go.id.

(sumber gambar : http://ban-pt.kemdiknas.go.id/)
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Abad 21 ditandai dengan perke-
mbangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang begitu pesat. 

Dapat dilihat pada saat ini, pada tahun 
ke-13 di abad 21, keberadaan teknologi 
telah mempermudah berbagai dimensi 
kehidupan. Begitu juga dalam bidang 
pendidikan, siswa atau peserta didik 
dapat menyerap informasi lebih banyak 
dari para guru karena perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi 
yang begitu pesat. Peserta didik dapat 
belajar apa saja, dimana saja, kapan 
saja, dan dengan siapa saja. Guru se-
bagai fasilitastor dalam menyampaikan 
ilmu pengetahuan kepada peserta didik 
tidak boleh ketinggalan. Oleh karena 
itu, guru juga dituntut untuk mengua-
sai teknologi informasi dan komunikasi 
selain harus menguasai empat kompe-
tensi guru yaitu kompetensi pedagogik, 
profesional, sosial, dan kepribadian. 
 Namun di tengah kemudahan 
yang di dapat, di sisi lain tantangan ke 
depan juga semakin berat. Perkem-
bangan yang pesat pada berbagai as-
pek kehidupan dapat menimbulkan 
masalah-masalah baru. Masalah pe-
manasan global, ledakan jumlah pen-
duduk, krisis energi, kelaparan, masalah 
kesehatan, kekerasan sosial, dan ben-

pembelajaran abad 21 tersebut lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini:
 Pembelajaran abad 21 ber-
fokus pada tiga pokok yaitu learning 
and innovation skills, digital literacy 
skills, and life and career skills. Pem-
belajaran tersebut perlu didukung oleh 
standar dan penilaian, kurikulum dan 
pembelajaran, pengembangan, dan 
suasa belajar. Ada 7 keterampilan atau 
bisa disebut “7Cs” yang perlu dikuasai 
oleh peserta didik dalam mewujudkan 
kerangka pembelajaran abad 21 terse-
but, antara lain :
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PEMBELAJARAN ABAD 21

“The real source of wealth and capital in 
this new era is not material things. It is 
the human mind, the human spirit, the 

human imagination, and our faith in the 
future” –Steve Forbes-

Gambar 1. 21st Century Learning Framework
(sumber gambar : http://thevibeofchanges.wordpress.com)

Oleh : Alfi Syukrina Amir., S.Pd., M.Pd.

cana alam dapat menjadi ancaman di 
masa depan. Oleh karena itu, generasi 
mendatang perlu dipersiapkan untuk 
menghadapi persoalan-persoalan nyata 
yang terjadi di kehidupan. Guru harus 
dapat mempersiapkan peserta didik 
yang kompeten dan berkualitas dalam 
menghadapi perkembangan abad 21. 
Trilling and Fadel menjelaskan dalam 
bukunya “21st Century Skills: Learning 
for Life in Our Times” bahwa perlu ada 
kerangka pembelajaran abad 21 agar 
dapat menghasilkan peserta didik yang 
mampu menghadapi perkembangan 
dan persaingan abad 21. Kerangka 
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1. Critical thinking and problem solv-
ing

2. Communication, information, and 
media literacy Learning and Inno-
vation Skills

3. Collaboration, teamwork, and lead-
ership                        

4. Creativity and innovation
5. Computing and ICT literacy  Digital 

Literacy Skills
6. Career and learning self reliance           
7. Cross cultural understanding

 Ketrampilan 1 - 4 dapat pula 
dikelompokkan sebagai Learning and 
Innovation Skills. Keterampilan nomer 
5 sebagai  Digital Literacy Skills dan Ke-
trampilan nomer 6 - 7 sebagai Career 
and Life Skills.
 Ketujuh keterampilan tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Critical Thinking and Problem Solv-
ing
 Siswa dituntut mampu melaku-
kan penalaran dengan efektif, menggu-
nakan berbagai macam penalaran yang 
sesuai pada berbagai situasi. Contohnya 
berpikir deduktif atau induktif. Siswa 
harus mampu memecahkan masalah 
baik masalah yang berkaitan dengan 
konten yang dipelajari maupun masalah 
yang berupa aplikasi yang sering dite-
mui dalam kehidupan dengan cara yang 
inovatif. Siswa juga diharapkan mampu 
membuat keputusan berdasarkan ana-
lisis dari permasalahan yang ditemui.

2. Communication, Information, and 
Media Literacy
 Siswa harus mampu menun-
jukkan kemampuannya dalam mema-
hami, mengelola, dan menciptakan ko-
munikasi yang efektif baik secara lisan, 
tulisan maupun melalui media.

3. Collaboration, Teamwork, and Lead-
ership
 Siswa harus memiliki kemam-
puan bekerja sama dalam kelompok 
secara efektif dan respek, mampu men-
jadi pemimpin yang bertanggung jawab 
dan mampu menilai kontribusi tiap ang-
gota dalam kelompok
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berperan sebagai fasilitator. Guru juga 
dituntut memiliki keterampilan dan 
kemampuan dalam mengelola dan me-
milih metode yang tepat bagi peserta 
didiknya, karena disanalah mutu pemb-
elajaran ditentukan. Selain itu guru juga 
harus mampu merancang asesmen 
yang tepat agar tujuan pembelajaran-
nya tercapai.
 Mengingat tantangan zaman 
yang begitu berat, peserta didik mem-
butuhkan banyak praktek untuk men-
gaplikasikan keterampilan abad ke-21 
agar dapat menjadi seorang pemecah 
masalah yang inovatif dan kreatif. Inilah 
saatnya memberikan kesempatan kepa-
da peserta didik untuk belajar bagaima-
na membangun dunia yang lebih baik. 

“Since we live in an age of in-
novation, a practical education 
must prepare a person for work 
that does not yet exist and can-
not yet be clearly defined” –Peter 
Drucker-

Referensi : Trilling and Fadel. 2009. “21st 
Century Skills: Learning for Life in Our 
Times”. San Fransisco : Jossey Bass.

Alfi Syukrina Amir, S.Pd. M.Pd.
Menempuh pendidikan S2 pendidikan kimia di Universitas 
Pendidikan Indonesia pada tahun 2010. Setelah lulus,  pada 
Agustus 2012 langsung bergabung dengan STKIP Surya se-
bagai Dosen Pendidikan Kimia. Fokus penelitian S2 tentang 
pengembangan bahan ajar khususnya Lembar Kerja Siswa 
untuk Praktikum Kimia.

4. Creativity and Innovation
 Siswa harus mampu berpikir 
dan bekerja secara kreatif baik sendiri 
maupun ketika bekerja sama dengan 
orang lain, siswa harus mampu bertin-
dak atau membuat ide-idenya menjadi 
nyata, memberikan kontribusi yang nya-
ta dan berguna. 

5. Computing and ICT literacy
Siswa harus mampu menggunakan 
teknologi sebagai alat untuk melaku-
kan penelitian, mengorganisasikan, 
mengevaluasi dan mengkomunikasikan 
informasi. Siswa harus mampu menggu-
nakan teknologi secara efektif

6. Career and Learning Self Reliance
 Siswa harus mampu menyet-
ing tujuan dengan kriteria kesuksesann-
ya, menyeimbangkan taktik dan strategi 
untuk mencapai tujuan, memanfaatkan 
waktu dan mengelola beban kerja se-
cara efisien.
 
7. Cross Cultural Understanding
 Siswa harus mampu berinter-
aksi dengan orang lain secara efektif, 
respek terhadap perbedaan budaya, 
dapat bekerja dengan orang-orang dari 
latar belakang sosial dan budaya yang 
berbeda, mampu memanfaatkan per-
bedaan sosial dan budaya untuk men-
ciptakan ide-ide baru dan meningkat-
kan inovasi dan kualitas pekerjaan.

