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 WISUDA STAN 2011
 SABTU CERIA

Blak-blakan MIBAISME

 

“Apa yang menyebabkan kalian ngantuk di kelas?” 

 
M. Nuralif (2A PPLN) 

“Biasanya faktor dosen, soalnya ada dosen yang biasanya kalo njelasin materi 

kuliah itu seperti nyanyi nina bobo. Haha. Biasa juga karena faktor kurang tidur, 

karena malamnya ada acara bola makanya saya begadang cuy. Hehe.” 

 

Irfan Jarot (2A PPLN) 

“Karena faktor dosen, tapi lebih sering karena kurang tidur. Kenapa kurang tidur? 

Karena tidurnya malem. Kenapa tidurnya malem? Ya karena emang lagi banyak 

kegiatan malemnya, apalagi belakangan ini lagi susah tidur. Kadang juga tidur 

udah cukup, tapi masih aja ngantuk, nah itu ga tau kenapa.Hehe” 

 

Rendhy Widianto Pratama (2B PPLN) 

Tergantung situasi kelas, kalau dosennya sering ngajak bercanda, ya gak 

ngantuk. Selain itu 99% ngantuk tiap kuliah. Faktornya, pertama, tidur 

kemaleman dan yang kedua sarapan terlalu kenyang, ditambah suasana dingin 

di kelas menambah mood untuk tidur. 

 

Cahyanto Kabisatriyo (2B PPLN) 

Cara ngajar dosen yang old-way-teach, maksudnya ngajarnya cuma searah, 

apalagi waktu kuliah pagi. Mungkin karena saya insomnia, jadi mending kuliah 

malem. Belum sarapan=gak semangat=males=Sleep is better way. Pake kemeja 

pendek + jaket (buat bantal) 

 

Rafani Samrahidi (3A PPLN) 

Karena bergadang, dosennya ngebosenin 

 

Fikry Muhammad Achyar (3A PPLN)  

Kalo gue sih ngantuk kalo materi yang diomongin dosen kagak ngerti. Jadi otak 

gue berhenti mikir, otak g mikir, kepingin tidur bawaannya 

 

M. Miftahul Huda Noor (3B PPLN) 

Nggak niat, bosen dan kurang tidur 

 

Marinda Isella Tambunan (3B PPLN) 

Faktor utama: kekenyangan, faktor pendukung: dosen ndongeng, duduk 

belakang ketutupan sama temen yang lain dan ga ada temen ngobrol.. J 
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Puji syukur atas karunia Tuhan YME, karena 

atas berkah-Nya buletin ini dapat kembali menemani 

Sobat Piutang Lelang. Kami ucapkan selamat atas 

keberhasilan teman-teman mencapai Zero D.O. 

Di edisi perdana, kami telah mengadakan 

kuesioner demi kemajuan buletin ke depannya. Sesuai 

dengan permintaan teman-teman, di kuesioner 

tersebut, kami mencoba memperbaiki kekurangan, 

salah satunya dengan menambah rubric-rubrk baru 

dan desain yang lebih segar. Contoh rubrik-rubrik baru 

yang kami coba sajikan, antara lain 'Blak-Blakan' yang 

akan membuka tabir salah satu bidang di HIMA-PPLN, 

yaitu Mibaisme; 'Birthday of The Month' yang akan 

menyajikan Sobat Piutang Lelang yang berulang tahun 

pada bulan Oktober ini; 'Best IPK' yang menampilkan 

orang-orang yang mendapat IPK terbaik di PPLN dan 

rahasianya; dan yang akan memberikan hadiah 

menarik bagi teman-teman yang hobi utak-atik kata 

dalam rubrik 'Otak-Atik'

Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan 

kontribusi teman-teman dalam kuesioner yang lalu, 

kami akan terus mengevaluasi diri ke arah yang lebih 

baik. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala 

kekurangan dalam buletin ini.

