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Pengantar 
 

Berawal dari sebuah pertanyaan sederhana dari sepupu saya:  "bagusnya kuliah apa ya Ni? jurusan 

apa?". Tentunya saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ya mana saya tau apa jurusan yang bagus 

buat mereka, wong bukan saya yang menjalani, hehe.. kemudian saya mulai nanya ke diri sendiri, kok 

mereka ga tau sih, apa yang hilang dari puzzle itu, toh banyak informasi di google. Lalu saya mikir, apa 

mereka nanya karena mereka benar-benar  tidak tau itu bukan hanya apa yang dipelajari, tapi apa yang 

akan mereka hadapi nanti pas kuliah dan setelahnya. Apa mungkin informasi yg ada di luar sana cuma 

tentang mata kuliah doang, bukan pengalaman, bukan contoh orang yang sudah mengalaminya dan bisa 

berbagi tentang apa yang sebenarnya akan mereka lalui nanti setelah memilih.  

Kisah dari orang yang bisa mereka jadikan inspirasi. Kalau sumber nya cuma saya (uhuk), tentunya itu 

akan membatasi pilihan mereka, karena tiap orang tentu punya kekuatan masing-masing, preferensi 

masing-masing dan keahlian masing-masing . Maka timbullah ide sederhana dari pemikiran sederhana 

itu, saya kan punya banyak teman dari jurusan yg berbeda, dan mereka sudah melewati masa harus 

memilih dan masa menjalani kuliah, mereka juga sudah ada yang berkarya di bidang nya masing-masing, 

kenapa ga minta referensi dari mereka aja? 

Pada awal mula saya meminta referensi dari teman-teman, saya berjanji akan membuat kompilasi dari 

tulisan mereka dan akan mempublikasikan nya untuk kembali di-sharing. Jadi saya berusaha memenuhi 

janji saya, walalupun masih jauh dari sempurna. Dan inilah hasil kompilasi Mau Kemana versi 1.0.0. 

Sudah ada 20 orang yang berbagi cerita untuk 18 jurusan. Dan tentunya kita berharap referensi ini akan 

terus berkembang, karena tentunya semakin banyak referensi akan semakin baik. 

Seorang teman baik saya pernah bilang: "kita ga perlu nunggu menjadi 'seseorang' untuk berbagi, 

bahkan dengan ngelakuin hal kecil aja kita sudah bisa berbagi " (Farina Rose, 2014 :D). So, saya tunggu 

sharing teman-teman, dan silahkan tunggu kompilasi selanjutnya :)   
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Nama  : Trisa Melati 
Jurusan : S1 Kriya Tekstil 

  S2 Art History/Sejarah Seni 
Universitas : S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) 

  S2 Universiteit Leiden, Belanda 
 

 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 
ini? 

S1: Kreatif, imajinatif, think out of box, senang mengulik, pekerjaan yang membutuhkan 
motorik halus 

S2: Kemampuan analisis, karena jurusan Art History ini masuk pada fakultas Humaniora. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Rupa dasar (komposisi warna dan bentuk), gambar bentuk, gambar konstruksi, image 
analysis, pembuatan pola, konstruksi baju dan/atau benda pakai lainnya, sejarah desain, 
market analysis, dan tentunya teknik-teknik konstruksi tekstil (tenun, rajut, renda) dan 
menghias surface design (bordir, printing). 
Intinya adalah mendesain, memanipulasi bahan, dan menjualnya kepada pasarJ Biasanya 
dasarnya adalah “tradisi”. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Kemampuan untuk berpikir out of box dan terus berinovasi. Ide baru harus selalu mengalir, 
dan selalu “berkompetisi” dengan teman-teman lainnya untuk menciptakan sesuatu yang 
berbeda. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Sekarang saya bekerja sebagai desainer dalam usaha sosial yang bekerja sama dengan 
pengrajin-pengrajin lokal. Di Indonesia, UKM (usaha kecil dan menengah) bahkan usaha 
mikro masih sangat banyak. Hal ini membuat kita mempunyai banyak jalan untuk 
berkolaborasi. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Karena cinta budaya Indonesia. Dasarnya kriya adalah tradisi, kemudian dikembangkan 
menjadi benda pakai yang bernilai lebih dan aplikatif untuk pemakaian di masa kini. 
Saat S2, saya ingin lebih menggali sejarah/latar belakang dari kriya itu sendiri, supaya 
mengerti konteksnya di masa lalu, dan jika dikembangkan dalam konteks kekinian tidak 
akan menghilangkan esensinya. 

 
 Peluang 
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Desain adalah salah satu jurusan yang paling mudah untuk berlanjut pada wirausaha. 
Apalagi, pergerakan Indonesia adalah memajukan industri lokal.  10 tahun dari sekarang, 
diharapkan orang Indonesia sudah bisa lebih memilih produk lokal dibanding produk impor, 
sehingga kita harus mempersiapkan produk lokal yang berkualitas baik. Program-program 
semacam ini, apalagi yang mengangkat budaya, mempunyai banyak peluang untuk 
mendapat beasiswa dan sponsor. 

Tambahan: Dalam 8 bidang ekonomi kreatif di Indonesia, fashion (termasuk kriya tekstil di 

dalamnya) adalah yang terbesar setelah kuliner. Peluangnya besar, tapi juga banyak saingan 

ketika di "dunia nyata" :) Memang sekarang banyak penggiat fashion yang tidak berlatar 

belakang pendidikan desain, namun seringkali tidak mempunyai karakter yang kuat karena 

memang tidak menguasai dasar-dasarnya. 

 

Kontributor 

Trisa Melati. 

Trisa adalah sarjana berpredikat cum laude dari program studi Kriya Institut Teknologi 

Bandung tahun 2009, juga mahasiswa berprestasi di program studinya tahun 2008. 

“Budaya adalah Pamungkas Bangsa”, keyakinan itulah yang menemani perjalanan 

Trisa Melati hingga meraih gelar Master of Arts dari Leiden University tahun 2011 

lewat beasiswa Leiden Excellence Scholarship (LExS). Spesialisasi yang diambilnya di 

jurusan Art History adalah Art and Material Culture of Southeast Asia. Trisa pernah 

mengikuti organisasi di dalam dan luar kampus seperti IKAT, KMSR, Lingkar Hijau, dan Kerabat Bandung. 

Di Belanda, ia aktif sebagai pengurus di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) kota Leiden dan peneliti 

magang di museum Volkenkunde. 

Kepeduliannya di bidang pendidikan anak mulai terlihat ketika cerpennya yang berjudul “Liburan Ardi” 

memenangkan juara 1 nasional Lomba Menulis Cerpen Anak MANCA tahun 2004. Ia membuktikan 

kecintaannya terhadap budaya lokal dengan menjadi Duta Batik Jawa Barat 2010, lalu menjadi salah 

satu pendiri Dharling Foundation di bidang penanggulangan AIDS pada tahun 2012. Setelah mengabdi 

sebagai Pengajar Muda IV (2012 – 2013) di Kabupaten Muara Enim, Palembang, Trisa kembali berkarya 

di bidang Kriya. Sekarang dia menjabat sebagai Assistant COO di Toraja Melo dan Designer di Langkar 

Rancang Busana. 

(source: 
- https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/trisa-melati/ 
- http://id.linkedin.com/pub/trisa-melati/17/802/303) 
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Nama  : Thontowi 
Jurusan : Management, Stream Operation Management 
Universitas : Universitas Gajah Mada (UGM) 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Kreativitas dan skill argumentasi sangat dihargai di jurusan ini. Kemampuan presentasi 
mutlak dimiliki. Hitung-hitungan ada namun relatif sedikit, sedikit dasar akuntasi, ekonomi 
makro, dan statistik. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Mata kuliah manajemen itu campur aduk, karena lebih menuntut generalist dibanding 
specialist. Jadi matkul dari Psikologi, antropologi, sosiologi, komunikasi, akuntasi, ekonomi 
ada semua. 

