
Mereka yang terlalu berhati-hati 

sebelum mengambil satu langkah 

akan menghabiskan seluruh hidup 

nya dalam satu langkah kaki. 

~ Peribahasa Cina ~ 
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Experience is the best teacher 

Daftar isi 

Pojok Inspirasi 

S 
eperti layaknya sebuah anak panah yang baru 

saja dilepaskan oleh Gatot Kaca. Ringan, 

terbang jauh melesat, menembus gumpalan 

angin dengan begitu gesitnya tak peduli apa 

yang menghalanginya, tetap kencang melayang, jitu, 

pas mengenai sasaran. Seperti sebuah anak panah itu, 

asaku jauh, tinggi, melayang tak peduli pada apapun 

yang menghalangi niatan hatiku untuk kuliah. Ya, untuk 

kuliah. Rasanya seperti cebol ingin meraih bulan jika 

aku berkata “ingin kuliah”. Bukan karena merendah, 

tapi karena beberapa alasan. 

Rencana melanjutkan study setelah lulus dari Seko-

lah Menengah Atas sepertinya tak bisa lagi dihapus 

dari deretan rinci buku mimpiku. Aku masih ingin me-

nimba ilmu sebanyak-banyaknya selagi usia masih 

belia. Aku masih ingin menyelami samudera ilmu yang 

telah Tuhan hamparkan luas di bumi ini. Salah satu 

caranya adalah dengan 

kuliah. Aku ingin kuliah. 

Ingin mengkaji lebih 

dalam tentang ilmu-ilmu 

yang pernah kudapat 

selama belasan tahun 

waktuku mempelajarinya 

di bangku sekolah. Sung-

guh, aku masih haus akan 

masa-masa dimana aku ban-

yak menghabiskan waktuku 

bersama tumpukan buku, 

materi-materi, pekerjaan 

rumah dan banyak hal 

tentang ilmu. Aku adalah 

ikan yang baru saja menemu-

kan sebuah samudera dengan 

kesegaran air yang tiada bandingannya. 

Samudera itu adalah samudera ilmu. 

Aku ingin kuliah. Kata itu yang setiap hari 

muncul, mengisi kekosongan pikiranku hingga aku tak 

sanggup membendung khayalan yang tiba-tiba men-

galir mengisi lamunanku. Berkhayal menjadi seorang 

mahasiswa dengan segudang aktivitasnya. Bukan 

karena ambisi, tapi sekedar untuk menyemangati diri 

saja bahwa suatu saat aku yakin khayalanku akan 

menjadi nyata adanya.  

Untuk mewujudkan sebuah mimpi menjadi nyata tak 

akan semudah kita membalikkan telapak tangan. Semua 

butuh usaha dan kerja keras. Apalagi untuk mewujud-

kan mimpi kuliah di salah satu universitas yang terbi-

lang baik dalam mutu pendidikannya, pasti sangat sulit. 

Aku harus bersiap mental dan ilmu,meyakinkan diriku 

untuk siap bersaing dengan teman-teman lain yang juga 

memperebutkan kursi sebagai mahasiswa di unversitas 

tersebut. Akan menjadi hal yang sangat menegangkan 

ketika persaingan-persaingan itu dimulai dan hanya 

akan menyisakan mereka-mereka yang benar-benar 

pantas menyandang jas almamater kebanggaan univer-

sitas.  

Aku ingin kuliah. Bukan semata-mata karena aku 

gengsi, tapi niatan ingin kuliah ini tulus karena aku 

ingin mendapat ilmu lebih, aku ingin terus berjuang 

mengerahkan potensi yang aku miliki untuk terus mem-

perlebar wawasan, memperdalam pengetahuan hingga 

nanti pada akhirnya ilmu yang kucari ini mampu men-

gantarkanku pada kehidupan yang lebih baik, 

menghapus paham-paham kebodohan dan mampu 

menularkannya pada orang lain atas ilmu yang aku 

dapat. 