Kritik dan Saran:
- Facebook: PPLN STAN
- E-mail: prokomunis.stan@gmail.com
- Twitter: @himaPPLN
- Blog: www.pplnstan.wordpress.com
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mendatar
1. Menkeu periode KIB jilid 2.  5. Irama musik cepat.  7. kementrian yang menaungi STAN.  
8. Seperti.  10. mudah ditebak.  12. Bosan.  14. wilayah kampus STAN.  16. Jenis Pasar.  18. 
Isyarat.  21. Merintangi.  22. dari, oleh dan untuk rakyat.  23. Secukupnya.  26. Titipan.  
28. penginapan (inggris).  30. nyala (inggris).  32. Mata kuliah (singkat).  33. Perdu.  34. 
Penyelidikan atas suatu peristiwa.

Menurun

1. Gelar kebangsawanan Inggris.  2. Proses perakitan.  3. kata ganti orang.  4. alat musik.  

6. Paid In Capital.  9. mesin penggerak.  11. Nama kampus kita.  13. L dalam PPLN.  15. 

kondisi tidak baik.  17. tidak pantas (pasundan).  19. Saudi.  20. buku penanggalan.  24. 

metode pemecahan.  25. Mendakwa.  27.Huruf pertama abjad arab.  29. kata menolak 

(Inggris).  31. satuan uang terkecil (dari bawah).

Otak-AtikOtak-AtikDari RedaksiDari Redaksi
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TTS berhadiah pulsa sebesar Rp10.000 untuk masing-masing 2 orang pengirim pertama dengan jawaban benar.
Caranya, potong halaman ini, tulis nama, kelas dan nomor HP, serahkan kepada salah satu dewan redaksi Classic.
Penyerahan paling lambat tanggal 25 Oktober 2011.
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Sebuah Cerita dari GBK 
 
Oleh : Meyzar Ahmad 
(Wakil Ketua HIMA PPLN 2011-2012) 

 
Assalamu’alaikum wr.wb 
 
Salam sejahtera untuk kita semua.. 
Puji syukur kepada Tuhan semesta alam, oleh karena-Nya lah kita 
bisa berada di posisi yang diidam-idamkan oleh ratusan ribu anak 
bangsa di seluruh penjuru Indonesia ini. 
PPLN-ers, tidak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran 
2011/2012 setelah liburan yang sangat panjang.  
  
Kemarin ada yang membuat hati saya tergugah,yaitu ketika saya 
mengantar adik-adik saya ke Gelora Bung Karno untuk mengikuti 
Ujian Saringan Masuk (USM) STAN 2011. Meskipun ujian baru 
dimulai pada pukul 08.30WIB, tapi sejak pukul 06.30 WIB, telah 
banyak peserta yang berbondong-bondong datang dari penjuru 
Jabotabek dan sekitarnya. Ketika USM dimulai, saya sengaja 
untuk berkeliling GBK, untuk melihat animo USM STAN, dan 
sungguh sangat luar biasa. Para orang tua pun menunggu dengan 
harap-harap cemas agar putra-putrinya bisa bersekolah di tempat 
terbaik di negeri ini. Dari situasi ini dapat diambil kesimpulan, 
bahwa banyak anak bangsa yang menginginkan posisi seperti 
yang saat ini kita miliki.  
  
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, jika faktanya bahwa banyak 

mahasiswa STAN terpaksa sekolah disini karena alasan disuruh 

orang tua. Bukan rahasia umum bahwa banyak yang tidak 

bersyukur setelah menjadi mahasiswa STAN, apatis dengan 

lingkungan sekitar, banyak yang saat kuliah tidur di kelas. Bukan 

suatu opini lagi manakala saat ujian akan berlangsung esok hari, 

tapi banyak sekali mahasiswa yang tidak belajar sama sekali dari 

hari-hari sebelumnya, padahal mereka sudah tahu bahwa sekolah 

ini memiliki saringan Drop-Out yang cukup ketat. Namun demikian, 

tidak sedikit pula yang sangat aktif di kelas, yang juga selalu 

belajar saat ujian, dan aktif dalam berorganisasi. 

yang terpenting, kunci dari belajar itu niat dan keinginan untuk 

menambah ilmu.” 

