
 

LAUNCHING! 

K 
uliah-kuliah… Jadi trending 

topic.. Tapi apa ya??? 

Mungkin teman-teman pernah 

bahkan sering melihat sauda-

ranya atau temannya yang berstatus maha-

siswa. Dia tidak selalu berangkat kuliah 

pagi-pagi buta dan berebut angkot. Bahkan 

kadang dia tidak kuliah sama sekali. Tetapi 

kadang dia juga terlihat membawa tumpu-

kan buku yang begitu tebalnya sehingga 

kalau dijatuhkan sepertinya bisa membunuh 

kecoa. 

Kalau begitu se-

benarnya apa sih 

kuliah itu? Kalau teman

– t eman d iber ikan 

pertanyaan semacam 

itu yang ada di pikiran 

teman–teman mungkin 

kuliah itu adalah tempat belajar yang lebih 

bebas karena selain tidak diwajibkan me-

makai seragam sekolah, waktu belajar 

kuliah itu di sangat sedikit dibanding waktu 

belajar saat ini di SMA. Sehingga banyak 

waktu-waktu kosong pada jadwal kuliah 

yang biasanya diisi oleh kegiatan-kegiatan 

kemahasiswaan seperti ekskul, organisasi, 

kelompok belajar, dsb. Atau sebaliknya, 

ada di antara teman-teman yang mengang-

gap bahwa kuliah itu seperti terkurung di 

dalam perpustakaan, ditambah lagi dengan 

tumpukan  tugas dan buku-buku berat. 

Kedua anggapan tersebut tidak sepenuhnya 

salah, karena dalam kuliah, ada waktu-

waktu kosong dan ada juga waktu-waktu 

sulit. 

Lalu pertanyaannya 

sekarang, untuk apa sih 

kuliah itu? Apakah untuk 

mencari gelar? Atau 

mengisi waktu luang 

daripada bengong di 

rumah? Atau jangan-

jangan untuk mencari 

jodoh? Di luar dari apa yang kita ingin 

peroleh dari kuliah, masa 

kuliah sebenarnya adalah 

masa yang sangat ber-

harga. Di saat-saat inilah 

kita akan meraih hal-hal 

yang akan menjadi bekal di 

masa yang akan datang. Di 

dunia perkuliahan nanti, kita 

akan lebih dituntut untuk bertanggung 

jawab dan bersikap lebih dewasa. Oleh 

karena itu, kita perlu mempersiapkan diri 

dimulai sejak sekarang. 

Tidak sedikit orang 

yang berpikir bahwa inti 

kuliah adalah mendapatkan 

nilai setinggi-tingginya atau 

istilahnya mendapatkan 

limit IPK menuju empat. Hal 

ini tidak sepenuhnya salah. 

Tetapi pada kenyataannya, bagus tidaknya 

nilai akademik seseorang itu bukanlah 

faktor utama yang menentukan kesuksesan 

seseorang nantinya. Faktor lain seperti 

komunikasi, manajemen diri, dan soft skill 

lainnya sangat berpengaruh. Buktinya, 

tidak sedikit sarjana 

bertitel cum laude di 

negara kita yang masih 

menganggur. Bukan 

karena mereka kurang 

pintar, namun justru 

karena faktor lainnya 

seperti tidak bisa bekerja 

dalam tim, manajemen emosi yang kurang 

baik, kurang dalam bidang soft skill, dsb. 

Sebaliknya, tidak sedikit dari mereka yang 

aktif dalam keorganisasian, walaupun di 

antara mereka ada yang istilahnya bertitel 

ceme lude (baca: kemelut), menjadi sukses 

dan mencapai yang diinginkan, karena 

bisa bersosialisasi dengan baik, bekerja 

sama secara efektif, dsb. 

Banyak juga yang udah masuk PTN 

bagus tp di DO karna bermasalah. 

Atas dasar inilah, te-

man2 khususnya maha-

siswa kelas 3 harus 

benar2 hati2 dalam 

menentukan langkah di 

dunia perkuliahan, mulai 

dari pemilihan jurusan, 

identifikasi bakat, survei 

kampus, memanage 

waktu, ukur kemampuan dan prioritas. 