 Guru memiliki tantangan 
tersendiri untuk membangun siswa 
agar memiliki keterampilan abad 21. 
Pembelajaran yang berpusat pada guru, 
berubah menjadi pembelajaran yang 
berpusat pada siswa. Siswa harus mam-
pu membangun sendiri pengetahuan-
nya, belajar melalui penemuannya dan 
siswa dapat menentukan sendiri tingkat 
capaian pembelajarannya. Guru hanya 
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SAINS

Pernahkah anda bertanya-tanya, 
bagaimana sebuah CD atau DVD 
yang telah tergores tetap bisa di-

mainkan? Pernahkah anda bertanya-
tanya bagaimana gambar yang dikirim 
oleh satelit di ruang angkasa dengan 
melewati jarak puluhan ribu hingga ra-
tusan juta kilometer masih dapat dit-
erima dengan baik di bumi? Semua ini 
ada kaitannya dengan suatu cabang dari 
ilmu matematika yang dinamakan cod-
ing theory atau teori coding.
 Ada dua kajian dalam teori 
coding, compression codes, di mana 
message atau pesan yang dikirim 
dikompres untuk meminimalisir biaya 
pengiriman pesan tersebut dan error-
correcting codes, di mana dipastikan 
bahwa pesan yang dikirim tetap bisa 
terbaca walaupun ada gangguan pada 
saat pengiriman. Ilustrasi untuk error-
correcting codes dapat dilihat di gam-
bar di bawah ini.
 Misalkan pesan yang ingin 
dikirim adalah HITAM atau PUTIH. 

Pertama-tama untuk memudahkan 
pengiriman, pesan HITAM atau PUTIH 
dirubah atau dienkripsi dulu menjadi 
suatu barisan yang terdiri dari angka-
angka biner (angka 0 atau 1). Barisan 
biner yang mereprensentasikan HITAM 
atau PUTIH ini dinamakan a codeword 
atau katakode. Di sini ditetapkan bahwa 
untuk HITAM katakode binernya adalah 
00, sedangkan untuk PUTIH katakode 
binernya adalah 11. Misalkan kali ini 
pesan yang ingin dikirim adalah HITAM. 
Maka kita enkripsi dulu HITAM menjadi 
katakode biner 00. Tetapi saat dikirim 
ternyata ada gangguan yang menyebab-
kan salah satu digitnya berubah sehing-
ga 00 tadi menjadi 01. Walaupun pener-
ima pesan tahu bahwa hanya satu digit 
yang mengalami perubahan, penerima 
pesan tidak dapat menentukan digit 
mana yang berubah. Jika digit pertama 
yang berubah, 01 seharusnya adalah 11 
yang dirubah kembali atau didekripsi-
kan menjadi PUTIH. Tetapi jika digit ked-
ua yang berubah, 01 seharusnya adalah 

00 yang didekripsikan menjadi HITAM. 
Jadi penerima pesan tidak dapat mem-
baca pesan apa sebenarnya yang telah 
dikirim. 
 Untuk mengatasi kesulitan 
ini, HITAM dienkripsi menjadi 000 dan 
PUTIH dienkripsi menjadi 111 (ditam-
bahkan satu digit ekstra). Sehingga saat 
pesan yang berbunyi HITAM dikirim 
(yaitu 000), walaupun 000 tersebut 
berganti satu digit, misalkan 010, maka 
penerima pesan akan langsung bisa 
menyimpulkan bahwa 010 sebenarnya 
adalah 000 yang didekripsikan menjadi 
HITAM. Karena jika digit pertama yang 
mengalami gangguan, maka 010 itu se-
benarnya adalah 110. Tetapi 110 tidak 
berarti apapun, bukan HITAM dan bu-
kan PUTIH, jadi tidak mungkin. Jika digit 
ketiga yang mengalami gangguan, maka 
010 itu sebenarnya adalah 011, yang 
juga tidak berarti apapun, maka juga 
tidak mungkin. Pemberian redundansi 
seperti inilah yang menjadi dasar dari 
teori coding. 
 Katakode 000 dan katakode 
111 di atas membentuk suatu kode. 
Suatu kode C pada umumnya mempu-
nyai tiga kategori penting. Yang per-
tama yaitu panjang dari katakodenya, 
n, dalam hal ini n = 3. Yang kedua ada-
lah banyaknya katakode dalam kode C 
tersebut, |C|, dalam hal ini |C| = 2. Dan 
yang terakhir adalah jarak minimum, 
d. Jarak adalah perbedaan digit antara 
satu katakode dengan katakode lainnya 
yang terdapat dalam kode C tersebut. 
Jarak minimum tentunya adalah jarak 

Teori Coding dan Kriptografi
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SAINS

terkecil dari semua jarak tadi. Dalam hal 
ini d = 3.
 Para ahli teori coding berlom-
ba-lomba untuk menciptakan suatu 
kode dengan n kecil (untuk meningkat-
kan kecepatan pengiriman pesan), |C| 
besar (untuk memungkinkan pengiri-
man berbagai variasi pesan) dan d be-
sar (untuk memungkinkan perbaikan 
banyak kesalahan).
 Sering kali orang menghubung-
kan teori coding dengan cryptography 
atau kriptografi. Namun, ada perbedaan 
yang  fundamental antara teori coding 
dengan kriptografi. Teori coding adalah 
ilmu yang meneliti tentang perbaikan 
pesan yang terkorupsi saat dikirim se-
hingga pesan masih dapat terbaca saat 
diterima, sedangkan kriptografi adalah 
ilmu yang meneliti tentang bagaimana 
merahasiakan pesan yang dikirim (den-
gan mengacak pesan tersebut) sehingga 
tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga 
selain pihak pengirim dan pihak pen-
erima. 
 Sebenarnya ada dua cara un-
tuk menjaga kerahasiaan pesan dari 
pihak ketiga. Yang pertama adalah steg-
anography atau steganografi dan yang 
kedua adalah kriptografi. 
 Yang dilakukan dalam steg-
anografi adalah penyembunyian pesan 
agar pihak ketiga tidak dapat menemu-
kannya. Sebagai contoh, konon, sekitar 
tahun 500 SM, ada seorang tiran dari 
sebuah kota kuno di Yunani yang ber-
nama Histiaeus. Histiaeus ingin men-
girim pesan ke menantunya yang ber-
nama Aristogoras yang berada di kota 
lain untuk mulai melawan kerajaan 
Persia. Histiaeus mengirim pesan terse-
but dengan cara merajah pesan terse-
but di kepala salah seorang budaknya 
yang telah dicukur. Kemudian setelah 
rambut budak tersebut telah tumbuh 
lagi, dikirimlah budak tersebut ke Aris-
togoras untuk menyampaikan pesannya 
(tentunya hal ini memakan waktu yang 
sangat lama). Contoh lainnya adalah 
menulis pesan dengan tinta yang tidak 
terlihat (penerima dapat melihat pesan 
dengan bantuan bahan kimia atau den-
gan suhu panas).  
 Yang dilakukan dalam kripto-
grafi adalah pengacakan pesan tersebut 
dengan harapan jika pihak ketiga men-
dapatkan pesan tersebut, pihak ketiga 
tetap tidak bisa mengetahui pesan 
sesungguhnya karena pesan yang di-

dapatkan sudah diacak sebelumnya. 
Tentunya steganografi dan kriptografi 
dapat digabungkan; pesan dapat diacak 
kemudian disembunyikan untuk pen-
ingkatan keamanan. 
 Pada sisi lain ada yang disebut 
sebagai cryptanalysis atau kriptanalisis 
yaitu ilmu atau seni yang mempelajari 
tentang bagaimana membobol keraha-
siaan yang dibangun oleh kriptografi. 
Ahli kriptografi tentunya selalu berusa-
ha menciptakan dan mengembangkan 
sandi dengan sistem enkripsi dan kunci 
yang sangat kuat untuk menghindari 
pembobolan ini.
 Pada umumnya kriptografi di-
jelaskan sebagai berikut. Ada dua pihak 
yang ingin berkomunikasi secara rahasia 
yaitu Alice dan Bob. Kemudian ada pihak 
ketiga yang bernama Eve yang ingin 
mendengarkan rahasia tersebut. Pesan 
yang akan dikirim disebut plaintext atau 
teks terang. Kemudian teks terang ini 
dienkripsi dulu menjadi ciphertext atau 
teks sandi yang akan dikirim oleh Alice 
ke Bob. Proses enkripsi ini mempun-
yai suatu informasi yang dijadikan key 
atau kunci yang dapat digunakan oleh 
Bob saat mendekripsikan teks sandi itu 
menjadi teks terang. Kunci ini dipegang 
oleh Alice dan Bob. Dengan demikian 
meskipun Eve berhasil mendengarkan 
rahasianya, yang didapat oleh Eve han-
yalah teks sandi. Eve tidak mengetahui 
kuncinya jadi Eve tidak dapat mengung-
kap pesan sesungguhnya. Ilustrasi krip-
tografi dapat dilihat di bawah ini.
 Berikut salah satu contoh san-
di. Pada tahun 1562, Blaise de Vigenère 
menciptakan suatu sandi yang sebe-
narnya sudah berkali-kali dikembangkan 
sebelumnya oleh beberapa ahli lainnya, 
namun karena beliau dianggap yang 
menciptakan versi terkuatnya maka 
sandi ini dinamakan the Vigenère cipher 
atau sandi Vigenère. Sandi ini menggu-
nakan teknik sebagai berikut, setiap hu-
ruf digeser posisinya beberapa tempat 
ke kanan sesuai dengan ketentuannya. 
Ketentuannya ini adalah kuncinya. Se-
bagai contoh, huruf pertama digeser 21 
tempat ke kanan, huruf kedua digeser 8 
tempat ke kanan, huruf ketiga digeser 
2 tempat ke kanan, huruf keempat di-
geser 10 tempat ke kanan dan huruf ke-
lima digeser 24 tempat ke kanan. Maka, 
kuncinya adalah (21, 8, 2, 10, 24). Tetapi 
yang diingat sebagai kunci sebaiknya 
bukan rangkaian bilangan-bilangan ini, 