 

Tri Septi Wahyuningsih (3A PPLN) 

        “Belajar dimulai dengan berdoa. Baca materi yang memang 

“harus” dipelajari. Jangan sungkan atau malu untuk bertanya pada 

siapapun kalau tidak paham. Jangan belajar ketika lagi galau, 

useless. Ketika sudah jenuh, coba rehat sejenak, nonton drama 

korea misalnya, lalu cari motivator seperti menelepon 

keluarga. Selalu memfokuskan diri saat dosen 

mengajar. Saya paling suka statistik, itu juga karena 

faktor kebaikan dosen sih, hehe. Rasa kantuk dan 

galau biasanya menjadi kendala selama perkuliahan 

selain daripada banyaknya tugas kuliah yang 

menumpuk. Anggap saja belajar itu sebagai hobi 

yang mengasyikkan. Banyak-banyaklah bersyukur, 

hilangkan rasa sombong dan meremehkan teman. 

Ingat: Jangan berharap jadi yang terbaik, tapi berusahalah untuk 

tidak menjadi orang yang kalah. 
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Rekan-rekan PPLN yang membanggakan, demikian itulah 
sekelumit cerita tentang USM STAN serta sekelumit fakta tentang 
mahasiswa STAN, semoga bisa menjadi motivasi tersendiri bagi 
diri kita pribadi, agar dapat berkontribusi yang terbaik di lingkungan 
kita. 
  
Rekan-rekan sekalian, 
Kita sudah memasuki awal tahun ajaran baru,yang artinya akan 
sangat banyak kegiatan HIMA PPLN untuk kedepannya, dimulai 
dari Sabtu ceria, lalu telah berjalan training camp olahraga untuk 
memperbaiki prestasi mahasiswa PPLN di ajang olahraga. 
Kemudian yang akan menjadi acara sangat wah di tahun ini yaitu 
PPLN Open, yang akan mempertandingkan bulutangkis secara 
perorangan seluruh mahasiswa STAN, sekaligus juga menjadi 
simbol dari opening ceremony Student Center. Semoga apa yang 
kita rencanakan direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya 
tak terlepas dari kontribusi dari semua rekan-rekan PPLN. 
 
PPLNers yang semakin membanggakan, 
Kegiatan-kegiatan HIMA PPLN pastilah tak akan ada artinya jika 
tidak ada dukungan dari  PPLNers sekalian. Disinilah tugas pokok 
kami sebagai fasilisator teman-teman semua dalam 
mengembangkan minat dan bakat. Ketika teman-teman semua 
memiliki ide, saran, kritik, cacian, makian, dan hujatan, silahkan 
disampaikan agar bisa menjadi lebih baik dan agar lebih 
memfasilitasi aspirasi rekan-rekan sekalian. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Hasil Wawancara Best IPK Mahasiswa PPLN  

“Carilah Cara Belajar yang 

Menyenangkan Bagimu” 

Dua nama mencuat sebagai yang terdepan ketika tahun 

akademik 2010/2011 untuk tingkat I dan II memasuki babak 

paripurna. Tengku Ima Putri Oktavia dan Tri Septi 

Wahyuningsih, meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

tertinggi dengan nilai masing-masing 3, 78 dan 3,86. 

Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan selama ini 

sehingga bisa menyabet nilai IPK yang cumlaude-nya minta 

ampun? Berikut penuturan mereka berdua pada El Classica. 

 

Tengku Ima Putri Oktavia (2A PPLN) 

“Yang penting bagi saya ketika belajar 

adalah lebih sering mengulang-ulang di 

rumah (kost-red) dan lebih memahaminya. 

Rasa suka pada mata kuliah mesti 

ditimbulkan, agar materi yang didapat juga 

mudah ditangkap. Kendalanya mungkin 

masalah sulitnya memahami materi 

pelajaran, sehingga harus sering-sering 

mengulang materi. Kita harus mencari cara belajar yang 

menyenangkan bagi diri kita sendiri. Dengan cara belajar yang 

menyenangkan, akan mempermudah kita untuk memahami 

pelajaran. Berusahalah untuk memahaminya, bukan 

menghafal. Belajarlah dalam keadaan ingin belajar. Lebih baik 

dua hari sekali namun dalam keadaan ingin belajar, daripada 

setiap hari tapi tidak dalam keadaan ingin belajar. Ini semua 

saran-saran yang diberikan oleh guru saya sewaktu SMA, dan 
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Namun, Akapela tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena PPLN 

tidak ada mahasiswa baru. “Akapela tahun ini tetep ada dengan peserta dari 

ringkat 2 dan tingkat 3, selain Akapela kita juga menambah acara akustik. 