Kuliah menjadi jalan terbaik bagiku untuk terus 

mengembangkan sayap-sayap perjuanganku menempuh 

sekolah. Kuliah menjadi jembatan bagiku untuk men-

gangkat derajat seorang anak biasa, yang berusaha 

menjadi pribadi yang lebih baik. Rasanya tak ada jalan 

yang lebih baik bagiku setelah lulus dari SMA selain 

melanjutkan study di perguruan tinggi. Aku akan seperti 

katak dalam tempurung jika niatan untuk kuliah 

tak tersampaikan. Ya, karena 

masa-masa kuliah akan 

menjadi masa-masa emas 

bagiku untuk belajar banyak 

hal. Tak hanya kebutuhan 

akan pelajaran akademik 

yang nantinya akan kudapat di 

perguruan tinggi. Tapi lebih dari itu aku 

bias belajar pengalaman hidup, 

sosialisasi, kerjasama dan 

solidaritas dan sosiologi. 

Banyak hal yang dapat kupe-

lajari sebagai bekal ke-

hidupanku yang lebih baik.  

Sebagai modal utama aku 

bisa kuliah, kumantapkan 

hati dan pikiranku untuk bisa 

menerima apapun keputusan alam 

yang aku terima selama perjuanganku meraih 

mimpi ingin kuliah. Sebesar apapun halangan yang 

menghadang, akan kujadikan batu loncatan untuk terus 

memomppa semangat mengejar perguruan tinggi. Aku 

tak akan lelah berteriak “Aku ingin kuliaaah…!!!” Per-

caya seribu jalan menuju roma. Karena aku benar-

benar ingin kuliah. Semangatku, seperti layaknya se-

buah anak panah yang baru saja dilepaskan oleh Gatot 

Kaca.** (ngampus.co.cc) 
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Seorang manusia harus cukup rendah 

hati untuk mengakui kesalahannya, 

 cukup bijak untuk mengambil manfaat 

dari kegagalannya, 

dan cukup berani untuk memperbaiki 

kesalahannya.  

SPIRIT 2011: SERIBU JALAN MENUJU ROMA  

SPIRIT 2011: SERIBU JALAN MENUJU 

ROMA  

Komik Komik Komik 

Berdoalah, Maka Kau Akan 

Mendapatkannya! 

We are here for giving you a 

SPIRIT! 

Klik Klok 

Gerakan Mahasiswa adalah 

Gerakan Dunia 

No problem without solver 
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KEEP SPIRIT, FIGHTER!! 

<100 Hari 
MENUJU UN 



You’ll never know till you have tried 

KOMIK 



“  

Practice makes perfect 

Klik klok 

Pada suatu hari ada seorang ayah meninggal dunia. Ia 

meninggalkan ketiga anak laki-lakinya beserta warisannya. 

Dalam wasiatnya dia membagi seluruh warisannya dg adil 

tapi tidak sama rata. 

Kemudian diantara wasiatnya timbulah masalah. Sang 

ayah ini ternyata menyuruh membagi ke-19 ekor 

kambingnya kepada ketiga anaknya dalam jumlah yang 

aneh tetapi tidak boleh ada penyembelihan! Anak pertama 

mendapat 1/2 bagian, anak kedua mendapat 1/4 bagian 

dan anak ketiga mendapat 1/5 bagian. Semuanya pun 

jadi bingung. 

Kira-kira bagaimana cara membaginya tanpa ada muti-

lasi? Apakah anak SMA 3 bisa menyelesaikannya? ^_^ 

(petunjuk: seluruh kambing habis dibagi) 

Ringan tapi Panas!! 
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We are here for giving you a SPIRIT! 

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/ 
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“Dan Tuhanmu berfirman: 

„Berdoalah kepada-Ku, 

niscaya akan Kuper-

kenankan bagimu. Se-

sungguhnya orang-orang 

yang menyombongkan diri 

dari menyembah-Ku akan 

masuk neraka Jahanam 

dalam keadaan hina dina.‟ ” 

(QS Al-Mu’min 40: 60) 

Berdoa adalah lambang rasa 

rendah diri dan ketidakberdayaan 

manusia di hadapan Allah yang 

dapat menumbuhkan perasaan 

ubudiyah (penghambaan) kepada 

Allah Swt. 

Rasulullah Saw menjelaskan 

masalah ini dalam sebuah hadits: 

“Tidaklah di atas bumi ini seorang 

muslim berdoa kepada Allah, kec-

uali Allah akan memberinya tiga 

hal: 

(1) Allah akan memberinya 

sesuai dengan yang ia minta; (2) 

atau Allah akan menghindarkannya 

dari kejahatan yang setara dengan 

doanya, selama tidak berdoa den-

gan suatu dosa atau memutus tali 

silaturahmi. Seseorang bertanya, 

„kalau kita perbanyak doa‟? Rasul 

menjawab: „Allah lebih banyak 

lagi‟; (3) Dalam riwayat lain, Allah 

akan menyimpan untuknya pahala 

sesuai dengan doanya” (HR At-

Turmudzi, Hasan Shahih). 