melainkan huruf-huruf yang didapat-
kan dengan menggeser huruf a dengan 
menggunakan kunci ini; aaaaa menjadi 
VICKY. Jadi, kunci yang diingat adalah 
VICKY. 
 Misalkan kita ingin mengirim 
pesan labil. Maka dengan mengikuti 
aturan di atas labil dienkripsikan men-
jadi GIDSJ. 
 Bagaimana jika pesan yang 
akan dikirim lebih panjang dari kunci-
nya? Jawabannya adalah, kuncinya diu-
lang seperlunya. Misal kita ingin men-
girim pesan labil ekonomi. Maka kunci 
yang digunakan adalah VICKY VICKY VI. 
Untuk memudahkan, proses enkripsi-
dekripsi sandi Vigenère dapat direpre-
sentasikan dengan tabel di bawah ini.
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 Untuk enkripsi huruf l pertama 
dari teks terang labil ekonomi, lihat ba-
ris l dan kolom V, maka didapatkan hu-
ruf G. Terus lakukan ini sesuai kuncinya, 
maka teks sandi yang dikirim adalah 
GIDSJ ZSQXM HQ. Jika teks sandi yang 
diterima adalah FCFOR VPCDG, apakah 
teks terangnya? Silahkan mencoba. 

Josephine Kusuma., P.hD

Memperoleh gelar S3 
dari Queen Mary College, 
University of London di 
bidang Matematika murni. 
Bergabung dengan STKIP 

Surya pada awal tahun 2013 sebagai 
dosen dan peneliti di Jurusan Pendidikan 
Matematika.
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Latihan dasar kepemimpinan maha-
siswa (LDKM) angkatan 4
 LDKM adalah suatu proses 
latihan dasar kepemimpinan untuk 
mahasiswa dengan tujuan agar maha-
siswa mengetahui serta memahami arti 
kepemimpinan dalam berorganisasi. 
Tema LDKM angkatan 4 yaitu: “Mewu-
judkan jiwa kepemimpinan Mahasiswa 
STKIP Surya yang berkontribusi, berevo-
lusi, dan berdedikasi dalam organisasi”.
 Kegiatan yang dilaksanakan 
pada tanggal 12-14 April 2013 di buka 
oleh Puket III STKIP Surya/Bidang kema-
hasiswaan (Bpk. Rifki Muhida, Ph.D.). 
Materi-materi LDKM yang diikuti oleh 
44 orang mahasiswa dari berbagai ju-
rusan dari angkatan 2012 ini, meru-
pakan teori dan praktek diantaranya 
untuk materi praktek : dasar-dasar 
kepemimpinan, penyusunan proposal, 
surat menyurat, evaluasi pembuatan 
proposal, teamwork, dan managemen 
time. Sedangkan untuk materi prak-
tek diantaranya adalah Peraturan ba-
ris berbaris (PBB) dan di akhiri dengan 
Gladi Posko dimana seluruh materi teori 
dipraktekan pada sesi tersebut. 
 Dalam kegiatan ini peserta di-
tuntut untuk kreatif dan saling berkom-
petisi selama proses kegiatan berlang-
sung, hingga pada pelaksanaan upacara 
penutupan oleh Puket  III bidang Kema-
hasiswaan, maka terpilihkan peserta 
terbaik LDKM angkatan 4 berdasarkan 

nilai rata-rata 85,9 dan keaktifan yaitu 
jatuh kepada M. Raynaldo Sandita ma-
hasiswa jurusan Fisika.

Upacara HARDIKNAS 2013 (2 Mei 2013)
 Upacara HARDIKNAS STKIP 
Surya dilaksanakan di halaman kampus 
STKIP Surya. Pada pelaksanaan upacara 
kali ini pengibaran sang merah putih di 
lkukan oleh pasukan pengibar bendera 
yang terdiri dari para mahasiswa ma-
hasiswa. Upacara yang di pimpin oleh 
Ketua STKIP Surya (Prof. Yohanes Surya, 
Ph.D.) berlangsung khidmat, peserta 
yang hadir yaitu seluruh civitas akade-
mika STKIP Surya.

Semarak mahasiswa mengikuti hari 
Pendidikan Nasional (SEMARAKDIK-
NAS)
 SEMARAKDIKNAS yang dise-
lenggarakan oleh UKM RUBIKS adalah 
salah satu acara dalam memperingati 
hari pendidikan nasional, serta menge-
nang jasa-jasa para pahlawan yang 
memperjuangkan  pendidikan kita. Tu-
juan diadakan kegiatan tersebut yaitu 
untuk memotivasi mahasiswa agar 
menyadari pentingnya pendidikan dan 
menjalin silaturahmi antar mahasiswa 
STKIP Surya. Kegiatan yang bertema, 
“bangkitkan dunia pendidikan yang 
menciptakan generasi emas” ini dibuka 
oleh Puket III bidang kemahasiswaan 
(Bapak. Rifki Muhida, Ph.D.) dengan 

diawali seminar yang tema Pendidikan 
Kita, Pendidikan Mereka, Pendidikan 
Indonesia,  bukan hanya itu kegiatan 
tersebut juga menyajikan  lomba-lomba 
diantarnya : lomba get gold yang dii-
kuti oleh 91 orang mahasiswa, puzzle 
competition diikuti oleh 19 orang ma-
hasiswa dan ditutup dengan moment 
pemilihan tutor dengan kategori terdisi-
plin, ternarsis, terfavorit, terkenal, ter-
baik. Hasil dari perlombaan yaitu : juara 
lomba get gold jatuh kepada Romie ju-
rusan Fisika angkatan 2012, lomba Puz-
zle Competition juara I dimenangkan 
oleh Marezhaq Salsabila jurusan Fisika 
angkatan 2012 dan juara II Dawuh Nuril 
Wildan jurusan Matematika angkatan 
2012, selanjutnya pemenang Tutor ter-
narsis dimenangkan oleh Dominggus 
Oktavianus S.Pd, tutor terfavorit yaitu 
Maria Karina Metta H., S.Pd., tutor ter-
disiplin yaitu Ayatul Uly, S.Si, dan tutor 
terkenal yaitu Novi Murniati, S.Si.

Forum Indonesia Muda (FIM) Ke 14
 Forum Indonesia Muda (FIM) 
ke 14 adalah salah satu bentuk forum 
pelatihan kepemimpinan mahasiswa 
untuk mencetak pemimpin bangsa yang 
potensial dan mandiri. FIM ke 14 ini ber-
temakan “Charater Building and Lead-
ership Lifeskill Trainning : Kolaborasi 
Karya untuk Negeri“, yang dilaksanakan 
pada tanggal 1-4 Juni 2013 bertempat 
di Bukittinggi Sumatera Barat. Dalam 

Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa
Oleh : Rifky Muhida, Ph.D. dan Tju Suminar Ayu, S.Pd.
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kegiatan skala nasional ini, salah satu 
mahasiswa STKIP Surya terpilih men-
jadi perwakilan peserta yang bersaing 
dengan 123 peserta dari 123 Perguruan 
Tinggi yang ada di Indonesia. Kegiatan 
yang berlangsung selama 3 malam 4 hari 
ini, tentunya menyajikan agenda materi 
yang berbobot diantaranya yaitu: Semi-
nar tentang kepahlawanan dan pelati-
han leadership dan character building 
yang didalamnya menyajikan tentang 
character building on Leadership lifeskill 
training, mengenal diri, proposal hidup, 
keteladanan dan bersahaja, cinta kasih, 
totalitas, contemplation dan lain-lain.
 Dalam kegiatan ini, wakil dari 
STKIP Surya yaitu sdr. Suhery Handoko 
mahasiswa jurusan Pendidikan TIK an-
gkatan 2012 masuk ke dalam kategori 
kelompok api ekspresi terbaik ke 2.