Jangan sampai saat di PTN kita menjadi 

sampah masyarakat yang hanya bisa 

menerima subsidi dari rakyat.** 

SSDK (Strategi Sukses di Kampus) 
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Assalamu’alaikum  

Segala puji bagi Allah yang 

telah memberikan kita 

nikmat yang tak 

tergantikan yaitu nikmat 

iman dan kesehatan. 

Semoga kita selalu berada 

dalam limpahan karunianya 

Alhamdulillah, atas izin 

ALLAh bulletin spirit 2010 

kembali menemani teman2 

pada edisi ke 2. Semoga 

bermanfaat. 

Selamat membaca! 

Cuap-cuap redaksi 

facebook.com/spirit.duaribusebelas 
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Mengundang seluruh 

HIMPUNAN PROGRAM STUDI ITB 

STEI FTI FTTM FTMD FTSL SF SAPPK 

SITH FMIPA SBM FSRD 

FK UI, FE UI, FISIP UI DAN STAN 

Sabtu, 13 Nov 2010, 08.00 @SMAN3 

1. Dalam suatu wadah tertutup, gas 

N2O4 dengan tekanan awal 4 atm 

terurai sebagian menghasilkan gas 

NO2. Jika harga Kp=4/3, tekanan 

total campuran gas-gas pada ke-

setimbangan adalah... 

2. Titik didih HF lebih tinggi daripada 

HCl. Hal ini disebabkan karena 

natara molekul-molekul HF terda-

pat ikatan... 

3. Bagian lambung dari ruminensia 

yang serupa dnegan lambung 

manusia adalah... 

4. Air terjun setinggi 8m dengan debit 

10m3/s dimanfaatkan untuk me-

mutar generator listrik mikro. Jika 

10% energi air berubah menjadi 

energi listrik dan g=10m/s2, daya 

keluaran generator listrik adalah... 

5. Percepatan max agar balok 2 kg 

tidak selip? µs=0,4 dan µk=0,2 

6. Jarak titik P(2,3) ke garis 4x-

3y+26=0 sama dengan jarak (5,m) 

ke titik P, bila m sama dengan...  

7. Nama ilmiah untuk harimau Felis 

tigris dan singa Felis leo. Dari nama 

ilmiahnya kita dapat mengetahui 

bahwa harimau dan singa termasuk 

ke dalam satu...  

8. Sepotong dawai yang panjangnya 

80cm dan massanya 16gram dijepit 

kedua ujungnya dan terentang 

tegang dengan tegangan 800N. 

Frekuensi nada dasar yang dihasil-

kan...  

 

8kg F 

2 kg 

Jawaban: 

1) 5 atm; 2) hidrogen; 3) abomasum; 

4) 80 kw; 5) 4m/s2; 6) 7 (tujuh); 7) 

genus; 8) 125 Hz 

Buletin spirit 2011 edisi 02 end 



Di siang hari, mimpi akan bertemu 

dengan ikhtiar yang menjadikannya 

semakin bermakna. Di malam hari, 

mimpi akan bertemu doa yang menjadi-

kannya bernyawa.  
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Daftar isi 

Pojok Inspirasi 

A 
pa kabar kalian wahai calon mahasiswa? 

Bagaimana dengan amunisi yang telah 

disiapkan? Bagaimana dengan mental dan 

fisikmu? Bagaimana dengan asupan materi 

dan bahan ujian? Bagaimana dengan ruhiyahmu? Dan 

terakhir…bagaimana dengan tujuanmu? Adakah yang 

masih bingung dengan jurusan yang kelak akan menen-

tukan masa depanmu? 

Bukan hal yang aneh, ketika resmi menjadi pen-

ghuni gedung Belandanya SMA 3 selama setahun..(bagi 

yang aksel, saya gak yakin kelas kalian sudah dibangun 

sejak zaman kompeni..heheh maaf-maaf ^ ^!) banyak 

dari kita (kelas tiga) yang sensor-sensor di dalam hati 

dan pikirannya mulai aktif. Entah itu secara sengaja atau 

tidak sengaja. Sensor-sensor itu bisa dibilang cukup 

langka, yaitu : sensor pemimpi, sensor pejuang, dan 

sensor untuk menggali diri lebih dalam, dan saya baru 

sadar hal itu ketika sudah masuk dunia perkampusan…

Bersyukurlah sudah memasuki fase kelas 3 ini kawan     

^^! 