Untuk pilihan stream ada 4 (biasanya): 

 Operasi (mirip teknik industri) 

 Marketing (mirip komunikasi) 

 SDM( mirip psikologi) 

 Keuangan (mirip akuntansi), 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Pengembangan dirinya sangat luas walaupun tidak dalam. Kalau mau ahli ya memperdalam 
sendiri sesuai minat dan bakatnya. Karena biasanya termasuk fakultas Ekonomi/Bisnis, 
biasanya fakultas ini cukup bonafit dengan network yang luas selain standar masuk dan 
lulusannya cukup tinggi. Analytical skill juga sangat berkembang disini. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Karena generalist, jadi bisa masuk mana saja. Artinya saingan juga dari mana saja. Terutama 
komunikasi, teknik industri, psikologi, dan akuntansi tadi. Kebanyakan berkarir di Bank, 
Finance BUMN (pertamina, telkom, PLN), perusahaan finance multinasional. Oh ya, peluang 
untuk wirausaha juga terbuka lebar, karena memang diajarkan dan dilatih startup business 
dan entrepreneurship. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Dulu saya IPS, benci matematika (dulu saya suka, tapi semua berubah sejak mereka 
menambahkan huruf dan cacing), rating dan standar masuk manajemen juga termasuk top 
(dulu ke 3 teratas setelah akuntasi dan HI) apalagi masuk Fakultas Ekonomi UGM yang 
terkenal. 
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Awalnya bingung ini belajar apa dan nanti bakal kemana, tapi lama kelamaan saya menjadi 
begitu mencintai cabang ilmu ini. Mata kuliahnya, dosennya, dan rekan sejawat yang 
menyenangkan. Gabungan antara teori dan praktek serta pengetahuan umum cukup 
dihargai disini (semakin bisa mengambil perspektif ilmu lain maka semakin memperkaya 
analisa) 

 
 Peluang 

Bila memang tertarik dengan jurusan ini ada baiknya justru berjalan memutar sedikit. Untuk 

s1 saya sarankan justru mengambil akuntasi terlebih dahulu dan baru kemudian mengambil 

manajemen di program Master - nya. Usahakan lulus 3,5 tahun dan segera S2 sehingga 

ketika lulus masih cukup muda. Peluang bagi lulusan akuntansi dengan tambahan skill 

manajemen yang baik sangatlah besar dan luas. 

 

Kontributor 

Thontowi Ahmad Suhada. 

Towi adalah alumni Manajemen UGM. Semasa kuliah aktif sebagai Kepala 

Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM. Selain itu, alumni program Leadership 

SP2MP UGM ini juga pernah menjadi Project Officer Social Business Competition – 

Management Event ’10 dan Seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi ’09. Towi juga 

pernah terlibat dalam kegiatan Community Development di Kabupaten Manggarai 

Barat, NTT. Towi yang memiliki hobi membuat film dan travelling ini, pernah meraih 

penghargaan Best Interpretation - Tourism Movie Competition2012 untuk film 

dokumenter pariwisata karyanya, berjudul “Pesona Waesono”. 

Towi telah purna tugas menjadi Pengajar Muda V periode November 2012 – Januari 2014 di Kabupaten 

Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sekarang Towi bekerja sebagai freelance dalam beberapa proyek 

riset, sambil menunggu masa kuliah S2 nya dimulai di negara tetangga, Australia. Towi lolos seleksi 

beasiswa ADS (Australian Development Scholarship) jurusan Disaster Management, dan akan memulai 

kegiatannya pada bulan Mei nanti. 

(source: https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/thontowi-suhada/) 
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Nama  : Diera Gala Paksi 
Jurusan : Ekonomi Syariah 
Universitas : Universitas Airlangga 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 
 Akademis (Akuntansi, Matematika, Komputer, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) 

 Non-Akademis (Memiliki kemampuan menghafal yang baik karena banyak berhubungan 
dengan teori dan beberapa kali akan ada praktek perbankan) 

 
 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Secara garis besar jurusan saya seperti gabungan antara jurusan ilmu ekonomi dan 
manajemen yang dijadikan satu (beberapa contoh mata kuliah yang dipelajari adalah 
statistik, manajemen, pemasaran, ekonomi makro dan mikro, matematika ekonomi dan 
sebagainya) akan tetapi terdapat beberapa tambahan yang dikaitkan dengan Syariah Islam, 
seperti bahasa arab, pengenalan tentang manajemen perbankan Islam yang menekankan 
tidak adanya bunga bank (riba), fiqih dan lain-lain. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Nilai tambah yang diperoleh adalah kita pada akhirnya tahu bahwa selama ini kita telah 
menerapkan sistem keuangan berbasis konvensional yang telah menyebabkan bubble atau 
krisis sampai kurang lebih 5 kali selama diterapkannya sistem ekonomi kapitalis di hampir 
seluruh dunia. Di tambah wawasan kita yang semakin berkembang karena selama ini 
banyak orang yang mengaitkan bahwa Ekonomi Islam selalu identik dengan Agama Islam 
yang konservatif padahal di negara-negara maju yang dilihat justru margin dari perbankan 
syariah lebih aman karena stabil tidak fluktuatif seperti ekonomi kapitalis. Di samping itu 
kita dapat membandingkan ekonomi syariah di masing-masing negara dimana 
penerapannya berbeda di tiap-tiap negara. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Kesempatan berkarya masih sangat luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di 
dalam negeri kurang lebih hingga tahun 2020 perbankan syariah masih membutuhkan 
hingga 40.000 tenaga kerja berdasarkan data iB (Islamic Banking) Bank Indonesia. Hal ini 
dikarenakan semakin banyaknya bank yang membuka unit usaha syariah (seperti BNI 
Syariah, Mandiri Syariah, BII Syariah dan sebagainya). Di luar negeri pun kesempatan untuk 
bekerja di Islamic Development Bank semakin besar apalagi melihat potensi perkembangan 
industri syariah di tiap-tiap negara sudah mulai berkembang pesat dan bersaing ingin 
menjadikan basis perekonomian syariah dunia tidak hanya di negara yang mayoritas 
penduduknya muslim saja, Thailand, Singapore, UK juga berlomba menjadi basis 
perekonomian syariah dunia. 
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Apalagi jika berminat melanjutkan studi dan menempuh program beasiswa, kesempatan 
untuk lolos semakin besar, karena selain jumlah beasiswa yang ditawarkan banyak, 
peminatnya masih sedikit, dan kampus-kampus besar, sekelas Durham pun membuka 
program beasiswa ekonomi syariah, selain kampus-kampus yang memang telah identik 
dengan ekonomi syariah seperti, Al-Azhar University ataupun Al-Madinah University. 

Nilai tambah untuk diri sendiri, akhirnya saya banyak tahu bahwa bunga itu merupakan 
sumber masalah, dilihat dari agama, sudah merupakan dosa besar (diibaratkan seperti 
bersetubuh dengan ibu sendiri sebanyak 36 kali, jika tidak salah sebagaimana tercantum 
dalam Al-Qur'an), akan tetapi dari sisi logika kenapa bunga itu memberatkan contohnya jika 
kita pinjam uang dari bank dapat bunga 1% saja setiap bulan, bayangkan berapa yang harus 
kita bayarkan selama setahun, padahal jika konteksnya kita berdagang tidak selamanya kita 
akan untung, begitu juga jika kita menabung, jika keuntungan bank besar khusus tahun ini, 
kita hanya dapat sesuai dengan bunga yang dijanjikan (prinsip ekonomi 
konvensional/kapitalis untung diambil bank, rugi ditanggung bersama) 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Dulu ketika diterima SPMB (sekarang SNMPTN) saya diterima di jurusan Ekonomi 
Pembangunan karena saya ingin bekerja di Bank Indonesia waktu itu, akan tetapi ketika 
tahun 2007 FE UNAIR membuka jurusan baru, yakni Ekonomi Syariah, setelah dilihat 
potensinya yang cukup besar pasca lulus dan merupakan jurusan S1 negeri pertama, 
ditambah kerjasama dengan IIUM dan INCIEF (kampus pengembangan ekonomi syariah 
terbaik di Malaysia) akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke jurusan ini. Meskipun pada 
akhirnya pekerjaan saya kebanyakan saat ini tidak berhubungan dengan jurusan yang saya 
ambil. 