Kompetisi SILENT FUTSAL
 Kompetisi Silent Futsal dise-
lenggarakan oleh UKM Futsal STKIP 
Surya pada bulan Mei sampai Juni 2013 
di lapangan futsal UMN dan Icon Futsal. 
Kompetisi antar mahasiswa se-STKIP 
Surya ini diikuti oleh 16 tim dari berba-
gai jurusan dan angkatan, dengan hasil 
akhir juara I dimenangkan oleh tim Pa-
pua dan juara II dimenangkan oleh tim 
Kupang.

Donor Darah HIMAFI
 Donor Darah yang diadakan 
oleh HIMAFI bekerjasama dengan PMI 
Kota Tangerang terselenggara pada 
tanggal 4 Juni 2013, kegiatan tersebut 
dimaksudkan untuk menginspirasi para 
mahasiswa untuk terus bersyukur dan 
selalu ingat untuk berbagi kepada pihak-
pihak lain yang membutuhkan. Jumlah 
pendonor darah dari STKIP Surya men-
capai 80 orang. 

Jogging Bersama
 Jogging bersama adalah salah 
satu Program kerja Kemahasiswaan 
dengan tujuan untuk pembinaan fisik 
secara masal, sasaran dalam program 
ini adalah mahasiswa yang aktif di 
dalam Unit kegiatan mahasiswa Olah-
raga, kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 
bulan sekali.

Upacara 17 Agustus 2013
 Upacara 17 Agustus adalah 
upacara besar bangsa Indonesia, STKIP 
Surya secara rutin selalu melaksanakan 

upacara di halaman Gedung SURE. Kegi-
atan tersebut di pimpin oleh Presiden 
STKIP Surya (Bapak Prof. Yohanes Surya, 
Ph.D.), Upacara yang berlangsung seki-
tar 1 jam ini dengan pasukan pengibar 
bendera dari UKM PASKIBRA STKIP 
Surya ini berlangsung hidmat. Dalam 
upacara tersebut, Prof. Yo memberikan 
amanat dan ajakan untuk terus mening-
katkan interaksi positif untuk mencipta-
kan suatu karya yang luar biasa Indone-
sia jaya.

Malam Keakraban Himpunan Matema-
tika (MAKRAMA)
 Himpunan Matematika STKIP 
Surya kali ini mengaplikasikan salah 
satu Program kerjanya yaitu acara 
Malam Keakraban Himpunan Maha-
siswa (MAKRAMA). Makrama yang di-
selenggarakan pada Hari Jumat sam-
pai Minggu, 20-22 September 2013 ini 
bertujuan memperkenalkan mahasiswa 
baru prodi Matematika 2013 kepada ke-
luarga besar matematika, mempererat 
tali silaturahmi dan persaudaraan him-
punan mahasiswa matematika, men-
ciptakan wadah komunikasi aktif antara 
mahasiswa baru, mahasiswa lama, 
dosen, tutor dan pihak STKIP Surya lain-

nya. Kegiatan yang bertemakan “Mem-
bangun Semangat Persaudaraan dan 
kebersamaan mahasiswa matematika” 
ini dihadiri oleh 5 orang dosen, 11 orang 
panitia dan diikuti oleh 112 orang pe-
serta mahasiswa Prodi Matematika.

Senam Aerobik Sehat
 Senam aerobik Sehat ini ada-
lah salah satu program kerja bagian 
kemahasiswaan bekerjasama dengan 
UKM senam aerobic yang dilaksanakan 
rutin 1 bulan 3 kali di lingkungan asrama 
Illago. Tujuan utama dari program ini 
adalah mengajak warga asrama Illago 
dan paulus untuk belajar hidup sehat 
melalui gerak irama, selain kita menda-
patkan manfaat sehat, juga mengurangi 
aktivitas negatif yang sewaktu-waktu 
dapat dilakukan oleh mahasiswa.
 Olahraga dengan konsep mas-
sal dan menyenangkan ini dilakukan se-
cara rutin dan sudah berjalan mulai dari 
tanggal 31 Agustus 2013, 7 September 
2013, 14 September 2013. Bagi kalian 
yang mau bergabung di senam aerobic 
rutin, tunggu jadwal berikutnya di awal 
bulan Oktober nanti, yang biasa dilak-
sanakan hari Sabtu di asrama Illago dan 
sekitarnya.
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SUARA MAHASISWA

CERPEN :

Satu Perlombaan 
Dua Kemenangan
Marezhaq Salsabilla, 
Mahasiswa Program Studi Fisika 2012
Pemenang Lomba Menulis Cerpen STKIP Surya

Bocah  8 tahun dengan keceriaan 
selalu tertampang diwajahnya 
dan semangat juang tinggi. Dalam 

kesehariannya hanya sepatu bututlah 
menjadi sahabat setia dalam berpetu-
alang menuju tempat yang ingin ia 
ketahui.  “Lea...” teriak seorang ibu di 
pinggir jalan yang sontak menghentikan 
langkah gadis kecil itu. Rupanya gadis 
yang berlari-lari itu bernama Leafani. 
Seorang gadis berusia 8 tahun yang me-
makai kerudung sejak ia baru memasuki 
sekolah dasar. Le dikenal sebagai salah 
seorang anak kecil yang rajin dan selalu 
membantu orang tua. Le selalu ber-
pergian dengan teman setianya, yaitu 
sepatu lama. Sepatu yang sudah men-
gukir banyak tapak di jalanan. Namun 
juga tidak sedikit mengoreskan luka di 
beberapa lekukan telapak kakinya. Me-
rah-merah, mengelupas, dan berdarah 
sudah menjadi suatu yang biasa diteri-
ma kaki kecilnya. Betapa tidak, ‘teman 
setia’ yang biasa menemani Le seper-
tinya sudah tidak sanggup lagi menahan 
keras-nya aspal bebatuan yang mengikis 
perlahan. 
 Ibu adalah satu-satunya harta 
yang dia punya saat ini. Setiap rama-
dhan datang Le selalu merasa takut. 
Ramadhan kali ini ketakutan Le semakin 
menjadi. Kesehatan ibunya selalu men-
urun. Rintihan, ”sakit.. sakit.. sakit..” 
selalu terbisik dari bibir ibunya setiap 
malam. Teriris rasanya hati seorang 
anak mendengar ibunya merintih kesa-
kitan seperti itu.  Seorang anak berusia 
8 tahun bisa melakukan apa? Perta-
nyaan itu selalu terlontar dari hatinya. 
“Ini tidak bisa begini terus, Le harus 
melakukan sesuatu.
 Plak.. sebuah selebaran men-
darat jatuh di wajah Le. Diambilnya se-
lebaran itu dan mulai membaca, “Lom-
ba Lari Maraton”, kata-kata itu terlihat 
jelas di bagian atas selebaran. “Lomba 
lari.. maraton.. bukankah ini bulan ram-
adhan? Bagaimana bisa?” Ternyata itu 

adalah sebuah lomba yang diadakan 
sebuah produsen peralatan olahraga 
untuk launching sepatu olahraga ter-
baru.  Dia membaca lagi selebaran itu 
dan dilihatnya hadiah untuk pemenang 
ketiga adalah sebuah sepatu olahraga 
keluaran terbaru. Kepalanya langsung 
menunduk menatap sepatu. Tergerak 
hatinya dan langsung dia pastikan untuk 
mengikuti perlombaan itu. Le langsung 
berlari pulang. Sepanjang perjalanan 
pulang Le tetap membaca selebaran itu. 
Dilihatnya lagi hadiah uang tunai untuk 
pemenang pertama sebesar Dua Seten-
gah Juta Rupiah “Wah ini bagaimana? 
Saya mau sepatu itu, tapi saya juga me-
merlukan uang untuk membelikan obat 
ibu. Pokoknya saya harus ikut dan me-
menangkan juara pertama
 Hari perlombaan pun tiba. Le 
bersiap-siap dengan sepatu usangnya, 
Le menyadari bahwa lomba ini akan 
sangat berat, bagaimana tidak, karena 
lomba dilaksanakan ketika dia sedang 
berpuasa. Le mencoba menguatkan diri 
agar tetap bisa mempertahankan pua-
sanya.
 “Peserta siap, mulai!”, ucap 
wasit seraya menembakan pistol tanda 
memulai pertandingan. Semua peserta 
berlari secepat mungkin untuk menca-
pai garis finish. Le yang start di posisi 
ketiga tetap mempertahankan posisinya 
sambil mencoba mengejar dua peserta 
di depannya.  Fisik yang mulai mele-
mah membuat kecepatan Le berkurang, 
beberapa peserta terlihat menyusul 
langkah Le.  Akhirnya dia pun terjatuh, 
sepatunya semakin memperlihatkan 
sobek yang cukup besar akibat terkikis 
aspal. Melihat sepatunya, Le jadi terin-
gat keadaan ibunya. Emosinya semakin 
membara. Dia langsung terbangun dan 
berlari kencang. Semua peserta heran 
melihat Le yang tiba-tiba terbangun dan 
berlari sangat kencang. Tidak sedikit 
pula orang yang menertawakan kead-
aan sepatunya yang hampir lepas. Le 