Mungkin kita punya keinginan 

untuk berinteraksi dengan Al-

Qur‟an tetapi berulangkali gagal 

dalam melakukannya, bahkan 

sekedar khatam sebulan sekali pun 

susah. Bila demikian keadaannya, 

artinya iman kita berada pada 

kondisi prihatin karena hari-hari 

kita sebulan penuh sangat minim 

diwarnai oleh Al-Qur‟an. 

Dalam kondisi itu, kalau kita 

sedih artinya insya Allah dapat 

memperbaiki diri, tetapi bila masa 

bodoh/mencari pembenaran arti-

nya kita harus banyak belajar lagi 

tentang hakikat keimanan kepada 

Al-Qur‟an. Sepantasnya kita kha-

watir kalau sampai umur kita habis 

tetapi belum tertarik untuk hidup 

„di bawah naungan‟ Al-Qur‟an. 

Alangkah indahnya bila kita rajin 

berdoa, bukan cuma untuk urusan 

dunia, seperti harta dan yang 

lainnya melainkan seperti ini: “Ya 

Allah tolonglah aku agar dapat 

rajin membaca kitab suci-Mu, 

memahaminya, mentadabburinya 

dan mengamalkannya. Engkau 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Ya Allah Engkau Maha Tahu apa 

yang ada di dalam diriku, yaitu 

suatu keinginan yang sangat kuat 

untuk hidup bersama kitab suci-

Mu. Ya Allah Engkau yang memiliki 

kitab suci ini, Engkau Maha Kuasa 

untuk memberikan kepada siapa 

yang Engkau kehendaki kemam-

puan untuk hidup bersama kitab 

suci-Mu.” 

Beberapa hal yang perlu diper-

hatikan:  

Meyakini bahwa doa kita pasti 

akan dikabulkan oleh Allah Swt, 

tidak tergesa-gesa meminta agar 

dikabulkan segera. Konsentrasikan 

pikiran kita kepada aktifitas berdo-

anya, bukan kepada dampak dan 

hasil dari doanya agar kita tidak 

diliputi oleh perasaan bahwa doa 

kita lama sekali terkabulnya. 

Mencari waktu yang dijanjikan 

bahwa doa akan lebih cepat dika-

bulkan, seperti saat selesai shalat 

wajib, antara adzan dan qamat, 

sepertiga akhir malam, saat wukuf 

di Arafah, sujud, dll. 

Melakukan berbagai macam 

tawassul berupa amal shalih yang 

mendahului doa untuk memban-

gun kedekatan dengan Allah Swt 

terlebih dahulu agar pada saat 

berdoa hubungan kita menjadi 

istimewa. Bentuknya dapat berupa 

istighfar, bershalawat kepada 

Rasulullah Saw, shaum, khatam 

Qur‟an dsb. 

Berdoa dengan ilhah (terus 

menerus dan ngotot). Kalau dalam 

urusan duniawi kita sudah terbiasa 

melakukannya, bisakah pula kita 

melakukannya dalam urusan akhi-

rat? 

Ikuti semua aturan dan adab 

berdoa, mulai dengan memuji 

Allah Swt sebanyak-banyaknya, 

bershalawat kepada Rasulullah 

Saw, menghadap kiblat, dsb. 

Jadi, belajar saja tidak cukup. 

Jangan lupa untuk berdoa kepada 

Allah Swt sebanyak-banyaknya 

dengan khusyu, tawadlu dan pe-

nuh harap sebagai bagian dari 

ikhtiar kita. Sip? Keep your SPIRIT! 

(http://binamuslim.com/) 

Berdoalah, Maka Kau Akan Mendapatkannya! 

Cocokkan jawabanmu! Seorang anak SMA3 kemudian tiba-

tiba datang mambantu. Yang ia lakukan adalah meminjamkan 

seekor kambing. Menggenapkan jumlahnya jadi 20. Maka 

anak pertama mendapat 10 kambing, anak kedua mendapat 

5 kambing dan anak ketiga mendapat 4 kambing. Jumlah 

totalnya adalah 19. Dan satu kambing dibawa pulang kembali 

oleh anak SMA 3 itu, Masalah selesai. Diapun kemudian pergi 

bagaikan angin. wuuzzz... 