 
 Peluang 

Peluang untuk masuk jurusan ini sekarang sudah agak susah mengingat jurusan ini (khusus 

di UNAIR) setara dengan jurusan akuntansi yang memiliki passing grade yang tinggi, yakni A. 

akan tetapi tidak ada yang susah jika kita terus berusaha. 

Kontributor 

Diera Paksi. 

Dira, alumni Universitas Airlangga angkatan 2006, pernah menjadi finalis dalam 

kompetisi business plan yang diadakan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

dengan judul “WaroengKoe, Restaurant Where Dedicated for Student with to Pay in 

Advance” dan juga lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Pemprov Jatim. 

Beberapa prestasi lain yang pernah ia raih antara lain: juara pertama kompetisi 

karikatur “Tax goes to campus” yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di 
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Universitas Airlangga, Juara ke-3 kompetisi Public Speaking yang diadakan olehToastmaster 

International, serta mengikuti program AIESEC International Student Exchange ke Tianjin, China. 

Semasa kuliah, Dira aktif dalam beberapa organisasi, antara lain: badan pers fakultas (SEKTOR), Ikatan 

Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia (IMEPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), anggota 

AIESEC, AFS (Bina Antar Budayachapter Surabaya), Toastmaster International BPD Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur. Di samping itu, Dira aktif berwirausaha mulai dari bisnis keripik, 

mutiara hitam, hingga warung internet. Sebelumnya, Dira pernah bekerja di departemen funding di 

Royal Bank of Scotland, fasilitator UKM pada Dinas Koperasi Jawa Timur, guru bagi anak autis di 

Dreamwork dan Liu Children Development Centre of Tianjin, China, staf freelance pada departemen 

pemasaran di PT XL Axiata, Tbk., Surabaya, surveyor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, 

dan terakhir bekerja di PT DABN Petronas. 

Dira telah purna tugas sebagai Pengajar Muda Indonesia Mengajar di Halmahera Selatan, Maluku Utara 

periode November 2011 – November 2012. Saat ini Dira bekerja di yayasan social Ancora Foundation  

sebagai Education Program Officer. 

(Source:  
- https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/diera-paksi/ 
- http://id.linkedin.com/pub/diera-paksi/3a/5b8/7b6) 
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Nama  : Cahaya Ramadhani 
Jurusan : Jurnalistik 
Universitas : Universitas Padjadjaran (UNPAD) 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Jurusan jurnalistik berhubungan dengan ilmu dan teknik menyampaikan informasi kepada 
masyarakat melalui media massa (baik cetak maupun elektronik). Kemampuan dasar yang 
mesti dipunyai adalah kemampuan menulis serta retorika (berbicara di depan umum). 
Karena melalui dua cara tersebutlah informasi disampaikan. Tapi jangan khawatir, kedua hal 
tersebut merupakan skillyang dapat dilatih semasa perkuliahan. Menjadi penulis dan 
pembicara yang andal menurut saya, lahir dari latihan serta kebiasaan. Lebih jauh, yang 
lebih penting dimiliki seseorang yang mau masuk ke jurusan jurnalistik adalah memiliki 
pengetahuan yang luas. 

Jurnalistik adalah ilmu generalis-holistis. Maksudnya, ilmu dasar jurnalistiknya bersifat 
umum (menulis dan menyampaikan informasi). Namun, kita harus mengetahui sebanyak 
mungkin ilmu-ilmu di dunia secara menyeluruh karena tidak terbatasnya bidang yang bisa 
dibahas dalam jurnalisme. Kamu bisa tiba-tiba diminta menulis tentang politik, ekonomi, 
lingkungan, kemasyarakatan, sains, dll. Impresi tentang seorang  jurnalis adalah orang yang 
tahu sedikit hal tentang semua hal. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Ada kuliah penulisan berita langsung (straight news), penulisanberita khas (feature news), 
dan penulisan berita mendalam (in-depth reporting). Ada juga  jurnalisme televisi dan 
jurnalisme radio. Lalu ada mata kuliah fotografi serta logika bahasa. Ditambah dengan 
bahasan kuliah mengenai sosial-pembangunan, hegemoni media, dll.  Ciri khas dari kuliah di 
jurusan jurnalistik adalah porsi praktek yang nampak lebih banyak dibandingkan dengan 
teori. 

Pembelajaran di dalam kelas berupa pemaparan teori hanya berlangsung di masa-masa 
awal perkuliahan. Selanjutnya, mahasiswa langsung diminta membuat tulisan, membuat 
program acara radio serta televisi, melakukan wawancara dengan orang-orang penting, 
serta mewajibkan untuk melakukan magang di media massa cetak dan elektronik. Ini yang 
dalam pandangan saya merupakan keseruan kuliah di jurnalistik. Merasakan pembelajaran 
dengan cara langsung melakukannya dan mendapatkan banyak pengalaman seru dari 
kegiatan di lapangan. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Lebih daripada belajar jadi seorang jurnalis, menurut saya kuliah jurnalistik adalah pelajaran 
tentang sikap-sikap kehidupan. Di jurusan jurnalistik, kita diajarkan serta dibiasakan 
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berperilaku sebagai seorang jurnalis yang ideal. Seorang jurnalis bekerja demi masyarakat. 
Maka dia harus memiliki integritas dan bekerja secara independen. Seorang jurnalis juga 
harus bisa memilki keseimbangan cara pandang (cover both sides). Maksudnya, ketika dia 
membahas tentang suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak, dia harus 
memastikan bahwa semua pihak ditampilkan secara adil dalam pemberitaannya. 

Seorang jurnalis juga harus berpegang teguh pada kebenaran dan menerapkan disiplin 
verifikasi dalam pemberitaannya–(serta masih banyak lagi prinsip yang lainnya, yang bisa 
dicari dari pernyataan Bill Kovach, Principles of Journalism sebagai acuannya). Ditambah 
lagi, seorang jurnalis bekerja dalam situasi yang tidak terduga dan berkejaran dengan 
tenggat waktu yang ketat. Maka, kita juga terlatih untuk selalu bekerja keras, disiplin, serta 
tepat waktu. 

Dan ketika pada akhirnya saya telah lulus dan menghadapi dunia nyata, saya amat 
menyadari bahwa ternyata dunia jurnalistik (khususnya di Indonesia), tidaklah seideal yang 
diajarkan di kampus. Namun, saya juga menyadari bahwa ternyata semua prinsip tadi tidak 
hanya berguna bila kita mau menjadi seorang jurnalis. Di tempat manapun, dan di bidang 
apapun saya bekerja, prinsip-prinsip tersebut sangat membantu dalam melaksanakan 
beban pekerjaan. Lebih luasnya lagi, prinsip tersebut berguna di dalam kehidupan: menjadi 
dasar untuk menjadi seorang manusia dewasa yag bertanggung jawab. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Tentunya kesempatan berkarya di media massa sangat luas. Dengan begitu banyaknya 
perusahaan media yang ada di Indonesia dan terus bertumbuh. Namun juga perlu disadari, 
bahwa di Indonesia khususnya, siapa saja dengan latar belakang apa saja bisa menjadi 
seorang jurnalis. Itulah tantangan yang dihadapi oleh seorang lulusan jurnalistik. Dalam 
pandangan saya, untuk menghadapi tantangan ini kita tidak bisa hanya bergantung pada 
ilmu jurnalistik yang dipunya, namun pula harus pintar menambah nilai (value) diri kita. 

Misalnya saya, yang melengkapi diri dengan skill kegiatan alam bebas (seperti rock 
climbing dan caving) di mana tidak semua orang berani melakukannya. Sehingga pada 
akhirnya saya bisa dipercaya menjadi jurnalis alam bebas. Ada pula teman saya, yang sangat 
mahir dan jago sekali berurusan dengan dunia fashion. Pada akhirnya, dia langsung bisa 
mendapatkan tempat di majalah fashion terkemuka di Indonesia. Pada intinya, jadilah 
seseorang yang unik, dengan memiliki kekhususan atau keahlian pada bidang tertentu yang 
bisa menjadi nilai tambah dari dirimu.   