Yang pertama : Sensor Pemimpi 

“Aku berbeda karena aku punya tujuan (mimpi).” 

“ Yang membuat hidup ini menarik adalah kemung-

kinan untuk mewujudkan impian menjadi nyata.” (The 

Alcemist, Paulo Coelho) 

Sensor pemimpi sebenarnya sudah mulai diaktifkan 

dari dulu, ketika kita semua masih kecil atau anak-anak. 

Buktinya, biasanya kita akan ditanya mau jadi apa kalo 

sudah besar? Dan kita bisa langsung jawab, walaupun 

gak tau apa makna sebenarnya. Celetuk: dokter. Ce-

letuk: presiden. Celetuk: insinyur. Contoh lain: munculnya 

Lagu Joshua yang judulnya “Cita-citaku”. Kesimpu-

lannya…dari kecil, kita sudah diajak untuk menjadi 

seorang pemimpi. Mimpi yang tinggi dan besar.Raihlah 

cita-citamu setinggi langit…itu yang ibu guru bilang 

waktu SD. ingatkah? 

Tapi..!! Seiring berjalannya waktu, katanya sensor 

pemimpi yang sudah diaktifkan tersebut sedikit- demi 

sedikit mulai kehilangan kekuatannya. Ada daya magis 

yang membuat hal itu bisa terjadi. Semakin dewasa, kita 

semakin percaya pada kondisi realita yang jauh dari 

mimpi kita dulu. Mimpinya setinggi langit, tapi kitanya 

masih berpijak di bumi, malah mulai tertelan bumi. 

Kemudian mimpi kita yang tinggi itu, mulai kita  turunkan 

ketinggiannya.  

Dan sadarkah kawan? Sejak menjadi anak kelas 3 

sma, sensor pemimpi yang dulu diaktifkan dan mungkin 

sebelumnya sempat agak-agak mem-pause (bahasa apa 

ini? “Pemerkosaan bahasa!”meminjam istilah Pak 

Sapto,,hehe peace Pak! ^ ^), sekarang dirangsang 

kembali. Perbedaan yang sangat nyata ada pada fase 

ini. Jika dulu bermimpi hanya sekedar bermimpi. Kenapa 

saya tulis hanya? Karena dulu kita merasa masih terlalu 

jauh atau masih terlalu kecil untuk mewujudkan mimpi 

(cita-cita) jadi kenyataan. Jadi sense untuk benar-benar 

mewujudkannya belum terasa seperti sekarang. Pada 

fase ini, dengan usia yang sudah bisa dikatakan dewasa 

(KTP menjadi tolak ukurnya), kita dihadapkan pada 

kondisi dan kesempatan yang seolah-olah menantang 

untuk mewujudkan mimpi (cita-cita) tersebut jadi ken-

yataan. 

Saya yakin, sejak awal masuk kelas 3, banyak di 

antara teman-teman yang sudah mengaktifkan sensor 

pemimpinya. Contoh: mungkin ada yang menulis resolusi 

tahun 2010 di agendanya? Atau sekedar membayang-

kan akan berkuliah di mana? Bahkan ada juga yang 

menuliskan mimpinya besar-besar dan ditempel di dind-

ing kamarnya dengan tulisan LULUS UN DAN SNMPTN. 

FK UNPAD I’M COMING! Dan mungkin ada juga yang 

bermimpi dengan sangat mendetail, bahwa tahun de-

pan, hari ini, di jam ini, saya sedang mendengarkan 

dosen di ruang kuliah di ITB bersama rekan-rekan seang-

katan di FTI ITB 2010. Dosennya sedang mengajarkan 

apa? Saya sedang pake pulpen yang mana? Pake baju 

warna apa? Terdengar terlalu muluk atau mengada-ada? 