Ujian Nasional 2011: 18-21 April 2011. 

PMBP ITB: 30 April-1 Mei 2011. 

Utul UM UGM blum valid. 

SMUP Unpad digabung di SNMPTN. 

SNMPTN sekitar awal Juni.  

SIMAK UI: 3 Juli 2011. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 34/2010 

menyatakan bahwa seluruh sistem ujian saringan masuk 

mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di seluruh 

Indonesia harus dilaksanakan setelah pelaksanaan Ujian 

Nasional SLTA (UN-SLTA) 2011. 

Disarikan dari berbagai sumber. 



Never put off till tomorrow what you can do today 

PEMINAT ITB 

Jawaban: 1 25π cm; 2 5!

+7; 3 b; 4 e; 5 c; 6 b; 7 b; 

B 
anyak pihak yang seringkali men-

yayangkan aksi turun ke jalan 

mahasiswa. Mereka menilai 

bahwa mahasiswa hanya membuat 

kemacetan dan bertindak vandalis. Alih-alih 

mendukung gerakan mahasiswa, kebanya-

kan orang justru menilai 

bahwa  gerakan mahasiswa 

yang turun ke jalan adalah 

tindakan tidak intelek dan me-

malukan citra mahasiswa. Pan-

dangan seperti ini sangat 

mengecilkan makna perjuangan 

mahasiswa yang berbekal ke-

benaran ilmiah. 

Perspektif  yang terbangun 

adalah bahwa gerakan maha-

siswa Indonesia yang seringkali 

aksi  turun ke jalan adalah 

sebuah gerakan yang hanya 

terjadi di negara berkem-

bang seperti Indonesia 

yang secara ekonomi dan 

politik belum stabil. Se-

hingga banyak pihak yang 

berpendapat bahwa bila Indo-

nesia sudah makmur, maka 

aksi massa turun ke jalan tidak 

akan terjadi lagi, sebagaimana 

yang terjadi di negara tetangga kita, Sin-

gapura. Namun, apakah perspektif tersebut 

sepenuhnya benar? 

Salah satu isu dunia yang cukup men-

jadi perhatian media Internasional adalah 

aksi turun ke jalan mahasiswa dan calon 

mahasiswa di Inggris. Aksi yang mengun-

dang ribuan mahasiswa untuk berpartisipasi 

ini dipicu dengan rencana pemerintah Ing-

gris untuk menaikkan biaya kuliah hingga 

tiga kali lipat. Rencana kebijakan ini mem-

buat mahasiswa dan calon mahasiswa 

tergerak untuk memprotes kebijakan 

pemerintah. Bahkan para calon 

alumni dan alumni muda juga terlibat 

dalam aksi turun ke jalan ini. Mereka 

berpendapat bahwa meski mereka 

tidak akan terkena dampaknya, 

akan tetapi adik-adik mereka akan 

terkena dampak dari kenaikan 

biaya kuliah. 

Di belahan dunia lain, di benua 

Australia. Mahasiswa disana juga 

terbiasa melakukan rally atau 

march dalam jumlah besar untuk 

memprotes berbagai kebijakan 

tertentu yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Australia, isu-isu ke-

samaan hak Aborigin, biaya ku-

liah, hingga penolakan perang 

Irak menjadi tema-tema yang 

pernah di protes oleh mahasiswa 

di Australia. Saat aksi massa 

turun ke jalan ini dilakukan, 

ribuan mahasiswa dari berbagai 

penjuru bisa ikut berpartisipasi. 

Meski aksi mahasiswa tersebut dilaku-

kan di negara yang notabenenya makmur 

atau maju, kericuhan atau tindakan anarkis 

bukan berarti tidak terjadi. Aksi massa pe-

nolakan kenaikan biaya kuliah di Inggris 

saat ini dihiasi dengan berbagai tindakan 

perusakan fasilitas umum dan perlawanan 

kepada polisi. Dari dua contoh ini bisa 

dikatakan bahwa tidak ada relasi antara 

keadaan negara maju atau tidak dengan 

gerakan aksi turun ke jalan yang dilakukan 

oleh mahasiswa. Justru ini bisa diartikan 

bahwa mahasiswa di seluruh dunia bergerak 

dengan berlandaskan intelektualitas dan 

moralitas. 