Namun pula, seperti yang sudah saya katakan, bahwa jurnalistik adalah sebuah ilmu yang 
generalis. Kemampuan menulis nampaknya sangat terpakai di hampir segala bidang 
pekerjaan. Dan tidak semua orang, mampu dan mau menulis dengan bagus dan cerdas. 
Begitu pula dengan keahlian berbicara di depan umum (public speaking). Bisa saya ceritakan 
dari contoh teman-teman seangkatan saya di mana sebagian besarnya justru tidak bekerja 
di media massa. 
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 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Karena memang passion saya adalah menulis dan berbicara di depan umum. Saya juga 
merasa bergairah ketika menonton acara dokumenter petualangan (seperti  di National 
Geographic dan Discovery Channel), dan bertekad untuk bisa melakukan hal yang sama. 
Selain itu, sifat dunia jurnalisme bisa memenuhi sebagian besar dari sifat-sifat saya seperti 
spontan dan dinamis. Saya juga menyukai unsur kegiatan lapangan serta sifat non-rutinitas 
yang ada dalam jurnalisme. Intinya, jurnalisme ini adalah dunia saya banget, makanya sedari 
kecil saya mantap mau kuliah di jurusan jurnalistik. 

 
 Peluang 

Sudah tercantum di keterangan nomor 4 ya  

 

Kontributor 

Cahaya Ramadani. 

Cahaya adalah lulusan jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 

Padjadjaran. Dunia jurnalisme, adalah passion-nya yang utama. Sedangkan dunia 

alam bebas, adalah passion yang berikutnya. Mendaki gunung, memanjat tebing, 

mengarungi sungai, hingga menelusuri gua, semua pernah dia lakukan. 

Dua passion tersebut membawanya menjadi fotografer dan penulis lepas di majalah 

Grup TEMPO, U Magazine dan kontributor di suplemen BELIA, Pikiran Rakyat. Selain 

itu, ia pernah menjadi talent di beberapa episode Bumi Kita, Kompas TV serta 

presenter dan reporter lepas di Expedition, Metro TV. 

Pencapaian yang paling dibanggakan adalah saat ia mendapat kehormatan menjadi wanita Indonesia 

pertama yang menemukan dan menelusuri gua vertikal terdalam di Indonesia. Gua tersebut bernama 

Hatusaka di Pulau Seram, Maluku bersama tim Expedition Metro TV dan ASC Yogyakarta 

Menggeluti dunia jurnalisme serta alam bebas yang dinamis, membuat Cahaya menjadi pribadi yang 

spontan. Excitement adalah apa yang ia cari dalam hidup. Sehingga, ia selalu ingin mencoba berbagai hal 

baru dalam hidupnya. Cahaya menjadi Pengajar Muda di SDN 07 Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, 

tahun 2012-2013. 
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KIMIA MURNI 
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Nama  : Belqis 
Jurusan : Kimia Murni 
Universitas : Universitas Airlangga 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Kemampuan analisa sih, soalnya semuanya serba menalar, hafalan tidak terlalu banyak, ga 
terlalu teoritis juga. Perlu tenaga ekstra juga, soalnya kalau jurusan sains ada praktikum 
yang 1 SKS nya senilai 3 jam SKS, laporan-laporan praktikum, pre-test dan post-test. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Tentang senyawa kimia pastinya, hehehehe.. baik yang organik (yang berhubungan dengan 
makhluk hidup), maupun yang anorganik (biasanya tentang logam-logam atau radioaktif), 
ada juga kecondongannya misal di bidang: 

 Farmasi - eksplorasi bahan alam yang berpotensi sebagai obat 

 Medisinal - membust teskit untuk kolesterol, asam urat, dll 

 Bioremediasi - konservasi lingkungan dari polutan 

 Industri - membuat sensor kimia untuk apa saja 

 Teknologi mesin - membuat hidrogen capture untuk bahan bakar mobil 

 Makanan - nata de coco 

 Biokimia - eksplorasi sumber enzim baru dan produksinya 

 Geokimia - tentang minyak bumi dan senyawa dalam fosil (biomarka) 

 forensik juga 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Lebih mengerti tentang lingkungan, tentang kesehatan, jadi lebih higienis dan komersil 
(pengennya kalau eksperimen bisa jadi duit), dan sebagai basic sains, jurusan kimia hampir 
bisa masuk ke mana saja, jadi kalau mau S2 bisa masuk ke jurusan-jurusan yang lebih 
aplikatif. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Kalau di perusahaan umumnya di bagian Quality Control, bisa di perusahaan apa saja yang 
mempunyai divisi Quality Control, mau ngajar pun bisa, mau sekolah lagi pun ok. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Sebenarnya ini pilhan kedua, dan aku mulai enjoy waktu praktikum, kaya lagi maen sulap, 
hehehe 
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 Peluang 

Mugkin maksudnya peluang di dunia "nyata" ya? 

Yang aku lihat dari semua teman-temanku: 

 Entrepreneur (dia membuka lab uji kualitas sendiri) 

 Distributor bahan-bahan kimia skala lab, soalnya lumayan susah cri bahan kimia di luar 

 Ada yang kerja di perusahaan seperti pertamina, petrokimia, semen gresik, wilmr, dll  

 Ada juga yang jadi pialang saham (tergantung kemampuan analisa sih) 

 Jadi ibu rumah tangga 

 Budidaya tanaman organic 

 Dan yang paling banyak jadi pegawai bank 

 

Kontributor 

Belqis. 

Belqis adalah lulusan dari Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Kimia angkatan 

2006. Selama menjadi mahasiswa, Belgis yang pernah mendapatkan dua macam 

Beasiswa; Beasiswa Supersemar dan Beasiswa PPA – Dikti ini, mendapat 

kehormatan untuk berpartisipasi dalam The 2nd International Conference on 

Chemical Science. 

Di dunia organisasi dan kerja, Belgis aktif di Bursa Eksakta Kopma, Himpunan Mahasiswa Kimia, Pekan 

Sains Mahasiswa – BEM Fakultas Saintek, dan memiliki pengalaman magang di PT Petrokimia Gresik. 

Semasa kuliah, Belgis juga aktif mengajarkan anak-anak kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya 

sehingga bisa memiliki prestasi yang lebih baik, misalnya anak-anak yang tidak bisa membaca 

didampingi sampai bahkan bisa naik kelas. 

(source: https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/belgis/)  
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ARSITEKTUR 
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Nama  : Stenly Kiraling 
Jurusan : Arsitektur 
Universitas : Universitas Sam Ratulangi Manado 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Sedikit skill menggambar, sedikit skill berimajinasi, sedikit skill matematika dasar, sedikit 
skill begadang.. Rajin dan pantang menyerah. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Estetika/keindahan bentuk, Matematika, Fisika Bangunan, Bahasa Inggris, Pengetahuan dan  
Teknologi Bahan Bangunan, Mekanika Teknik, Menggambar Teknik, Studio Perancangan 
Arsitektur, dll. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Mampu memahami dan mampu merancang bangunan dari rumah tinggal sampai pencakar 
langit, taman dan interior. 

Mampu mempresentasikan karya didepan orang banyak. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Konsultan Arsitektur, BUMN, organisasi yang membutuhkan jasa arsitek, Kontraktor, dan 
bisa mendirikan konsultan sendiri. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Dari kecil punya cita-cita ingin punya rumah hasil karya sendiri. Disamping itu, peluang 
pembangunan dimuka bumi tidak akan berhenti, dan pasti butuh arsitek. 

 
 Peluang 

Jika tertarik menjadi arsitek, siapkan mental, jangan setengah2.. harus dari kemauan 

sendiri.. bukan ikut-ikut teman.. 

Arsitek masih mempunyai peluang yg besar di dunia ini, mau kerja di corporate atau 

mendirikan biro sendiri juga masih terbuka lebar.. tergantung kreatifitas dan integritas 

masing-masing dalam berkarya. 
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Kontributor 

Stenly Adriansyah Kiraling 

Stenly, putra asli Sangihe, Sulawesi Utara ini adalah alumni Jurusan Arsitektur 

Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado.  Selama kuliah, Stan, panggilan akrabnya, 

aktif sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik dan Himpunan 

Mahasiswa Arsitektur. Dia juga menggawangi sejumlah komunitas seperti Pechakucha 

Night Manado, Kampoeng 3D Community Manado, Forum Keluarga Besar Mahasiswa 

FT Unsrat, Forum Masyarakat Pendonor Darah Manado, juga organisasi profesi Ikatan 

Arsitek Indonesia daerah Sulawesi Utara. Dia juga terlibat di beberapa kegiatan 

pelatihan dan pendidikan profesi.  