tidak mempedulikan cemoohan orang 
tentang dirinya. Dia tetap melaju ken-
cang sampai akhirnya bisa menyusul 
pada posisi kedua. Le semakin seman-
gat dan akhirnya berhasil menyusul 
pada posisi pertama dan meninggalkan 
peserta lain jauh dibelakangnya. Tiba-
tiba sekitar 7 meter dari garis finish an-
gin berhembus kencang dan membuat 
kerudung Le terlepas dan terbang jauh 
kebelakang. Sontak Le langsung ber-
henti. Hal ini membuat orang-orang 
menjadi bingung. dan terus berteriak 
kepadanya.
“Ayo, lari.. lari lagi.. apa yang kamu laku-
kan.”
“Jangan bodoh! Sedikit lagi kamu me-
nang...”
“Ayo .. Lanjutkan!!”, 
teriak orang di sepanjang lintasan. 
 Namun, Le malah berbalik 
arah. Semua orang kebingungan, apa 
yang dilakukan Le barusan menimbul-
kan pertanyaan dibenak semua orang 
yang melihatnya.  Le berbalik arah dan 
berlari mengejar kerudungnya.Le tetap 
melanjutkan pertandingan sampai garis 
finish meski hanya bisa menempatkan 
diri pada juara ketiga.
 Pembagian hadiahpun akan 
dilaksanakan. Semua orang berkumpul. 
Satu persatu pemenang dipanggil sam-
pai akhirnya Le maju ke depan sebagai 
juara ketiga. Terlihat raut wajahnya san-
gat sedih dan kecewa sekali. Melihat Le 
menangis, Jee sebagai juara pertama 
merasa sangat bersalah. “Seharusnya 
bukan saya yang memenangkan ini. 
Jelas-jelas saya pasti kalah”, pikirnya 
dalam hati. 
 Merasa sadar, akkhirnya Jee 
turun dari posisi perama untuk ber-
pindah posisi bertukaran dengan Le. 
Semua orang dibingungkan lagi den-
gan keadaan. Le yang tadinya bersedih 
tiba-tiba bingung tidak mengerti. Jee 
merapat pada Le dan mengalungkan 
medali juara pertama pada Le. Semua 
orang yang melihatnya semakin dan se-
makin bingung. “Ini milikmu, aku tidak 
seharusnya mendapatkan ini. Semua 
orang memiliki keyakinan. Aku tahu 
kamu melakukan hal itu untuk meperta-
hankan keyakinanmu. Kamu lebih pan-
tas mendapatkan semua ini.”, ucap Jee 
sambil menghapuskan air mata di pipi 
Le. Le mengucapkan terima kasih dan 
memeluk Jee. Tetesan air mata haru 
terlihat di mata ke dua anak itu.
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5. Orang yang tinggal di rumah berwarna hijau suka minum 
kopi

6. Orang yang suka cemilan kacang memelihara burung
7. Pemilik rumah berwarna kuning suka cemilan kuaci 
8. Orang yang berumah tinggal tepat ditengah suka minum 

susu
9. Orang Norwegia tinggal di rumah pertama
10. Orang yang suka cemilan biskuit tinggal di sebelah rumah 

orang yang memelihara kucing
11. Orang yang memelihara kuda tinggal di sebelah orang 

yang suka memakan cemilan kuaci
12. Orang yang suka cemilan kerupuk menyukai wedang jahe
13. Orang Jerman suka cemilan coklat 
14. Orang Norwegia tinggal disebelah rumah berwarna biru
15. Orang yang suka cemilan biskuit memiliki tetangga yang 

suka minum air putih

Siapa diantara kelima warga asing 
tersebut yang memelihara ikan?

Mungkin diantara kita tidak 
banyak yang tahu bahwa di 
Indonesia, setiap tanggal 2 

Oktober diperingati sebagai Hari Ba-
tik Nasional. Ditetapkannya tanggal ini 
dikarenakan pada tanggal 2 Oktober 
2009, batik ditetapkan sebagai Waris-
an Kemanusiaan untuk Budaya Lisan 
dan Nonbendawi atau Masterpieces of 
the Oral and Intangible Heritage of Hu-
manity from Indonesia oleh UNESCO. 
Pada saat yang sama pula, UNESCO 
juga menetapkan batik sebagai warisan 
dunia, dan juga menetapkan tanggal 
2 Oktober sebagai hari batik sedunia. 
Ini selayaknya membuat masyarakat 
Indonesia makin bangga mengenakan 
busana dengan bahan kain bergambar 
aneka motif lukisan dari cairan malam 
tersebut.
 Menurut UNESCO, batik In-
donesia memiliki banyak simbol yang 
bertautan erat dengan status sosial, 
kebudayaan lokal, alam dan sejarah itu 

sendiri. Batik dinilai sebagai identitas 
bangsa Indonesia dan menjadi bagian 
penting seseorang di Indonesia sejak la-
hir hingga meninggal.
 Walaupun batik juga dapat 
ditemukan di negara lain seperti China, 
Afrika dan Mesir, UNESCO tetap meng-
anggap bahwa teknik membatik tradi-
sional dengan menggunakan lilin malam 
adalah keunikan dari batik Indonesia itu 
sendiri. Teknik membatik yang meng-
gunakan canting dan lilin malam hanya 
ada di Indonesia, selain itu motif batik 
yang terus berkembang adalah salah 
satu poin penting keu-nikan batik Indo-
nesia. Pengakuan dari UNESCO ini dapat 
memberikan perlindungan yang lebih 
baik terhadap teknik membatik  Indone-
sia.  Hal ini juga memberikan pengakuan 
atas asal usul dan hak kekayaan intelek-
tual batik sendiri yang merupakan milik 

Indonesia. 
 Gerakan Memakai Batik pada 
tanggal 2 Oktober 2009 sudah digu-
lirkan dari jauh-jauh hari. Getok tular 
dari mulut ke mulut, dari e-mail ke e-
mail, dan tentu saja dari milis ke milis. 
Akibatnya “Batik Craze” merajalela di 
Indonesia. Batik yang pada umumnya 
digunakan untuk pakaian sekarang di-
modifikasi dengan segenap kreatifitas 
yang dimiliki seperti niatan beberapa 
blogger untuk mengganti template blog 
mereka menjadi bermotif batik dan 
para biker yang mengecat helm mereka 
sehingga bermotifkan batik.
 Batik adalah warisan budaya 
dari Indonesia yang diakui UNESCO 
setelah wayang (2003) dan keris (2005). 
Sedangkan warisan budaya dari Indone-
sia selanjutnnya yang sedang diusulkan 
adalah angklung.
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Oleh : Anne Sirait, M.Sc.

Hari Batik 
Nasional

Dalam sebuah komplek perumahan yang dihuni oleh 
warga dari berbagai negara, 

• Terdapat 5 rumah dengan 5 warna berbeda
• Setiap rumah ditempati oleh orang dari 5 negara 

berbeda
• Setiap orang menyukai tipe minuman tertentu, 

makan camilan yang berbeda, dan memiliki hewan 
kesayangan yang berbeda.

• Dari semua penghuni tidak ada yang menyukai 
minuman yang sama, camilan yang sama atau 
memiliki hewan peliharaan yang sama.