MIBAISME akan berkoordinasi dengan PSSI untuk acara ini.” tutur Huda 

ketika ditanya mengenai acara tahunan ini.

Pembentukan TIMNAS PPLN merupakan Proker MIBAISME dalam 

rangka mempersiapkan atlet untuk mengikuti kompetisi olahraga antar 

spesialisasi. “Kami akan melakukan seleksi dan pelatihan rutin bagi 

mahasiswa PPLN agar dapat meriah hasil maksimal ketika bertanding di 

PORA kelak,” tegas kabid MIBAISME. Namun sayangnya hanya beberapa 

cabang olahraga saja yang diadakan pelatihan diantaranya basket, futsal, 

badminton, dan voli. “Untuk futsal kita sudah mengadakan latihan rutin 

sedangkan untuk basket, badminton, dan voli akan dilakukan dalam waktu 

dekat ini.” lanjut Huda. 

Follow Up

Huda, sebagai kabid MIBAISME, berharap dapat terus konsisten dalam 

mewujudkan proker-proker yang telah direncanakan. Selain itu, dia juga 

ingin seluruh anggota bidang MIBAISME dapat terus solid hingga masa 

kepengurusan ini selesai. “Semoga Mibaisme akan terus eksis di antara 

bidang yang ada di HIMA hingga masa yang akan datang,” tukas Huda. (w2n)

REVIEW SABTU CERIA 

Minim Partisipasi 

HIMA PPLN seakan tidak kehabisan akal 
untuk mengakrabkan sekaligus mengatasi 
mahasiswa-mahasiswi PPLN yang kurang 
berolahraga, labil, merasa jenuh, apalagi 
mereka yang berpredikat “galauers”. Sebuah 
acara bernama Sabtu Ceria, yang 
dikomando langsung dari bidang Mibaisme, 
dihelat dengan mengundang sembilan puluh 

empat auctioneers tingkat II dan III tanpa terkecuali.  

Acara sendiri dimulai dengan sarapan pagi bersama di depan gedung P. 
Setelah itu semua peserta bergegas menuju Stadion Ar-Rayyan untuk 
bermain futsal, baik putra maupun putri, setelah sebelumnya acara games 
dengan menggunakan media balon dibatalkan terkait keterbatasan waktu.  

Adapun pemilihan futsal sebagai olahraga yang dimainkan pada Sabtu 
Ceria dikarenakan penuhnya jadwal penyewaan lapangan bulutangkis pada 
hari Sabtu (8/10) tersebut. Hal ini diungkapkan Anggana Bayu Aji selaku 
Koordinator Pelaksana acara ini. “Awalnya kami berniat mengagendakan 
permainan bulutangkis, namun berhubung semua lapangan yang akan 
disewa sudah penuh, terpaksa kami mengambil futsal sebagai alternatif,” 
ujar Aang, sebagaimana ia biasa disapa. 

Mahasiswa yang kini duduk di kelas 2A PPLN tersebut juga menjelaskan 
tujuan diadakannya Sabtu Ceria. “Yang paling utama tentunya adalah 
memperkuat jalinan kekeluargaan antar mahasiswa PPLN. Tentunya siapa 
sih yang tidak ingin PPLN bisa bersatu?” 