Berkat kemauan dan kerja kerasnya, ia berhasil membiayai studinya sendiri dengan terlibat mengerjakan 

beberapa proyek sejak masih kuliah. Karena itu, dia ingin menjadi Pengajar Muda untuk berbagi 

motivasi dan inspirasi kepada anak-anak di pelosok nusantara untuk berani bermimpi dan menetapkan 

tujuan hidup. Pengajar Muda SDN 06 Sungai Cingam, Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2013 ini 

berprinsip, di mana ada kemauan dan kerja keras, pasti Tuhan akan membukakan jalan. 

Sekarang Stenly kembali berkarya di Manado dengan membuka usaha konsultan Arsitekrtur sendiri. 

(source: https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/stenly-kiraling-2/) 
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Nama  : Shally Pristine 
Jurusan : Arsitektur 
Universitas : Institut Teknologi Bandung (ITB) 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Jurusan Arsitektur di ITB itu agak berbeda dari universitas lain. Walau masih dalam rumpun 
ilmu teknik, tetapi pengaruh unsur seninya kuat. Jadi, kemampuan sketsa/gambar freehand 
adalah kelebihan yang sangat menguntungkan. Bagaimanapun juga, lulus dari sini tetap jadi 
Sarjana Teknik yak. Jago gambar bukan jaminan buat kuliah mulus. Harus tetap kuat di 
berpikir logis dan mekanis. Kuliah di sini ibarat satu kaki di art, satu kaki di engineering. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Di Arsitektur ITB gak ada penjurusan, tapi mata kuliahnya dikelompokkan berdasarkan 
kelompok keahlian (KK).  

 
Ada lima KK: 
1. Perancangan Arsitektur > penekanannya di eksplorasi bentuk dan fungsi 
2. Metodologi Perencanaan dan Perancangan > penekanannya di proses dan metode 

dalam merancang 
3. Teknologi Bangunan > penekanannya di struktur dan material 
4. Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur > penekanannya di kajian keilmuannya 
5. Permukiman dan Perumahan > penekanannya di penyediaan hunian massal 

 
Ohya, ciri khas dari kuliah di rumpun ilmu perancangan adalah mata kuliah STUDIO. jeng 
jeng jeng. Ini semacam praktikumnya anak eksak gitu. Nah, yang nggak tanggung-tanggung, 
di Arsitektur ITB itu setiap semester selalu ada mata kuliah studio yang bobotnya 8 SKS. 
Sekalinya dapet C, ucapkan selamat tinggal sama IP di atas 3 deh. Heuheu. Mata kuliah ini 
juga serial (Studio Perancangan Arsitektur I, semester depannya dapet Studio Perancangan 
II, dst sampai Studio Tugas Akhir). Terus, yang namanya studio itu waktunya meen. Kalau 
jurusan lain yang namanya kuliah 2 SKS itu sama dengan tatap muka 2 jam per minggu, 
kalau yang namanya studio itu 8 SKS jadi lebih dari 8 jam per minggu. Anak Arsitektur juga 
bisa dengan bangganya punya kemampuan begadang sangat gila, malah saya jadi insomnia 
sejak kuliah. 

  

Ohya, jadi anak arsitektur juga siap-siap punya modal cukup beli alat-alat dan kertas. Dulu 
aja (2004-2008) saya bisa keluar lebih dari Rp 500 ribu per semester buat beli pensil2an, 
kertas2an, karton, kayu balsa, lem, cutter, gabus, dsb. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 
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Kuliah jadi arsitek akan membuat kamu jadi seorang generalis. Mau nggak mau yang 
namanya merancang sebuah fungsi akan bikin kamu juga tahu dikit-dikit soal struktur 
bangunan, elektrikal mekanikal, (biasanya ini bidangnya anak Sipil) juga tau soal jalur 
saluran buang air kotor dan pasokan air bersih (biasanya ini bidangnya anak Teknik 
Lingkungan) dan juga soal aturan-aturan dalam membuat bangunan (biasanya kerjaan anak 
Planologi).  

 
Kuliah di Arsitektur cocok buat yang punya pola pikir random seperti sayah. Hahaha. 
Biasanya kan kalau orang random sekolah di SMA dan sebelumnya itu agak kesulitan 
mengikuti pola pembelajaran di sekolah yang biasanya sekuensial (harus runut semuanya), 
nah di Arsitektur pola berpikir saya yang random terfasilitasi. Mau mulai dengan mikir 
tampaknya bangunan dulu, boleh. Mau mulai dari rencana tampak juga boleh. Yang penting 
semua fit pas digabungin. 

 

Belajar jadi arsitek juga bikin saya punya cita rasa artistik yang lebih terasah. Otak kanan 
sangat berkembang, selera juga makin oke. Saya merasa tambah keren deh abis kuliah di 
sini. B-) 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Tentunya kesempatan karir paling besar adalah jadi arsitek dan teman-temannya (konsultan 
perencana gedung, perencanaan wilayah, dsb). Walau demikian, bidang lain juga terbuka 
lebar. Terutama karena anak Arsitektur biasa jadi generalis, jadi cepat adaptasi sama bidang 
yang baru. Terus endurance juga tinggi, namanya juga jago kerja berjam-jam nonstop dan 
begadang berhari-hari. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Dulu saya ambil jurusan ini semata-mata karena alasan beasiswa. Waktu itu saya tidak 
punya pilihan kuliah lain selain masuk sini. Alhasil, daripada nggak kuliah, saya masuk sini 
walau agak2 bunuh diri karena kemampuan sketsa freehand saya minus dan kreativitas saya 
di bawah standar. Hahaha. Tapi akhirnya saya belajar keras, menyesuaikan satu dan lain hal, 
sampai akhirnya bisa lulus dengan nilai memuaskan. Jadi, selagi kamu punya keluarga yang 
mendukung dan kemampuan buat kuliah di manapun, jangan sia-siakan itu. 

 
 Peluang 

Pasar properti di Indonesia masih berkembang di dekade ini. Walaupun banyak yang 

mengerjakannya dari luar negeri. Banyak teman saya yang punya kemampuan desain dan 

presentasi jagoan ( bikin 3D modelling) nyebrang kerja di Singapura atau Timur Tengah. 

Kalau di dalam negeri sih kompensasinya arsitek suka bikin sedih. Yang lebih sejahtera 

biasanya yang bikin kantor sendiri dan cari proyekan lepas. 



Editor: Mesa Rahmi (@mesa_se) | Not for commercial use. 27 

 

Kontributor 

Shally Pristine. 

Shally, alumni Program Studi Arsitektur angkatan 2004 ini, merintis karirnya sebagai 

Jurnalis di PT Media Nusa Pradana dan PT Republika Media Mandiri. Semasa kuliah, 

Shally yang mendapatkan Beastudi Etos, memenangkan beberapa kompetisi seperti 

Accessible Restroom International Design Competition - BILIC dan IDP Norway, ITB 

Entrepreneurs Challenge (IEC), dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Himpunan. 

Aktifitas organisasi dan forum pemuda yang Shally ikuti antara lain; Forum 

Indonesia Muda VII, Keluarga Mahasiswa ITB, Rumah Belajar Keluarga Mahasiswa 

ITB, dan Corps Alumni Beastudi Etos. 

Alumni Pengajar Muda penempatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (Juni 2011 - Juni 2012) ini, 

kini turut bergabung di Public Engagement Division di yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, sebagai 

content spesialist dan relasi media. 