Dengan mengacu pada informasi di atas dan keterangan 
tambahan dibawah ini :
1. Orang Inggris tinggal di rumah berwarna merah
2. Orang Swedia memelihara anjing dirumahnya
3. Orang Denmark suka minum teh
4. Rumah berwarna hijau berada di sebelah kiri ru-

mah berwarna putih

gam
bar : htt

p://w
w

w
.city.gojo.lg.jp/

Dokumentasi Surya Group Communication
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MAHASISWA BARU

mad Arief (koordinator Acara GRADASI) 
bersemangat  ketika ditanya mengenai 
perbedaan GRADASI dan OSPEK.
 Bagaimana tidak? Acara yang 
dimulai pada hari Senin 9 September 
2013 ini, diresmikan pada hari Selasa 
dengan diiringi tari penyambutan Papua 
sebagai tarian dari pulau terbesar di In-
donesia. Ada sekurangnya 3 jenis baju 
Papua lengkap dengan Mahkota bulu 
burung serta “kain rumput” yang meny-
ambut pak Eddy Yusuf, Ph.D bersama 
dosen lainnya pada saat itu. Menurut 
salah satu penari, tarian tersebut mer-
upakan tarian Papua yang digunakan 
dalam penyambutan tamu penting.  
 Lalu bagaimana dengan pu-
lau di Indonesia lainnya? Tentu saja ini 
tidak luput dari perhatian panitia. Ter-
bukti dengan ditampilkan juga tari “In-
dang (Dindin badindin)” dari Sumatera 
Barat dan lagu “Selayang Pandang” dari 
Riau, lagu “Ondel-Ondel” dari Jakarta 
yang mewakili pulau Jawa pada hari 
yang sama. Sedang tari “Yapong” dari 
Jakarta yang juga mewakili pulau Jawa, 
ditampilkan pada hari Jumat 13 sep-
tember 2013.
 Selain “Garuda” dalam bentuk 
kebudayaan daerah, panitia juga meng-
hadirkan keberagaman dalam bentuk 
stand UKM. Panitia telah memberikan 
kesempatan pada setiap UKM yang in-
gin melakukan promosi UKM. Setiap 
UKM berhak membuat prakarya, demo 
UKM maupun membuat pameran pada 
GRADASI. 
 Seperti yang dilakukan UKM 
seperti Teater ATOM dengan sosok 

nenek lampir, pameran foto kegiatan 
dan reliefnya, Tae Kwon Do dengan 
demo latihan fisik yang digabung den-
gan tarian, Wingchun dengan sesi tanya 
jawabnya, UKM Budaya Jepang dengan 
prakarya dan kimononya, Radio Scream 
dengan siaran Off Airnya sedang HMP 
(Matematika, Fisika, TIK), Silat dan Ru-
biks dengan prakaryanya dan lain-lain.
 Lalu bagaimana dengan calon 
mahasiswa baru? Mereka juga diminta 
untuk membuat yel-yel kelompok, 
persembahan kelompok, prakarya, bah-
kan membuat proyek angkatan. Prakar-
ya dan proyek angkatan tersebut juga 
ikut dipamerkan bersama dengan stand 
UKM.
 Menurut Arief, adanya kebe-
ragaman di GRADASI tahun ini bertu-
juan untuk meningkatkan kreatifitas bu-
kan calon mahasiswanya saja tapi juga 
mahasiswanya. Keberagaman ini juga 
ditujukan sebagai pemicu kebanggaan 
mahasiswa atas kebudayaan dan bang-
sanya, sehingga materi Talk Show yang 
dibawakan oleh Prof. Yohannes surya 
mengenai “Aku Bangga Jadi Orang Indo-
nesia” dapat terwujud.
 Dan mungkin kebanggaan 
itulah yang juga dirasa oleh beberapa 
mahasiswa yang menerima predikat 
Mahasiswa Berprestasi 2012 pada aca-
ra penutupan GRADASI pada saat itu. 
Adapun mahasiswa tersebut adalah : 
Sari Juliana dan Detta Anastasya (Pen-
didikan matematika), Ayu Dwi Puspita 
dan Dian Nurdikara (Pendidikan Fisika), 
Randy Ahmad Nazirin dan Muhammad 
Abdullah Basir (Pendidikan TIK).

GRADASI merupakan singkatan 
dari Program Adaptasi dan Ori-
entasi yang menggantikan nama 

kegiatan sebelumnya yaitu OSPEK. 
Tidak seperti kegiatan OSPEK di tahun-
tahun sebelumnya, GRADASI telah 
berhasil lepas dari cangkang tutor dan 
dosen sebagai pelaksana dan koordina-
tor lapangan. Karena kali ini, perwaki-
lan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), 
HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) dan 
UKM (Unit Kegiatan mahasiswa) me-
megang penuh kegiatan yang berlang-
sung selama lima hari penuh ini. 
Meskipun masih perlu diawasi oleh 
tim SC (Sharing Commitee) yang diket-
uai oleh pak Doddy Kustaryono, harus 
diakui bahwa panitia GRADASI perlu 
diacungi jempol untuk kinerjanya yang 
mandiri dan inovatif. 
 Masih seputar seminar, adap-
tasi perkenalan dan orientasi maha-
siswa, namun panitia GRADASI mem-
berikan nuansa berbeda yang dapat 
dinikmati mahasiswa bahkan karyawan 
STKIP Surya yang hadir pada saat itu. 
Karena keberhasilan panitia dalam 
menghadirkan “Garuda” yang mencer-
minkan keberagaman pada hampir dis-
emua kegiatan.
 “Tahun ini GRADASI-nya ber-
beda, banyak orang yang dilibatkan un-
tuk ikut berpartisipasi dan berekspresi. 
Bahkan Kita juga mengundang Ridhan-
inggar dari Gerakan Indonesia Mengajar 
yang juga lulusan FIM (Forum Indonesia 
Muda) angkatan 10. Beliau kita undang 
untuk menjadi pembicara Menjadi Guru 
Hebat dan Multi talent.” ujar Muham-
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ahasiswa

KEGIATAN

Dalam rangka memperingati hari 
Proklamasi Kemerdekaan RI ke 
68, YS (Yayasan Surya) telah ber-

hasil mengadakan sebuah kompetisi 
olahraga internal. Kegiatan yang diket-
uai oleh Bapak Bambang Wijanarko 
(Pak Iyan) ini, secara resmi di buka oleh 
bapak Batara Pane ditandai dengan 
dimulainya pertandingan Tenis meja 
pada tanggal 22 Mei 2013. Dan ditutup 
pada tanggal 22 Agustus 2013 oleh Prof. 
Yohannes Surya bersamaan dengan aca-
ra halal bihalal YS Group.
 Kegiatan yang bertajuk YS 
Group Sport Competition ini diadakan, 
agar  karyawan dapat merdeka berek-
spresi dalam berolahraga. Dengan se-
makin berkembang dan tumbuhnya ele-
men-elemen yang ada di lingkungan YS 
Group, acara ini juga diharapkan dapat 
menjadi media untuk salingberinter-
aksi, saling mengenal dan saling akrab 
antar elemen dalam YS Group tesebut. 
Event ini mengusung 7 cabang olahraga  
yaitu : Tenis Meja, Bulutangkis, Bola 
Basket Catur, Futsal, Bola Volley dan 
Senam Aerobik.
 Kepanitiaan dari kegiatan ini 
juga melibatkan seluruh elemen yang 
ada di dalam YS Group sebagai per-
wujudan bahwa acara ini tidak hanya 
sekedar pertandingan olah raga mem-
peringati HUT Kemerdekaan RI, namun 
juga sebagai bentuk kebersamaan dan 
kerjasama yang erat bagi seluruh kar-
yawan.
 Hasil Selengkapnya dari 
pertandingan-pertandingan tersebut 
adalah :
1. Cabang Olahraga Tenis meja
Tunggal Putri :
Juara 1. Ibu Titi
Juara 2. Yanti Nenobahan
Juara 3. Yane Selvina

Ganda Putri :
Juara 1.  Ibu Titi dan Erda 
Juara 2.  Ibu Tju dan Yane 

Tunggal Putra : 
Juara 1. Bpk. Suryadi
Juara 2. Bpk. Bambang S.
Juara 3. Bpk. Yudi

Ganda Putra :
Juara 1.  Bpk. Heinto dan Budi Chang
Juara 2.  Bpk. Samsuri dan Bambang S 
Juara 3.  Bpk. Bonari Pane dan Stenly

2. Cabang Olahraga Badminton 
Tunggal Putra : 
Juara 1. Wandriono Rusmin
Juara 2. Made Budiarta 
Juara 3. Anton Prasetyo 

Ganda Putra :
Juara 1. Anton-Iwan
Juara 2. Eko-Ferris
Juara 3. Made-Bobby

Tunggal Putri : 
Juara 1. Tju. S Ayu
Juara 2. Dr. Rini S. B
Juara 3. Nadya S. Putri 

Ganda Putri :
Juara 1. Tju-Rini
Juara 2. Ester-Wiwiek
Juara 3. Mei-Klara

Ganda Putra :
Juara 1. Made-Tju
Juara 2. Amak-Klara
Juara 3. Anton-Brenda

3. Cabang Olahraga Basket 
Putra 
Juara 1. Surya University/SI, 
Juara 2. STKIP Surya, 
Juara 3. Surya Enterprise

MERDEKA Lewat YS Group Sport Competition

Putri 
Juara 1. Matrikulasi Matematika
Juara 2. Mat 6, 
Juara 3. STKIP Surya

4. Cabang Olahraga Catur 
Putra 
Juara 1. Andrew
Juara 2.  Audy
Juara 3. Yalun Arifin 

Putri 
Juara 1. Wulan, 
Juara 2. bu Eng 
Juara 3. Serly Ayu.