Keunggulan yang menjadi keunikan dari 

gerakan aksi turun ke jalan yang dilakukan 

oleh mahasiswa di luar negeri adalah konsis-

tensi atau kemampuan bertahan di tempat 

aksi dalam waktu lama serta kemampuan 

menarik massa dalam jumlah besar. Mereka 

tidak terlalu sering memang melakukan aksi 

turun ke jalan, namun saat mereka memu-

tuskan untuk aksi protes turun ke jalan, 

mereka benar-benar menyiapkan dengan 

terencana aksi tersebut dan cenderung bera-

khir pada berubahnya kebijakan yang akan 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

Gerakan mahasiswa adalah gerakan 

dunia dan sejarah dunia membuktikan 

bahwa gerakan mahasiswa di belahan 

dunia manapun terbukti telah menjadi kelom-

pok penekan kebijakan yang efektif bagi 

pemerintah. Selama gerakan tersebut berlan-

daskan intelektualitas dan moralitas, gerakan 

mahasiswa tidak akan pernah surut. 

Pertanyaannya, siapkah kamu menjadi 

bagian dari itu semua?? 

(ridwansyahyusufachmad.wordpress.com, 

blog Presiden KM ITB 2009) 

Gerakan Mahasiswa adalah Gerakan Dunia 
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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 3. Semoga 

bermanfaat. 

Selamat membaca! 

Cuap-cuap redaksi 

facebook.com/spirit.duaribusebelas 
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1. Jika setiap lingkaran jari-

jarinya 5 cm berapakah 

panjang busur total dari 

ketiga lingkaran ini?  

2. Diketahui f(x) = x5 + ax4 + 

bx3 + cx2 + dx + e. Jika f(1) = 1; f(2) = 3; f(3) = 

4; f(4) = 5; f(5) = 6 maka nilai f(6) = ? 

3. Menurut teori kuantitas uang dari “Irving 

Fisher”: M.V=P.T. Cateris Paribus, tingkat 

inflasi akan tinggi bila… 

a. Jumlah barang bertambah 

b. Jumlah uang yang beredar bertambah 

c. Jumlah uang yang beredar berkurang 

d. Frekuensi perputaran uang menurun 

e. Jumlah uang yang beredar, jumlah barang, 

dan frekuensi perputaran uang yang beredar 

sebanding 

4. Tumbuhnya entrepreneurship adalah faktor 

utama yang menentukan tingginya tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapat 

tersebut dikemukakan oleh…  

a. Adam Smith 

b. John Maynard Keynes 

c. Harrod-Domar 

d. Jean Babtiste Say 

e. Joseph Schumpeter 

5. Kesenian dapat dijadikan sebagai alat untuk 

melakukan perlawanan terhadap penguasa. 

Pada masa Jepang, di Surabaya berkembang 

kesenian yang digunakan untuk melawan 

fasisme Jepang. Kesenian tersebut adalah … 

a. Tari Remo 

b. Wayang Orang 

c. Ludruk 

d. Reog 

e. Tanjidor 

6. Kongres Central Sarekat Islam tahun 1926 

memunculkan tuntutan “Boemi Poetera Zelf-

bestuur” yang merupakan batu loncatan ke 

depan yang sangat menggoyahkan dan 

menakutkan pemerintah colonial Belanda. 

Tuntutan tersebut bermaksud agar … 

a. Bangsa Indonesia diberi hak bicara politik 

dalam parlemen atau Volksraad 

b. Bangsa Indonesia berpemerintah sendiri 

c. Bangsa Indonesia diberi hak menjabat dalam 

pemerintahan Hindia Belanda 

d. Bangsa Indonesia diberi hak kebebasan 

berpolitik 

e. Bangsa Indonesia diberi hak memerintah 

meskipun di bawah bimbingan negeri Belanda 

7. Bagian dari peta yang menunjukkan lokasi pada 

kedudukannya dengan daerah sekitar yang 

lebih luas dinamakan… 

a. Symbol  

b. Inset 

c. Proyeksi 

d. Skala 

e. Orientasi 

STEI 

20.19%  

FTI 

18.27% 

FTTM 

13.46% 

FTSL 

9.62% 
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7.69% 

FTMD 

5.77% 

SAPPK 

5.77%  

SITH 

5.77% 

FSRD 

3.85% 
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SF 
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