(source: https://indonesiamengajar.org/tim-im/shally-pristine-4)  
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TEKNIK 

TELEKOMUNIKASI 
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Nama  : Fardhady Himawan KH 
Jurusan : Teknik Telekomunikasi 
Universitas : Institut Teknologi Telkom Bandung 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Kalkulus, Fisika, Permrograman, dan perkembangan teknologi. (kayaknya itu aja) 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Sejarah Telekomunikasi dan Perkembangannya, Jaringan Komputer, Pemrograman, 
Pengolahan Sinyal Digital, Analisis Transmisi Data (GSM, CDMA, 3G, 4G dll). 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Pola pikir terhadap perkembangan ICT, kemampuan programming, bisa bertahan hidup di 
dunia cyber, cakupan ilmu lebih luas daripada Teknik Informatika ataupun Teknik Komputer. 
Lapangan kerja lebih khusus (bidang telekomunikasi, jaringan komputer, provider dll) 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Kesempatan kerja luas sekali, apalagi lulusan teknik punya beberapa nilai plus yaitu 
kemampuan menganalisa sistem. Secara khusus juga jurusan ini jarang ada irisannya 
dengan jurusan lain (kita ketahui banyak materi kuliah yang saling beririsan sehingga kadang 
susah membedakan fokus materi kuliah). 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Saat itu Teknik Telekomunikasi IT Telkom memang sangat unik dan khusus dibandingkan 
jurusan lain yang ada di ITB. 

 
 Peluang 

Peluang untuk masuk ke jurusan ini memang gampang-gampang susah, karena memang ini 

jurusan idaman bagi mahasiswa yang mau masuk ke IT Telkom. Karena saat saya masuk IT 

Telkom masih satu-satunya kampus yang membuka jurusan itu. Dimana kampus lain masih 

menganggap telekomunikasi masih berupa penjurusan saat tahun akhir sehingga kurang 

fokus. Setahu saya ITB juga baru membuka jurusan ini. 
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Kontributor 

Fardhady Himawan KH. 

Fardhady, lulusan Teknik Telekomunikasi ITT angkatan 2007 ini selama mengikuti 

kegiatan Kuliah juga melakukan Riset, Organisasi hingga bekerja part time sebagai tentor 

bimbel. Dalam kegiatan riset yang pernah dilakukan, banyak barang serta produk yang 

telah dihasilkannya. Beberapa dari hasil risetnya pernah dilombakan hingga menjadi 

Finalis di Gemastik pada tahun 2008 dan 2009, serta pernah menjadi Research Partner 

dengan beberapa dosen dalam pengerjaan riset internal kampus. 

Dalam Kehidupan berorganisasi, fardhady sering mendapatkan kepercayaan istimewa seperti, Ketua 

Acara SHEILA, Ketua Acara WriterPreneur, Ketua Departemen RnD, Ketua Seminar High Performance 

Computing, HRD di Himpunan, hingga Asisten Laboratorium. Pernah juga menjadi Trainer Pelatihan 

Mikrokontroller, Moderator seminar Teknologi, hingga Narasumber seminar. Fardhady adalah alumnus 

Pengajar Muda IV kabupaten penempatan Kapuas Hulu periode 2011-2012. 
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ILMU 

ADMINISTRASI 

NEGARA 
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Nama  : Tito Yonaniko 
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara 
Universitas : Universitas Indonesia 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Secara garis besar ilmu administrasi negara itu merupakan jurusan yang mempelajari 
mengenai 50% Otonomi daerah, pemerintahan Daerah & Birokrasi, 30% Ilmu Politik, 10% 
Ekonomi, 10%Ilmu Sosial. Jadi berdasarkan bobotnya itu, bisa dilihat, output dari Sarjana 
Ilmu Administrasi negara itu bakal mengetahui, pemerintahan daerah yang bagus itu seperti 
apa, otonomi daerah yang baik itu seperti apa, dan birokrasi yang bagus itu seperti apa 
serta mendapatkan ilmu dalam bidang politik, ekonomi dan social. 

Role Model yang bisa kamu ambil dari jurusan ini adalah bapak Prof. Eko Prasojo beliau 
adalah wakil menteri aparatur negara dan merupakan salah satu prof paling termuda di 
Universitas Indonesia (kalau gak salah dia jadi profesor umur 30 tahun). Dalam jurusan ini, 
kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa admistrasi negara adalah 
kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang banyak. 

 
 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Mata kuliah dalam jurusan ini, diantaranya adalah 

a. Otonomi Daerah 
b. Birokrasi 
c. Pemerintah daerah 
d. Management Perkotaan 
e. Studi Perkotaan 
f.  Management strategy 
g. Ilmu Ekonomi 

h. Akuntansi 
i.  Pajak 
j.  Sosiologi 
k. Politik Perkotaan 
l.  Ilmu Politik 
m. dll

 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Nilai tambah yang diperoleh setelah lulus adalah, seorang sarjana administrasi negara bakal 
mengetahui banyak hal, baik itu mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah, perkotaan, 
ekonomi, akuntasi, politik dan hal lainnya. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 
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Kebanyakan lulusan administrasi negara bekerja dibidang pemerintahan baik itu pusat atau 
daerah, untuk yang diswasta banyak yg bekerja di bank, konsultan atau perusahaan 
consumer good. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Mengapa ambil jurusan ini, karena trend kedepannya adalah akan banyak dibutuhkan 
sarjana adminstrasi negara di Indonesia, karena mereka yang memahami mengenai 
pemerintah daerah, birokrasi dll 

 
 Peluang 

Peluang di jurusan ini sangat banyak sekali, mulai dari beasiswa, karir dan sebagainya. 

 

Kontributor 

Tito Yonaniko. 

Tito lulusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia tahun 2012. Semasa 

kuliah Tito aktif di kegiatan IMAMI (Ikatan Mahasiswa Minang UI). Sekarang Tito 

bekerja di Phillip Morris International. 
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ILMU 

KOMPUTER 
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Nama  : Yasna Suwita 
Jurusan : Ilmu Komputer (Teknologi Informasi) 
Universitas : Universitas Indonesia 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 
 Matematika 

 Komputer 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 
 Bahasa Pemrograman: JAVA, C 

 Web Programming 

 Ilmu Matematika: Kalkulus, Aljabar Linear, Matematika Diskrit 

 Sistem Operasi 

 System Analyst 

 Project Management 

 Pilihan: Business (seperti: e-commerce), Web Design 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 
 BIG VALUE: Analisis dan Problem Solving 

 Karir (dasar) di dunia IT: Programmer, System Analyst, Project Manager, Konsultan 

 Perkembangan dunia IT itu sendiri: Software, Hardware, Web, E-commerce, Technology, 
Digital, etc 

 Tugas Proyek: menambah hardskill dan softskill 

 Knowing the real life during internship 
 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 
 Banyak perusahaan besar yang menyerap tenaga IT 

 Bisa dikatakan semua perusahaan membutuhkan IT untuk menunjang bisnisnya, tidak 
hanya Bank, Telekomunikasi, Digital, namun perusahaan Tambang/Listrik, Manufaktur 
dan Pemerintahan membutuhkan IT. 

 Wirausaha: Bisnis Online 
 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Lulus beasiswa dan jurusan favorit. 
 
 Peluang 
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Kontributor 

Yasna Suwita. 

Yasna kuliah di jurusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia lulusan tahun 2010. 

Semasa kuliah Yasna aktif di berbagai organisasi di dalam dan luar kampus. Yasna 

pernah menjabat sebagai Sekretaris IMAMI UI dan juga aktif di BEM Fasilkom. 

Semasa SMA Yasna berhasil menjadi Uni Sawahlunto dan menjadi Uni Pariwisata 

Sumatera Barat yang mempromosikan kebudayaan Sumatera Barat. Sekarang Yasna 

berkarir di Accenture Management Consulting, dan sedang terlibat di project Danone 

di Guangzhou, Cina.  



Editor: Mesa Rahmi (@mesa_se) | Not for commercial use. 37 

 

  

TEKNIK 

INFORMATIKA 
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Nama  : Nella Desnizar 
Jurusan : Teknik Informatika 
Universitas : Politeknik Caltex Riau 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Kalau untuk Teknik Informatika di kampus saya, kira-kira kemampuan dasar yang memang 
dibutuhkan sekali itu 'bisa/mengerti dengan komputer', karena di TI kita mau tidak mau 
harus berteman atau mungkin juga bersahabat dengan komputer/laptop. Komputer atau 
Laptop akan menjadi teman sehari-hari kita yang bisa jadi dibilang paling setia menemani 
kita. Oleh karena itu kita diperlukan untuk memahami komputer terlebih dahulu, gak 
susah2 kok, yang penting dasar-dasar nya seperti bagaimana mengetik saja dulu.  