Orang-orang sukses sekarang adalah orang yang 

punya mimpi dan meyakininya.  Tipsnya adalah, tern-

yata mereka benar-benar sungguh-sungguh pada mim-

pinya. Memvisualisasikan mimpinya di siang hari, dan 

mengadukan mimpinya pada Allah di malam hari. 

Menuliskannya di dinding…menjadi wallpaper laptop…

saling berbagi dengan teman-temannya, dan factor 

penting yang tidak boleh dilupakan adalah meminta 

keridhoan orang tua tentang mimpinya. 

Banyak saksi hidupnya. Yang membuktikan bahwa 

dengan mimpi dan meyakininya, mereka-mereka bisa 

meraih mimpinya. Subhannallah…walaupun ken-

yataannya tidak seperti mimpi…walaupun realita yang 

kita alami berbanding terbalik dengan mimpi, tetap 

aktifkan sensor pemimpimu. Yakin…Allah sudah punya 

rencana yang lebih indah. Seadainya mimpimu belum 

juga terwujud,,pasti akan ada saat yang tepat. Kalo 

orang-orang bilang, “akan indah pada waktunya.”. 

Sejenius apapun kamu…atau sedongdong apapun 

kamu (walaupun sebenarnya gak ada anak sma 3 yang 

dong-dong, hehe)..semuanya memiliki kesempatan dan 

peluang yang sama. Jangan menyerah…! Allah sesuai 

dengan persangkaan hambaNya. 

Aktifkan terus sensor pemimpimu teman…! Dan buat 

ia semakin memancarkan dayanya…! 

Manfaatkan momen kelas tiga ini sebaik-baiknya. 

Bermimpilah selagi bisa! Selamat menempuh kelas 3..  

(^ ^)! 

Supported by : 

Majelis Dakwah DKM AF DIFARALI SMAN3Bdg 

“Teruslah bergerak, hingga kelelahan 

itu lelah mengikutimu.  

Teruslah berlari, hingga kebosanan itu 

bosan mengejarmu.  

Teruslah berjalan, hingga keletihan itu 

letih bersamamu. 

Teruslah bertahan hingga kefuturan 

itu future menyertaimu. 

Tetaplah berjaga, hingga kelesuan itu 

lesu menemanimu....” 

SPIRIT 2011: Hari gini Ga Punya Mimpi? Apa Kata dunia? 

SPIRIT 2011: Hari gini Ga Punya 

Mimpi? Apa Kata dunia? 

TEASER TEASER TEASER TEASER! 

InSPIRITion 

The Coachs! 

30 Hari Berpisah dari SMAN 3 

SSDK (Strategi Sukses di Kampus) 

No problem without solver 
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Lama sudah kumencari 

apa yang hendak kulakukan 

sgala titik kujelajahi tiada satupun kumengerti 

tersesatkah aku disamudra hidupku 

 kata-kata yang kubaca 

terkadang tak mudah kucerna 

bunga-bunga dan rerumputan 

bilakah kau tahu jawabnya 

inikah jalanku inikah takdirku 

** kubiarkan kumengikuti suara dalam hati 

yang slalu membunyikan cinta 

kupercaya dan kuyakini murninya nurani 

menjadi penunjuk jalanku 

lentera jiwaku 

InSPIRITion: LENTERA JIWA - NUGIE 

 

S 
ebuah lagu yang sangat 

inspiratif. Dibawakan oleh 

Nugie yang terbiasa men-

cipta lagu-lagu bernilai 

positif yang memotivasi. Lagu ini 

menceritakan bagaimana jalan hidup 

manusia yang terkadang berubah 

jalur. 

Contohnya adalah seorang pe-

main harpa profesional yang tern-

yata asli lulusan teknik Mesin, seo-

rang sarjana arsitektur yang ke-

mudian malah bekerja sebagai Video 

Art Director, seorang sarjana ilmu 

politik yang kemudian malah keasyi-

kan jualan mainan, presenter enter-

tainment yang ternyata berpendidi-

kan S1 arkeologi, dll. 

Apakah pilihan awal mereka itu 

merupakan kesalahan? atau me-

mang sebuah jalan yang harus 

ditempuh dalam pencarian jalan 

hidup yang bisa mereka nikmati? 