Namun harapan tak semulus dengan realita. Sudah bukan cerita yang 
menghebohkan lagi jika yang menghadiri suatu acara jauh lebih sedikit dari 
yang diundang. Fakta itu kembali tergambar dalam acara Sabtu Ceria. Kerja 
keras anggota Mibaisme tidak sebanding dengan minat para mahasiwa 
PPLN. Banyaknya auctioners yang absen jelas mengurangi gereget dan 
keceriaan yang terekspektasi pada acara yang rencananya dihelat hanya 
setahun sekali ini. Bahkan dalam permainan futsal pun, beberapa pemain 
dari suatu kelas tertentu, beralih peran dan menjadi “pemain gadungan” 
untuk kelas yang lain. 
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keras anggota Mibaisme tidak sebanding dengan minat para mahasiwa 
PPLN. Banyaknya auctioners yang absen jelas mengurangi gereget dan 
keceriaan yang terekspektasi pada acara yang rencananya dihelat hanya 
setahun sekali ini. Bahkan dalam permainan futsal pun, beberapa pemain 
dari suatu kelas tertentu, beralih peran dan menjadi “pemain gadungan” 
untuk kelas yang lain. 

Event
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MIBAISME, sebuah kata yang terbilang baru namun sudah cukup 

akrab di telinga mahasiswa Pengurusan Piutang Lelang Negara (PPLN). 

Hal ini dikarenakan MIBAISME merupakan salah satu bidang Hima PPLN 

yang banyak bersinggungan dengan mahasiswa PPLN, khususnya dalam 

seni dan olahraga. 

MIBAISME, Minat, Bakat dan Hedonisme, wadah untuk 

menampung minat  dan mengembangkan bakat mahasiswa di bidang seni 

dan olahraga, sedangkan Hedonisme sebagai ajang bersuka cita dan 

bergembira bagi mahasiswa PPLN. “MIBAISME terdiri dari 2 sub bidang 

yaitu SENASIP (Seni, Apresiasi, dan Budaya) dan ORA (Olahraga) dengan 

pengurus berjumlah 9 orang,” tutur Huda selaku Kepala Bidang MIBAISME. 

Anggota bidang ini adalah M.M. Huda, Nabila K, Editha N, Adi A, Novian, 

Ahmad Taufik, Anggana, dan  Abi C. 

Program Kerja 

“Kami memiliki sekitar 5 Program Kerja diantaranya Sabtu Ceria, C-

Games, PPLN OPEN, Pembentukan TIMNAS PPLN, Akapela dan/atau 

Akustik,” tutur kabid MIBAISME. “Sampai saat ini hanya Sabtu ceria yang 

telah terlaksana sedangkan PPLN OPEN baru sampai tahap Open 

Recruitment.”

Sabtu ceria merupakan ajang silaturahmi antar mahasiswa setelah 

liburan yang dikemas dalam bentuk olahraga yaitu futsal antar kelas. 

Inovasi telah dilakukan oleh MIBAISME untuk menunjukan eksistensinya di 

kampus STAN dengan menggelar PPLN OPEN, suatu turnamen 

bulutangkis yang terbuka bagi semua mahasiswa STAN dari berbagai 

spesialisasi. Kabid MIBAISME menghimbau agar seluruh mahasiswa 

PPLN dapat ikut berpartisipasi menyukseskan perhelatan ini. “Saya 

berharap mahasiswa PPLN bisa ikut ambil bagian dalam kepanitiaan PPLN 

OPEN kali ini,” tegas Huda.

Selanjutnya, C-Games  merupakan kompetisi olahraga antar kelas 

PPLN yang akan mempertandingkan olahraga futsal, badminton, lari, 

basket, dan voli. Kompetisi olahraga ini sebelumnya telah pernah digelar 

pada kepengurusan tahun lalu. Program kerja selanjutnya ialah Akapela 

dan/atau Akustik. Jika berkaca dari tahun sebelumnya, Akapela merupakan 

malam keakraban bagi mahasiswa baru dan lama untuk saling mengenal. 

Hal ini diamini oleh Miftahul Huda, kepala bidang Mibaisme. “Acara 
ini sebenarnya murni untuk mempererat 
kekerabatan antar mahasiswa PPLN. 
Tapi sayang, Sabtu Ceria kali ini sangat 
minim peserta. Bayangkan saja untuk 
event yang setahun sekali saja masih 
kurang peminatnya.” 
Lain panitia, lain pula peserta. Meski 
sebagian berdalih karena bangun 