Terus, kemampuan dasar yang kedua mungkin berhitung, disini kita perlu memahami dasar-
dasar Matematika. Ingat, cuma dasar nya aja kok. Kalau untuk mendalaminya, nanti di 
ajarkan lagi di kampus. Kemampuan dasar lain yang dibutuhkan mungkin menurut saya 
bakat dan minat. Maksudnya, kalau mau masuk jurusan ini kita memang niat, jangan 
setengah-setangah. Kalau setengah-setengah nanti takutnya hasilnya setengah-setangah 
juga. Kalau memang sudah niat, mau sesulit apapun nanti pasti bisa menjalaninya. 

 
 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Mata Kuliah yang di pelajari di TI tidak jauh dari yang namanya Hitungan sama Komputer. 
Disini kita bukan belajar seperti apa bentuk Komputer, tapi bagaimana bentuk program-
program yang berjalan dalam komputer. Disini kita akan belajar mengenal bagaimana 
sistem kerja perangkat dalam komputer, mengenal dan menciptakan software-software 
baru sesuai yang kita inginkan juga bisa. Kita akan diajarkan bagaimana menciptakan atau 
juga mengembangkan aplikasi yang ada. Bagi yang suka Animasi juga ada loh pelajarannya. 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Selama saya kuliah dijurusan ini (baru 3 semester), saya sudah lebih mengenal otak 
komputer. Saya juga mengetahui bagaimana membuat sebuah aplikasi yang akan diterima 
oleh publik. Banyak informasi yang belum kita ketahui tentang software di dapat selama 
perkuliahan ini. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Kalau sudah Kuliah di TI, insya Allah kita bisa berkarya. Kalau di perusahaan sekarang 
mungking memang dibutuhkan yang mengerti bagaimana pembuatan software. Kalau bagi 
perusahaan besar, bisa jadi mereka akan membutuhkan programmer untuk membangun 



Editor: Mesa Rahmi (@mesa_se) | Not for commercial use. 39 

 

sistem baru di perusahaan tersebut. Kita juga bisa menjadi programmer games atau 
sejenisnya. Selain itu kita juga bisa join dengan teman-teman untuk membuat sebuat usaha 
kecil-kecilan, seperti pembuatan aplikasi sederhana, editing foto, bikin animasi, bikin games 
anak-anak, atau mau bikin web buat yang suka onShop juga bisa. 

Selagi kita punya ide, kita bisa berkarya. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Alasan saya dulu mengambil jurusan TI karena saya suka otak atik laptop, se simple itu. 
 
 Peluang 

 

Kontributor 

Nella Desnizar. 

Nella Desnizar sekarang sedang mengambil kuliah Teknik Informatika di Politeknik Caltex 

Riau. 
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Nama  : Nur Ilma Putri Buana (Riri) 
Jurusan : Sastra Jepang/Ilmu Budaya Jepang 
Universitas : Universitas Padjadjaran (UNPAD) 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar, hafalan dan pemahaman yang kuat. 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

MK Dasar, MK bahasa (kaiwa, choukai, renshuu. goiron, keitairon,dll) , budaya&manusia  
Jepang, dll 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Kemampuan berkomunikasi, punya banyak link dengan perusahaan multinational dan 
International, karena kita dilatih berkomunikasi, memahami budaya dan cara hidup bangsa 
lain. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Perusahaan besar diindonesia sebagian besar memiliki kerja sama dengan perusahaan 
Jepang, minimal untuk bagian teknisi dan advisornya adalah orang Jepang. Tenaga kerja 
dengan kemampuan bahasa Jepang sangat dibutuhkan ,tawaran gaji pun diatas standar 
karena perbandingannya dengan Yen dan Dollar. 

Terbukti sebelum lulus saja sudah ada perusahaan yang bersedia mempekerjakan sebagai 
Translator, Interpreter, dan sekretaris. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Terdampar, tapi terdampar ditempat yang benar 
 
 Peluang 

Siapa pun berpeluang masuk jurusan ini 
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Kontributor 

Nur Ilma Putri Buana (Riri). 

Riri mengecap pendidikan di jurusan Sastra Jepang Universitas Padjajaran angkatan 

2006. Setelah selesai kuliah Riri bekerja sebagai Translator di perusahaan 

Toyoknit.co.Ltd.  
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Jika kamu tertarik mengetahui jawabannya, mungkin kamu cocok di jurusan psikologi. Jika 

tidak, belum tentu kamu tidak cocok. Baca dulu tulisan dibawah ini  

Saya Arum Puspitarini Darminto, S.Psi. Lulus dari Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia dan 

sekarang berkarir sebagai guru untuk anak berkebutuhan khusus. Tulisan ini dibuat menurut 

pengalaman saya dalam memilih jurusan dan menentukan karir. 

Latar Belakang Pemilihan Jurusan 

Awalnya saya mengidentifikasi dahulu apa kekuatan dan minat saya. Sewaktu saya kelas 2 SMA, 

saya merasa keunggulan dan ketertarikan saya ada pada: 

1. Berhubungan dengan orang lain. Bersosialisasi, berteman, ngobrol, bertemu orang. 

Intinya saya lebih senang ketemu orang, ketimbang komputer atau mesin atau alat tak 

bergerak dan tak bernyawa lainnya. 

2. Saya suka memperhatikan orang dan melihat pola tingkah lakunya. Saya mahir dalam 

melihat perubahan ekspresi orang. Kadang teman saya suka heran kenapa saya bisa tau 

kalau mereka lagi ada masalah sama pacarnya. Jadi kayak dukun ya? Padahal gak gt kok. 

Ini ada ilmunya, bukan sekedar insting. 

3. Banyak teman yang curhat. Saya kurang tau persis apa yang membuat teman-teman 

saya banyak yang mencurahkan unek-uneknya sama saya.Saya suka mendengarkan 

cerita orang lain dan suka mengutarakan pandangan saya tentang situasi yang mereka 

sedang hadapi. 

Dari sini, saya melihat jurusan sosial sepertinya lebih sesuai untuk saya. Saya mengikuti tes 

psikologi sebagai bahan rujukan yang memperkuat keputusan saya. Jika kamu masih 

kebingungan apa bakat kamu, kamu bisa ikutan Talent Mapping. Tesnya bisa dari rumah karena 

tinggal isi kuesioner, terus kirim ke pemeriksanya. Ada beberapa biro yang menawarkan jasa ini 

dan saya sendiri menggunakan jasa dari teman saya yang saya kenal handal dan berkarir 

sebagai konselor karir. Namanya Kang Firman, silahkan hubungi beliau di 083829061472 jika 

tertarik. Oh iya, setelah nanti keluar hasilnya, kita juga dapet sesi konsultasi one on one dengan 

Bagaimana caranya 

agar motivasi belajar 

saya meningkat? 

Karyawan seperti apa yang 

dicari perusahan yang lagi 

merekrut karyawan baru? 

Kenapa ada orang yang sampai 

depresi setelah suaminya 

meninggal? Apa dia bisa 

sembuh? Gimana caranya? 

Bagaimana caranya agar orang tua 

dan anak bisa menciptakan rumah 

yang nyaman untuk semua? 

Bagaimana caranya agar 

perusahaan memiliki 

kualitas SDM yang tinggi? 

Bagaimana seharusnya 

perkembanga anak usia 

balita? 
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beliau. Sangat membantulah untuk saya menentukan karir yang akan saya tekuni kedepannya. 

Semakin percaya diri dengan pilihan yang sudah saya buat.  

Jadi mahasiswa psikologi 

Setiap universitas punya karakternya masing-masing untuk jurusan psikologi. UI, UGM adalah 

contoh universitas yang lebih mengutamakan anak IPS dibanding IPA. Lain halnya dengan 

UNPAD karena disana mahasiswanya lebih banyak belajar tentang ilmu faali. Cari informasi 

sebanyak-banyaknya dari alumninya sehingga kamu akan mendapatkan masukan yang bisa 

kamu jadikan pertimbangan untuk menentukan apakah pilihan jurusan dan universitas ini yang 

paling tepat? 