Dalam video klip ini juga memper-

lihatkan orang-orang yang berani 

memilih, dan mempercayakan masa 

depan sesuai dengan keinginan 

mereka. Seorang entertainment dan 

komedian terkenal yang rupanya dulu 

sering jadi badut kelas, seorang 

arsitektur yang tekun hingga 

proyeknya berskala internasional, 

ataupun seorang animator yang kini 

sudah bisa membuka sekolah ani-

masi sendiri. 

Sekarang anda, apakah jalan 

hidup anda saat ini sesuai dengan 

kata hati anda? 

Apakah yang anda lakukan saat ini 

dapat anda nikmati? Atau anda 

hanya melaksanakan rutinitas hidup 

sebagaimana kebnayakan orang lain 

melaluinya? 

Terkadang tiada yang tahu apa 

yang akan terjadi di masa depan 

sesuai dengan yang dipersiapkan dari 

sekarang. Kita sekolah mulai dari SD, 

SMP, SMA hingga nanti tiba saatnya 

memilih bangku kuliah dan mengam-

bil spesialisasi masing-masing. 

Lantas apakah ilmu itu yang akan kita 

gunakan untuk ‘menikmati’ hidup ini? 

Bukan berkata bahwa hal yang kita 

pelajari itu sia-sia, namun terkadang 

takdir menunjukan jalan yang lain. 

Follow your PASSION. 

TEASER 

 THE SPIRITFUL 

M. Aldi Wicaksono ‘Kang Aldi‘ (KL ITB ‘09) 

Dia adalah mahasiswa Teknik 

Kelautan ITB angkatan 2009. Seper-

tinya hidup akang kita yang satu ini 

penuh keajaiban. Keyakinannya lah 

yang membawanya terbang hingga 

bisa menggapai cita-citanya. 

Layaknya seorang siswa SMA 

pada umumnya beliau waktu di 

SMA 3 senang berorganisasi. Di 

kelas dua tak segan beliau mengambil dua jabatan 

tinggi sekaligus! Ketua Seksi 6 di OSIS dan Sekretaris 

Umum di DKM. Tak berkurang ketika di kelas tiga, 

beliau mengambil jabatan berat lainnya sebagai 

Ketua Majelis Dakwah DKM. 

Luar biasa kan? Di saat yang lain sudah fokus 

study oriented berkutat dengan ujian2, beliau masih 

sempat berorganisasi. Tapi benar2 beliau membukti-

kan bahwa kesibukannya itu tak mengurangi kesem-

patannya masuk ITB lewat SNMPTN. 

M. Ramadhan Yoan ‘Kang Yoan’ (TM ITB ‘09) 

Ini dia salah satu si cerdas 

yang dimiliki SMA3 di zamannya. 

Menutup kisah manis perjalanan 

sebagai siswa SMA dengan predi-

kat ranking 1. Hingga akhirnya 

sukses memulai perjalanan di 

FTTM ITB lewat USM. 

Beliau ini hobby beratnya 

adalah maen bola. Kemampuan 

mainnya tidak ada lagi yg meragu-

kan, yaiyalah beliau ini kan pernah jadi ketua Belitung 

Muda. Meski hobbynya maen di lapang, tapi beliau 

ini tak pernah ketinggalan shalat dhuha di pagi hari. 

Sebenarnya si akang kita yang satu ini menyim- 
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pan harapan di fakultas kedokteran, tapi beliau 

yang sangat berbakti akhirnya memilih ITB karena 

suruhan orang tuanya. Namun justru sekarang 

beliau sangat bersyukur dan menikmati kuliah di 

ITB. 

Zikra Aditia ‘Kang Zikra’ (EL ITB ‘09) 

Tak kalah menarik kisah 

perjalanan si akang kita yang 

satu ini. Ditransfer dari SMA14, 

beliau mulai mengarungi ke-

hidupan Belitung sejak semester 

2. Begitu panjang pengalaman 

rupanya yang harus ditempuh 

beliau untuk masuk STEI ITB. 