5. Cabang Olahraga Futsal 
Putra
Juara 1.  Mahasiswa Mat G 2012 
Juara 2. Karyawan STKIP Surya-SUDO A

Putri
Juara 1. Mhs. Fisika C 2012
Juara 2. Mhs. Matematika A 2010

6. Cabang Olahraga Bola Voli 
Putra
Juara 1. Mahasiswa TIK 2010
Juara 2. Mahasiswa TIK 2011
Juara 3.  Mahasiswa Matematika 2010
 
Putri
Juara 1. Mahasiswa Fisika 2011
Juara 2. Mahasiswa Fisika 2012
Juara 3.  Mahasiswa Fisika 2012

7. Cabang Olahraga Senam Aerobik 
Juara 1. Ledy Metha
Juara 2.  Fitriani Pazarah
Juara 3.  Risnaela

Juara Favorit  : Suhery Handoko
Kostum Terbaik  : Fitriani Pazarah
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RISET

Reformasi dalam dunia pendidikan 
telah melahirkan beberapa para-
digma baru, baik dalam hal kuriku-

lum, kualitas tenaga pengajar, dan siswa 
itu sendiri, yang mengakibatkan akan 
lahirnya guru berkualitas yang bekerja 
secara professional dan berpendidikan 
tinggi (Whitman, 2011). Ini artinya, 
setiap tenaga pengajar harus mampu 
berinovasi dalam proses belajar menga-
jar, sehingga pembelajaran yang dihasil-
kan sesuai dengan perkembangan dunia 
pendidikan.
 Salah satu inovasi dalam 
pembelajaran matematika adalah deng-
an memberikan proses konkrit sebelum 
masuk ke abstrak dalam proses pembe-
lajarannya. Disisi lain, dengan dicipta-
kannya matematika GASING (Gampang, 
Asik, dan Menyenangkan) oleh Prof. 
Yohanes Surya, tokoh pendidikan Indo-
nesia yang telah menghasilkan banyak 
juara olimpiade tingkat internasional, 
dunia pendidikan matematika lebih 
berwarna, dimana beliau telah mene-
rapkan matematika Gasing ini kepada 
pelajar Papua, yang dimulai dengan 
pengenalan bilangan dan operasi bi-
langan (Surya, 2012). Pembelajaran 
bilangan di tingkat SD menjadi pen-
ting untuk pembelajaran topik lainnya 
(Freudhental, 1973; NCTM, 2000), ini 
dikarenakan, pembelajaran bilangan, 
cenderung untuk pemahaman tentang 
notasi, symbol, dan bentuk lain yang 
diwakilinya (baca: bilangan acuan), se-
hingga dapat mendukung pemikiran 
dan pemahaman anak, untuk menyele-
saikan masalah mereka (NCTM, 2000). 
Oleh karena itu, pembelajaran operasi 
bilangan di tingkat SD, menjadi salah 
satu pengetahuan prasyarat, yang harus 
dimiliki siswa, untuk melangkah ke topik 
pembelajaran matematika berikutnya.

 Beberapa penelitian sebe-
lumnya menunjukkan bahwa siswa 
mengalami kesulitan dalam pemaham-
an konsep operasi bilangan, terutama 
untuk kasus perkalian dan pembagian. 
Siswa lebih cenderung dikenalkan deng-
an penggunaan rumus tanpa melibat-
kan konsep itu sendiri dan pembelajaran 
operasi bilangan terpisah situasi konkrit 
dari pembelajaran tersebut (Prahmana, 
2010). Disamping itu, koordinasi yang 
baik dengan guru kelas saat penelitian 
berlangsung juga menjadi hal yang sa-
ngat penting untuk mencapai pembela-
jaran yang sukses (Prahmana, 2010).
 Hal ini mendasari peneliti un-
tuk mencoba mendesain suatu pembe 
lajaran operasi bilangan dalam Matema-
tika GASING, yang dimulai dari sesuatu 
yang konkrit, abstrak, kemudian men-
congak. Tujuan dari penelitian ini ada-
lah untuk melihat peranan pembelajar-
an operasi bilangan pada Matematika 
Gasing dalam membantu pemahaman 
siswa akan konsep operasi bilangan bagi 
pelajar papua dan menghasilkan suatu 
lintasan belajar siswa dalam pembelajar 
an operasi bilangan, yang berkembang 
dari bentuk informal (konkrit) ke bentuk 
formal, diakhiri dengan mencongak. 
 Metode penelitian yang digu-
nakan adalah design research dengan 
tahap preliminary design, teaching ex-
periment, dan retrospective analysis. Pe-
nelitian ini mendeskripsikan bagaimana 
Matemaika GASING memberikan kon-
tribusi nyata pada pelajar papua untuk 
memahami konsep operasi bilangan, 
sebagai prasyarat untuk pembelajaran 
topik matematika berikutnya. Apabila 
pelajar papua bisa menguasai konsep 
yang diberikan, maka saya berharap de-
sain pembelajaran yang telah didesain 
mampu diterapkan bagi pelajar lain di 
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Desain Pembelajaran Operasi 
Bilangan Dalam Matematika 
Gasing Untuk Pelajar Papua

Penelitian ini mendapatkan hibah dana PENELITIAN DOSEN PEMULA DIKTI 2013

seluruh Indonesia dengan hasil, yang 
seharunya, akan lebih memuaskan.

SEKILAS TENTANG PENELITIAN DOSEN 
PEMULA DIKTI 2013
 Program Penelitian Dosen Pe-
mula dimaksudkan sebagai kegiatan 
penelitian dalam rangka membina dan 
mengarahkan para peneliti pemula 
untuk meningkatkan kemampuannya 
dalam melaksanakan penelitian di per-
guruan tinggi. Cakupan program ini ada-
lah penelitian-penelitian yang dahulu 
diwadahi dalam Penelitian Dosen Muda 
dan Kajian Wanita yang meliputi bidang 
kesehatan, hukum, sosial-humaniora, 
pertanian, MIPA, pendidikan, rekaya-
sa, ekonomi, keolahragaan, agama, 
sastra-filsafat, psikologi, seni, dan bu-
daya. Penelitian ini diperuntukkan bagi 
dosen pemula yang belum mempunyai 
jabatan fungsional Lektor Kepala dan 
belum bergelar doktor dari perguruan 
tinggi binaan.
 Sejalan dengan kebijakan de-
sentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti, 
Penelitian Dosen Pemula merupakan 
salah satu skema penelitian yang dipe-
runtukkan bagi dosen tetap Perguruan 
Tinggi Kelompok Binaan. Selain untuk 
mengarahkan dan membina kemam-
puan meneliti, program ini juga dihara-
pkan dapat menjadi sarana latihan bagi 
dosen pemula untuk mempublikasikan 
hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah 
baik lokal maupun nasional terakredi-
tasi. Setelah penelitian selesai, para 
peneliti diwajibkan untuk menyerahkan 
laporan hasil penelitian, luaran publika-
si ilmiah, dan diharapkan dapat melan-
jutkan penelitiannya ke program peneli-
tian lain yang lebih tinggi.
 Tujuan dari penelitian dosen 
pemula ini adalah:
1. Untuk mengarahkan dan membina 

kemampuan meneliti dosen pemu-
la; dan

2. Menjadi sarana latihan bagi dosen 
pemula untuk mempublikasikan 
hasil penelitiannya dalam jurnal il-
miah, baik lokal maupun nasional 
terakreditasi.

 Luaran wajib dari Penelitian 
Dosen Pemula ini adalah publikasi ilmi-
ah dalam jurnal lokal yang mempunyai 
ISSN atau jurnal nasional terakreditasi. 
Luaran tambahan yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah:
1. Prosiding pada seminar ilmiah baik 

yang berskala lokal, regional mau-
pun nasional; dan

2. Pengayaan bahan ajar.

Oleh : Rully Charitas I. P. M.Sc dan Syamsul Arifin M.Sc. (Dosen STKIP Surya)



Buletin STKIP Surya | Edisi 2 | Volume 2 | Oktober 201323

RISET

Preparation and Characterization of Advanced 
Semiconductive Zirconia from Liquid Phase

Oleh : Dr. Eng. Niki Prastomo.