kesiangan, yang tentunya itu bukan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, ada salah satu mahasiswa PPLN yang 
mengaku tidak mendapat kiriman jaringan komunkasi (jarkom) sama 
sekali dari panitia. Ada pula yang menyayangkan kenapa hanya 
futsal saja yang diperlombakan, sementara banyak games lain yang 
lebih menarik dan lebih terjangkau justru diabaikan. Ichtyo Utarining, 
mahasiswi tingkat III PPLN, punya pendapat tersendiri. “Acara ini 
sudah dibilang cukup bagus. Selain membuat kita bisa berolahraga 
yang berdampak pada kesehatan, juga yang terpenting menciptakan 
kebersamaan. Mungkin yang kurang dari acara ini adalah persiapan 
yang minim ditambah banyak peserta yang kurang tahu konsep 
acaranya sendiri.” 
 Pertandingan futsalnya sendiri akhirnya dimenangkan oleh kelas 3A 
di bagian putra, dan gabungan tingkat II PPLN 
di bagian putri. Sementara kelas 2A terpilih 
sebagai kelas paling ceria dalam acara ini. 
Kelas 3A pun berhak atas hadiah senilai Rp 
100.000,00, sementara juara futsal putri yang 
direbut mahasiswi tingkat II PPLN berhak atas 
hadiah senilai Rp 50.000,00. Adapun kelas 2A 
yang bahkan sampai memakai desain kaos 
spesial untuk acara ini, mendapatkan 
bingkisan menarik bertema “hijau” dari panitia.  
Well, untuk kedepannya tampaknya ada 
sebuah pekerjaan besar bagi HIMA PPLN, 
khususnya Mibaisme. Berkaca dari acara 
Sabtu Ceria kemarin, setidaknya Mibaisme perlu berpikir dua kali 
dalam mengadakan event-event mendatang. Satu hal yang mesti 
digarisbawahi, badan yang merupakan kepanjangan dari Minat, 
Bakat, dan Hedonisme tersebut harus membuat acara yang benar-
benar mengundang minat bagi mahasiswanya sendiri. (narifto) 

Hasil Pertandingan Sabtu Ceria 

Sabtu, 8 Oktober 2011 

Putra 

3A VS 2B: 2-0 

3B VS 2A: 2-1 
2B VS 3B: 1-1 
2A VS 3A: 0-1 
3B VS 3A: 0-0 
2A VS 2B: 2-1 

Putri 

Tingkat II vs Tingkat III:2-0 

Juara 
Putra             : 3A 

Putri              : Tingkat II 
Kelas Ceria   : 2A 

 

Dari Mibaisme untuk kita
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KISAH INSPIRATIF                     BIRTHDAY OF THE MONTH

Perginya Si Burung Emas 
Alkisah, hidup seorang petani sederhana. Suatu malam, ketika hendak tidur, ia mendengar suara kicauan 

burung di luar. Segera ia mencari sumber suara, dan terhenyak ketika ia menemukan seekor burung 

berbulu perak yang terluka, sedang tergeletak di pekarangan sawahnya. 

Sang petani kemudian berusaha menyembuhkan si burung. Hari demi hari, akhirnya burung itu sembuh. 

Ternyata burung itu bukan burung biasa, ia mampu berkicau sangat merdu. Para tetangga sampai 

menawarkan harga tinggi untuk membeli burung itu. Namun sang petani menolak, burung itu begitu 

berharga baginya. Ia bahkan begitu menjaga burung itu sampai-sampai tidak pernah membawanya keluar, 

dan selalu menyangkar si burung di dalam rumahnya. 

Suatu hari sang petani kedatangan saudagar kaya raya yang hendak membeli padinya. Ketika berada di 

dalam rumahnya, si saudagar tahu jika si petani ini memiliki burung perak yang kicauannya sangat merdu. 

Alih-alih ikut menawar untuk membeli layaknya para tetangga yang lain, si saudagar mengatakan bahwa di 

dunia ini masih ada burung yang suaranya jauh lebih merdu daripada burung berbulu perak milik si petani. 

Burung itu adalah burung berbulu emas! 

Sejak saat itu, si petani mulai menggalau tentang burung berbulu emas. Betapa beruntungnya ia jika 

memiliki burung itu. Angan-angannya tadi membuatnya mulai tidak tertarik dengan burung perak miliknya. 