Beliau ini sempat gagal di 

USM 1 yang membuatnya sangat down, padahal 

waktu itu beliau sudah sangat optimis karena 

mengisi banyak. Lupa resurrection, akhirnya beliau 

melewatkan kesempatan keduanya, ketiganya dan 

keempatnya di USM 2, Simak dan SMBB. 

Tapi kemudian, akhirnya beliau menemukan 

alasannya untuk tetap tegak mengejar pas-

sionsnya. Belum terlambat beliau memperbanyak 

ibadah dan usaha belajarnya di hari-hari terakhir 

menjelang tes SNMPTN. Subhanallah, beliau 

akhirnya sukses tembus STEI ITB lewat SNMPTN. 

M. Fakhry Hatta ‘Kang Fakhry’ (MT ITB 09) 

Pria Melankolis-Koleris ini kuliah di Teknik 

Material ITB 2009. Jangan salah, dia masuk jurusan 

ini atas pilihannya sendiri, bukan buangan dari 

teknik mesin. 

Fakhry senang berbagi inspirasi dan pengala-

mannya. Ia masuk FTMD ITB lewat jalur SNMPTN 

dan tidak ada satu pun tes masuk perguruan 

tinggi lain yang ia ikuti, PD 

p i s a n  p o k o n y a . 

Fakhry aktif berbisnis sejak 

SMA, berbagai bisnis digeluti-

nya dari mulai pulsa, buku, 

hingga gerai handphone di 

BEC. Kalo organisasi ga perlu 

ditanya lagi. Di SMA 3 Fakhry 

menjadi Kadiv Controller PK 

dan sekarang ia diamanahkan 

jabatan sebagai ketua angkatan teknik material 

ITB 2009. 

Endro Septianto ‘Kang Endro’ (TK Unpar ‘09) 

Hayo siapa yang tidak 

kenal Kang Endro? Endro 

(SMA 3 2009) aktif di berbagai 

ekskul semasa SMA nya. Sebut 

saja LSS, MK dan Karate. Endro 

juga menjabat ketua PK du-

lunya. keren kan? 

Sekarang Endro kuliah di 

Teknik Kimia UNPAR. Awalnya 

Endro merasa tidak betah dan 

ingin pindah dari kuliahnya. Tetapi Allah berke-

hendak lain. Ternyata UNPAR sangat membu-

tuhkan Endro (lebay). Di jurusannya, Endro dia-

manahkan menjadi Ketua Angkatan dan baru saja 

menginisiasi pengajian rutin di Teknik Kimia yang 

memang jumlah muslimnya minoritas. 

Dan Masih Banyak lgi… 

Tentu saja coach2 yang lain masih banyak. 

Termasuk coach2 akhwat yg tak kalah keren! 

Nantikan mereka dan buktikan ketanggu-

hannya sebagai COACH SPIRIT 2011!! 

 

Gaga-ringan tapi panas!! 

Malam itu di sebuah got ada seekor ibu tikus dan seekor 

anak tikus, Ketika mereka sedang mengobrol di pinggir 

got, si anak tikus melihat seekor kelelawar terbang berpu-

tar-putar di atas mereka. 

Kemudian sang anak tikus bertanya pada ibunya, “Ibu, apa 

itu yang di atas?” 

Sang ibu tikus pun menjawab, “Ooo, itu kelelawar nama-

nya..” 

Si anak tikus pun bertanya lagi, “Kok wajahnya mirip kita?” 

Sang ibu tikus menjawab, “Iya. Sebenarnya kelelawar itu 

masih sebangsa dengan kita, tapi dia ambil jurusan   

penerbangan.”  

Ringan tapi Panas!! 

Jumlah pendaftar PMBP ITB Daerah 2010 

adalah 6.500 orang, sedangkan yang 

diterima hanya sekitar 800 orang. 

Jumlah peserta yang diterima pada PMBP 

ITB Terpusat 2010 adalah 1119 orang dari 

total 8071 peserta yang mendaftar. 

Hanya dalam PMBP ITB Terpusat saja, untuk 

mendapatkan kursi sebagai mahasiswa ITB, seorang 

peserta harus mengalahkan 20.755 peserta lain, 

karena terdapat tiga pilihan di PMBP ITB Terpusat. 