Penelitian ini mendapatkan pendanaan hibah dari TWAS tahun 2013 - 2014

Zirkonium dioksida (zirconia/ZrO2) 
adalah salah satu bahan kera-
mik yang paling banyak dipela-

jari. Sebagai hasil dari penelitian yang 
berkelanjutan, ZrO2 telah digunakan 
pada aplikasi produk yang memerlukan 
material dengan ketahanan aus dan ke-
tahanan suhu tinggi, seperti piston caps 
dan extrusion dies.  Aplikasi lain yang 
benyak memanfaatkan sifat dari ZrO2 
antara lain elektrollit padat di tungku, 
fuel cells, dan sensor oksigen [1]. Peran 
penting dari ZrO2 di bidang industri ini 
dikarenakan karakteristik ZrO2 yang 
unik, seperti kekuatan lentur dan ket-
angguhan yang besar, serta kestabilan 
pada suhu tinggi yang baik [2].
 Di bawah 1170 °C ZrO2 memi-
liki bentuk struktur kristal monoklinik 
(m-ZrO2) , sedangkan antara 1170 °C 
-2370 °C ZrO2 memiliki struktur kristal 
tetragonal (t-ZrO2). Di atas 2370 °C 
sampai titik lelehnya pada 2680 °C , 
ZrO2 berada dalam struktur kubik (c-
ZrO2). Perubahan struktur kristal yang 
dimiliki oleh ZrO2 dari temperature 
tinggi ke temperature rendah ini da-
pat menghasilkan perubahan volume 
kristal dan menginduksi tekanan yang 
besar. Tekanan ini dapat menyebabkan 
pecahnya ZrO2 pada saat pendinginan. 
Namun, dengan tambahan (doping) ok-
sida logam dengan konsentrasi rendah 
serta perlakuan panas yang terkontrol , 
t-ZrO2 dan c-ZrO2 dapat dipertahankan 
pada suhu kamar [3].  Dopan yang efek-
tif termasuk magnesium oksida (MgO), 
yttrium oksida (yttria/Y2O3), kalsium 
oksida (CaO), dan cerium (III) oksida 
(Ce2O3). [4]
 Secara umum ZrO2 dapat 
diklasifikasikan sebagai bahan isolator 
yang ditandai dengan nilai bandagap 
sekitar 5,8 eV, lebih tinggi dari oksida 
semikonduktor yang paling umum sep-
erti TiO2 (3,5 eV) dan Ta2O5 (4,4 eV) [5]. 
Saat ini, bahan elektronik memerlukan 
bahan dengan bandgap dalam kisaran 

3 sampai 4 eV untuk dapat diaplikasi-
kan pada keadaan tegangan dan suhu 
tinggi. Teknologi berbasis bahan silikon 
tidak dapat mendukung kebutuhan 
tersebut, tetapi penelitian dalam gal-
lium nitrida (GaN) dan silikon karbida 
(SiC) berhasil memproduksi jenis bahan 
yang mampu mencapai tingkat kinerja 
yang dibutuhkan. Zirkonia juga memiliki 
kemungkinan untuk dapat melaksana-
kan kinerja di jenis aplikasi tersebut 
karena kestabilitasannya di suhu tinggi 
dan ketangguhannya yang baik. Namun, 
studi lebih lanjut pada konduktivitas 
elektronik harus dilakukan untuk dapat 
menghasilkan zirkonia dengan bandgap 
yang lebih rendah. 
 Penelitian ini dilakukan untuk 
menyelidiki kemungkinan zirkonia se-
bagai bahan semikonduktor. Dengan 
kelarutan tinggi dalam zirkonia, Y3+ akan 
digunakan untuk menginduksi dan men-
stabilkan ZrO2 dalam fase tetragonal 
sedangkan dengan konduktivitas elek-
tronik yang tinggi, berbagai ion logam 
konduktif (Fe3+, Cr3+, Ni2+, dan Nb5+) akan 
digunakan sebagai dopan elektronik 
menggunakan metode sol-gel . Metode 
sol-gel dipilih dikarenakan menawarkan 
keunggulan yang unik, antara lain kon-
trol di tingkat molekul serta kemurnian 
yang tinggi [6]. Studi pada proses sin-
tering di atmosfer reduktif yang dapat 
mereduksi ion-iom logam tersebut dan 

Gambar 1. Skema struktur kristal zirconia [3].

kemudian akan bertindak sebagai donor 
elektron pada ZrO2 akan dieksplorasi. 
Beberapa sifat penting dari produk ZrO2 
yang dihasilkan seperti struktur kristal, 
bentuk dan morfologi, sifat ketahanan 
suhu, dan nilai bandgap akan dikarak-
terisasi. Hasil akhir yang diharapkan 
dari penelitian ini adalah untuk menda-
patkan zirkonia yang memiliki sifat fisik 
dan listrik yang optimal, sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan semikonduk-
tif pada aplikasi dengan beban mekanik 
yang tinggi, bahan kimia korosif dan 
lingkungan suhu tinggi.

PUSTAKA
1. Amelinckx, S., Dyck, D., Landuyt, J. and Ten-

deloo, G. (1997) Handbook of Microscopy 
Applications. Weinheim: VCH Verlagsgesells-
chaft mbH.

2. Munoz, M.C., Gallego, S., Beltran, J.I. and 
Cerda, J. (2006). “Adhesion at metal-ZrO2 
interfaces”. Surface Science Reports, 61: 303.

3. Saha, S.K. and Pramanik, P. (1995). “Inno-
vative chemical method for preparation of 
calcia stabilized zirconia powders.” British 
Ceramic Transactions, 94(3): 123.

4. Evans, A.G. and Cannon, R.M. (1986). 
“Toughening of brittle solids by martensitic 
transformations”. Acta Met., 34: 761.

5. Robertson, J. (2004). “High dielectric con-
stant oxides”. European Physical Journal Ap-
plied Phys., 28: 265.

6. Stefanc, I.I., Music, S., Stefanic, G. and Ga-
jovic, A. (1999). “Thermal behavior of ZrO2 
precursors obtained by sol–gel processing”. 
Journal of Molecular Structure, 480-481: 
621.

23Buletin STKIP Surya | Edisi 2 | Volume 2 | Oktober 2013



Buletin STKIP Surya | Edisi 2 | Volume 2 | Oktober 201324

REKAM PERISTIWA

Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Perjalanan Sejarah Bangsa 
Indonesia juga dilakukan untuk terus meningkatkan semangat kebang-
saan bagi seluruh elemen di Yayasan Surya Institut, diantaranya dengan 
menghadirkan salah satu pakar ekonomi dan sejarawan Prof. Dr. Sri 
Edie Swasono pada bulan Maret 2013 lalu.

Bulan September 2013, STKIP Surya mendapat penghargaan dari Men-
teri Komunikasi dan Informasi RI dalam ajang Indonesia Open Source 
Award 2013 sebagai Juara 2 untuk kategori Perguruan Tinggi atas kon-
sistensinya dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi open 
source.

Berbagai usaha peningkatan pengetahuan dan kapasistas bagi para staf 
pengajar terus dilakukan, diantaranya dengan Seminar dan Workshop 
penggunaan Scanning Electrone Microscope (SEM) yang dilaksanakan 
bekerjasama dengan Surya University dan PhenomWorld pada bulan 
Juni 2013 lalu.

Tim bola voli putri STKIP Surya berhasil menjuarai Kejuaraan Bola Voli 
antar Perguruan Tinggi se Kopertis Wilayah IV Rayon 6 (Tangerang) ber-
lum lama ini. Atas prestasi ini Tim Voli STKIP Surya akan bertanding di 
Tingkat Kopertis mewakili Rayon Tangerang yang akan diselenggarakan 
di Bandung bulan Oktober 2013.

Sebagai bentuk silaturahmi antar seluruh elemen Yayasan Surya Insti-
tut, pada bulan agustus 2013 lalu, di Plaza SuRE Center diselenggara-
kan kegiatan Halal Bihalal yang sekaligus dilaksanakan pula pembagian 
hadiah untuk para juara YS Group Sport Competition yang telah dilak-
sanakan pada bulan sebelumnya.

Tim Olimpiade Fisika sukses mempertahankan tradisi emas Olimpiade 
Fisika, Tim Indonesia binaan dosen-dosen STKIP Surya berhasil meraih 
2 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu dan 2 honorable 
mention dalam ajang Asian Physics Olympiad (APhO) ke-14 2013 yang 
diselenggarakan di Bogor, Indonesia. pada bulan Mei lalu.
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