Hari demi hari ia malah justru membenci suara burung itu yang dianggapnya tak bernilai lagi. 

Suatu ketika si petani mengalami gagal panen besar-besaran. Siang itu, ia pulang ke rumahnya dengan 

depresi tinggi. Si burung perak tadi berkicau riang menyambut kedatangan si petani, seperti yang biasa dia 

lakukan sehari-hari. Namun sang petani justru marah. Kicauan itu justru membuatnya begitu mengganggu 

dan membuatnya stress. Emosinya sudah tidak terkendalikan lagi. Ia membanting sangkar si burung 

sekuat tenaga, mengumpat keras dan mengusir si burung perak tadi keluar dari rumahnya. Dengan berat 

hati, burung tadi meninggalkan rumah dan untuk pertama kalinya ia menghirup udara luar semenjak 

dipelihara oleh si petani. 

Suatu pemandangan menakjubkan kemudian terjadi, ketika sang burung tadi terkena cahaya matahari, 

bulu perak si burungpun berubah menjadi emas. Burung berbulu perak tadi berubah menjadi burung 

berbulu emas! Sang petani begitu terkejut sekaligus sangat menyesal. Ternyata benda yang dia impikan itu 

adalah benda yang selama ini menjadi miliknya. Namun si burung emas pun sudah terlanjur pergi, terbang 

tinggi dan tidak akan pernah kembali lagi. 

Yang hilang dan berarti. Yup, kadang-kadang kita pernah mengalami hal yang demikian. Manusia kadang 

tidak pernah mensyukuri apa yang ia sudah miliki sekarang dan cenderung  memikirkan yang belum ia 

punya. Manusia baru menyesali ketika yang dimilikinya rusak, hilang, atau pergi meninggalkannya. 

Kesehatan misalnya, atau mungkin sesuatu yang lain. Ketidakpedulian dan ketidakpekaan manusia 

menjadi biang keladi suatu penyesalan yang tiada guna. Cerita dia atas memberi pelajaran bagi kita untuk 

menggali benefit dari apa yang sudah kita miliki. Bisa jadi yang kita cari selama ini, sebenarnya sudah kita 

temukan, hanya kita terlalu dibutakan oleh keserakahan saja. Siapa bilang menyesal itu tiada guna? Well, 

kalaupun memang sudah terlanjur, itu bisa menjadi suatu pengalaman. Hanya saja jangan berlarut-larut, 

because the show must go on!    

(cerita di atas disadur dari kumpulan hikayat tradisional orang-orang tiongkok)   (narifto) 

Aulia Ihsan Aminullah 
7 Oktober 1991 
Aku cuma pengen jadi orang yang bisa 
memperbaiki diri, syukur-syukur 
memperbaiki orang-orang di sekitarku. 
 
Agung Dwi Laksono 
7 Oktober 1991 
Mewujudkan cita-cita dan memuliakan diri serta sesama 
 
 
Bima Agung Nugraha 
12 Oktober 1991 
Generalnya sih pengen ngelakuin yang terbaik dan totalitas dari yang gue bisa 
buat keluarga atau negara, kalo impian lain2 sih pengen jadi owner dari salah satu 
tim NBA. Haha 
 
Tengku Ima Putri Oktavia 
13 Oktober 1991 
“Harapan Ima ke depannya ingin bisa menjadi orang yang lebih baik (get older get 
better), lebih dewasa menyikapi hidup, lebih bisa jadi anak yang berbakti, 
menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan harapan-harapan baik lainnya. 
Mimpi Ima banyak sekali, tapi yang terdekat untuk dicapai adalah memberi 
kebahagiaan pada orang tua. Semoga yang dilakukan hari ini dan esok, Insya 

Allah bisa membuat orang tua tersenyum, dan bangga sama aku.” 
 
Nabila Khadija 
20 Oktober  1992 
“Ingin ngadain konser privat Vidi, hehehe, harapannya tentu mau jadi lebih baik 
dalam hal pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menjadi orang tanpa alasan untuk 
dibenci, Amin. But, I love the haters. Soal mimpi, pastinya jadi sukses. Sukses 
yang kuinginkan adalah ketika ibuku sendiri yang bilang bahwa aku sukses.” 