Persaingan yang ketat terjadi di Fakultas 

Teknologi Industri (FTI), dengan 1512 peminat di 

pilihan 1, 538 peminat di pilihan 2, dan 174 

peminat di pilihan 3. Total peminat FTI adalah 

2224 orang dengan kuota penerimaan 104 

mahasiswa. FTI menjadi fakultas yang paling 

banyak diminati, disusul oleh Fakultas Teknik 

Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) dengan 

1328 peminat, kemudian Sekolah Teknik Elektro 

dan Informatika (STEI) dengan 1293 peminat. 

Sumber: kompas.com dan itb.ac.id 

Editor: Angga Kusumadinata (STEI’10); Kontributor: 

Redaktur Buletin SPIRIT ‘09, Reza Asriandi (Sipil ‘08), 

M. Firdaus Al Hakim (FTTM ’10), Ilham Muhammad, 

M. Yorga Permana (MRI ’09); Distributor: Duta Kelas 

2011; 
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USM ITB : http://usm.itb.ac.id/ 

Simak UI : http://penerimaan.ui.ac.id/ 

SMUP Unpad : http://smup.unpad.ac.id/ 

UM UGM : http://um.ugm.ac.id/ 

UM UNDIP : http://um.undip.ac.id/ 

Link-to-future 

 

Saya adalah seorang siswa 

SMAN 3 Bandung angkatan 2010. 

Alhamdulillah saya diizinkan oleh 

Allah untuk kuliah di ITB. Ini saya dan 

kisah hidup saya di fase sebulan 

pertama kuliah. 

Saya masih ingat betul, hari 

pertama kuliah adalah hari pertama 

kita shaum tahun ini. Surprise luar 

biasa adalah tenaga terkuras untuk 

beradaptasi dengan environment 

sekal igus kebutuhan rohani . 

Seriusan, hari2 pertama cukup 

berat saya rasakan. Saya ngerasa 

harus segera loncat dari zona 

nyaman SMA 3 ke zona asing 

kampus. Perbedaan yang cukup 

besar antara lingkungan kampus 

dengan SMA 3 bikin saya keteteran 

waktu awal2 (skrang pun masih). 

Culture shock orang bilang. Orang2 

dari seluruh Indonesia berkumpul di 

satu tempat dengan nilai dan budaya 

daerahnya masing2. Jujur we, sya 

gak terbiasa dengan perubahan ini. 

Saya gak bisa lagi mabal ke masjid 

buat ngeduha, gak bisa lagi rasis, 

gak bisa jajan di kopgur, gak bisa 

ngebully temen sekelas, dan yang 

paling parah adalah saya gk boleh 

gak belajar mandiri! 

Satu bulan pertama, saya 

ngerasa harus segera berbenah diri. 

Kampus bukanlah zona nyaman 

seperti yang saya kira selama ini. 

Kampus bener2 tempat pendidikan! 

Kita dituntut untuk mandiri 

(terkadang individualis) dan bener2 

tanggung jawab. Gak secara sistem 

tapi secara budaya yang ada. Ga ada 

yang ngomelin waktu telat pagi2 tapi 

kalau lengah ancamannya ngulang 

setahun (=mati). Moal aya dosen 

yang nanyain kondisi nilai kita dan 

dengan tangan terbuka “ngebantu”. 

Semuanya bener2 tergantung kita. 

Meskipun bukan zona nyaman, 

saya ngerasa kampus inilah yang 

ngebuat kita menjadi manusia yang 

sesungguhnya. Manusia yang haus 

akan ilmu, dinamis, dan cerdas. 

Kampus inilah yang nantinya ngebuat 

kita paham betapa menderitanya 

bangsa ini dan betapa pentingnya 

kita di sini. Nantinya, kampus akan 

n g e b u a t  k i t a  m e n c o b a 

“memutuskan” hidup seperti apa 

yang akan kita pilih. Kampus akan 

menjadi dimensi baru bagi kita di 

antara dimensi remaja dan dewasa. 

Kampus bukanlah SMA 3. ** 
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