 
 

Arif Prajanata 
22 Oktober 1991 

“Ingin lebih bisa berpikir positif dan lebih dewasa pastinya. Masih jelas teringat 
sekitar 4-5 tahun lalu, pribadi saya tidak lebih dari seorang kakek berusia 70 
tahunan. Mimpi saya adalah bisa lebih mensyukuri hidup, berguna dan berbuat 
baik bagi orang lain, tidak peduli orang lain menghargai kerja keras saya atau 
tidak sama sekali. Sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan fatal yang saya 

lakukan selama hidup ini.  
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Wisuda 2011 
Batu Loncatan Awal dari Kampus Sejuta Mimpi 

 
Pada Rabu, 12 Oktober 2011, 

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 
(STAN) menggelar ‘hajatan’ besar 
tahunannya, Wisuda 2011, yang 
bertempat di Balai Sidang Jakarta 
Convention Center. Wisuda tahun ini 
yang bertemakan “A Bridge of Your 
True Actualization” terasa berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya, selain persiapannya yang 
cukup singkat menuju hari H, Menteri Keuangan RI, Bapak Agus 
Dermawan Wintarto Martowardojo menyempatkan hadir di 
acara ini untuk mewisuda lulusan-lulusan terbaik dari semua 
spesialisasi. Beliau berpesan pada para wisudawan/wisudawati, 
“Para wisudawan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang 
merupakan calon-calon pegawai Kementerian Keuangan, harus 
mulai mengenali dan menghayati nilai-nilai yang ada di 
Kementerian Keuangan, sehingga ketika menjadi warga 

Kementerian Keuangan dapat 
segera mengamalkannya.” 

Acara ini diawali dengan 
registrasi ulang wisudawan oleh 
Bidang Pendaftaran dan Registrasi 
pada pukul 05.30 WIB. Setelah itu, 
wisudawan dan wisudawati
dikelompokkan per spesialisasi 

memasuki Plenary Hall bersiap memulai rangkaian acara dengan 
didampingi para protokoler wisudawan. Sementara itu, di dalam 

balai sidang, para orang tua wisudawan sudah duduk rapi untuk 
menyaksikan putra-putrinya dari tribun-tribun balai sidang.  

Upacara wisuda dibuka oleh Senat STAN yang dipimpin 
oleh Kepala BPPK, Bapak Kamil Sjoeib, yang sebelumnya diawali 
dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan 
Cipta. Acara dilanjutkan dengan prosesi wisuda lulusan-lulusan 
terbaik oleh Menkeu RI. Bapak Agus Martowardojo 
menyempatkan untuk mewisuda lulusan terbaik dari spesialisasi: 
Bea dan Cukai (Lazuardi Zulfikar Wicaksana, IPK 3,64), PPLN 
(Langit Ardhy Susilo, IPK 3,71), Akuntansi (Muhammad Reza 
Ramadhan, IPK 3,79), Kebendaharaan Negara (Ginanjar Agung 
Rahmadi, IPK 3,69), Pajak (Ika Kardian Rahmatullah, IPK 3,83), 
Penilai (Muhammad Nazaruddin, IPK 3,68), DIV Akuntansi (Ellen 
Maharani, IPK 3,60), dan DI Bea 
dan Cukai BDK Cimahi (Yedi 
Rohana, IPK 3,84). Orasi ilmiah 
dari Bapak Amien Sunaryadi, 
salah satu alumni STAN yang 
sudah berkarir di berbagai 
bidang, mengisi rangkaian acara 
selanjutnya. 

STAN 2011 untuk
diwisuda oleh para senat STAN. Sekitar 1500 orang wisudawan 
dan wisudawati mengantre giliran maju satu persatu ke 
panggung untuk penglonceran. Saat-saat yang mengharukan 
adalah ketika para perwakilan wisudawan membacakan ucapan 
terima kasih kepada almamater dan orang tua. Acara hormat 
toga dan pembacaan janji almamater serta pembacaan doa 
menutup rangkaian acara wisuda ini. (dnf) 

 

Spotlight
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