Di UI sendiri ada 5 peminatan: 

1. Psikologi klinis, berkaitan dengan pemahaman psikologis individu yang abnormal. Apa 

saja penyakit psikologis, bagaimana mencegahnya dan bagaimana penanganannya. 

Kerjanya kebanyakan di rumah sakit (bisa RS umum atau RS jiwa). 

2. Psikologi perkembangan, belajar tentang perkembangan fisik dan mental dari individu 

usia 0 hari sampai usia senja.  

3. Psikologi pendidikan, memahami perilaku dalam setting sekolah. Contohnya mengenai 

bullying yang ada di sekolah, hubungan guru dengan murid yang dapat membantu 

murid mencapai prestasi yg baik, dsb. 

4. Psikologi industri dan organisasi, mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok 

pada setting perusahaan. Pertanyaan seperti bagaimana nilai-nilai perusahaan menyatu 

dalam diri tiap karyawannya, bagaimana membuat situasi belajar di perusahaan yang 

mendorong efektivitas kerja juga di bahas di psikologi industri dan organisasi. 

5. Psikologi sosial, mempelajari perilaku individu dan kelompok yang berhubungan dengan 

lingkungannya. Beberapa penelitian seperti apa yang memicu tawuran antar warga, 

bagaimana sebuah mall bisa memanipulasi pengunjungnya agar betah berbelanja, 

mengapa fans bola bisa berkorban demi klubnya, banyak dibahas di peminatan ini. 

Pada semester 5, kamu bisa milih mata kuliah sesuai dengan peminatan yang kamu sukai.  

Sebagai anak psikologi, kita harus memiliki kemampuan yang baik dalam observasi. Suka 

mengamati perilaku orang, suka mengamati lingkungan sosial.  

Karirnya anak psikologi 

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dimana ada manusia, ilmu ini bisa 

diterapkan. Jika ditanya lapangan kerjanya apa? Wah dimana-mana. Tidak terbatas.  
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Paling banyak rasanya bekerja di bidang HRD (Human Resources Development) karena setiap 

perusahaan membutuhkan karyawan. Maka dari itu lowongan di HRD  lebih mendominasi 

dibandingkan lowongan di bidang lainnya seperti konselor sekolah.  

Ini data yang saya dapatkan dari web psikologi UI mengenai pilihan kerja alumni lulusan fakultas 
psikologi: 

1. Asisten psikolog 
2. Staf dan manajer di Departemen Sumber Daya Manusia 
3. Staf konsultan yang mengkhususkan diri di bidang psikologi 
4. Dosen dan peneliti 
5. Konselor 
6. Fasilitator dalam pengembangan masyarakat 
7. Asisten peneliti 
8. Fasilitator dan motivator dalam pelatihan 
9. Administrator tes psikologis 
10. Bisnis 
11. Pegawai pemerintah (manajerial, posisi non peneliti) 
12. Pemasaran, penjualan dan iklan, serta bidang-bidang lainnya yang terkait dengan 

manusia. 
 

Saya berikan daftar singkat beberapa nama beken yang lahir dari fakultas psikologi: 

1. Hamdi muluk 

2. Sarlito Wirawan Sarwono 

3. Seto Mulyadi 

4. Ninik L Karim 

5. Rose Mini (Mba Romi) 

6. Reni Akbar Hawadi 

7. Tika Bisono 

Kesempatan Berkarya 

Karya adalah hal yang lebih penting daripada status pekerjaan. Menjadi mahasiswa psikologi 

memberikan bekal kepada kita untuk dapat berkarya lebih banyak di masyarakat karena 

cakupan bidang yang luas. Dari pengalaman saya sendiri yang sekarang berkecimpung di dunia 

pendidikan khusus, dunia ini belum banyak peminatnya. Jumlah ahlinya pun masih minim 

sekali, padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang pendidikan 

inklusi. Kondisi ini bisa menjadi peluang besar untuk saya dapat berperan banyak di 

masyarakat.  
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Wapadalah! 

1. Pemilihan jurusan adalah tentang masa depanmu. Jadi tidak perlu membandingkan 

apalagi sampai ikut-ikutan pilihan teman. Yang jadi rujukan itu minat dan bakatmu, 

bukan minat bakat teman.  

2. Kalau kata banyak career coach, pilihlah bidang yang tidak banyak dikerjakan oleh 

banyak orang pada hari ini. Jangan takut jangan ragu akan pilihanmu, jika itu memang 

didasari oleh apa yang kamu minati, yang membuat kamu percaya diri dan senang 

berlama-lama mempelajarinya. Insyaallah kebahagiaan akan lebih mudah kamu raih.  

Good luck!  

 

Kontributor 

Arum Puspitarini Darminto  

Arum, alumni Fakultas Psikologi angkatan 2006 aktif di Kencana Pradipa Psikologi UI, 

Liga Tari UI  dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Arum menguasai 

beberapa tarian, seperti tari tradisi nusantara, tari kontemporer, dan tari India. 

Prestasinya di dunia tari, antara lain pernah menjuarai perlombaan Tari Saman SPARE 

2008 dan membawa misi Budaya – KP Tari Psikologi UI dengan menjadi duta budaya 

untuk tamu-tamu Negara dan para duta besar dari berbagai Negara. Sebelum diterima 

menjadi Pengajar Muda Angkatan II, Arum bekerja di Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), majalah 

BOBO, serta relawan di Youthlab Indonesia. 

Arum menjadi Pengajar Muda angkatan II di Maluku Tenggara Barat periode 2011-2012. Arum 

sekarang berkarir sebagai guru untuk anak berkebutuhan khusus. 

(source: https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/arum-darminto/ )  
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Nama  : Marliyanti 
Jurusan : S1 Psikologi 
    S2 Psikologi 
Universitas : S1 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 
    S2 Universitas Gajah Mada (UGM) 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Niat tentunya, atau dalam bahasa psikologinya minat. Psikologi lebih ke Minat terhadap 
kesejahteraan penduduk, dengan keinginan untuk menolong dan membimbing/menasehati 
tentang problem dan kesulitan mereka. Keinginan untuk mengerti orang lain, dan 
mempunyai ide yang besar atau kuat tentang pelayanan. Kemampuan dasar, empati. 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Di psikologi juga banyak itung-itungannya lho.... jadi kalau ada yang mau masuk psikologi 
buat ngindarin matematika (salah!!!). Statistik umumnya juga banyak.  Hampir semua judul 
mata kuliahnya depan atau belakangnya ada psikologi. Jika S1 biasanya di semester 6 atau 
mungkin lebih cepat ada spesifikasi khususnya lagi. Semacam penjurusan. Mau klinis, 
industri, pendidikan, sosial (tergantung univ). Jika S2, terbagi jadi dua profesi (artinya punya 
ijin sendiri untuk praktik) kuliahnya juga spesifik, psikolog klinis, pendidikan, dll. Atau yang 
Sains (umumnya buat dosen, peneliti, konsultan), ini juga udah sangat spesifik biasanya. 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 
 Akan banyak masalah di dalam hidupmu....heeeee. tetapi tentunya yang membuat kita 

lebih belajar. Psikologi berurusan sama manusia, jadi mau  gak mau akan mencoba 

memahami banyak sudut pandang manusia 

 Kemampuan observasi dan wawancara biasanya akan meningkat tajam 

 Kepekaan dan empati juga akan meningkat 

 Analisa dan kemampuan mengenali masalah anak-anak psikologi umumnya dari 

berbagai sudut pandang 

 Bisalah jadi dukun yang profesional (menilai dan memprediksi seseorang di masa depan) 

 Terpenting : “psikologi itu membantu kita mengenali diri sendiri” (atau malah tambah 

bingung yak..hehe) 

 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 
 Psikologi itu luas sekali, jika bidangnya industri kita bisa di HRD, ODP, training, 

rekrutment, analis jabatan, asessor, dan ranah lain yang terkait manusia, organisasi dan 
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pengembangannya. Ini biasanya orang psikologi yang paling memupuk pundi-pundi 

uang..heee.... kompetitif, dan penuh persaingan.  

 Psikologi perkembangan dan pendidikan, biasanya ranah pendidikan. 

Biasanya kalau ada lowongan yang isinya, memiliki latar belakang ilmu di pendidikan. 

Psikologi termasuk list prioritas. Konsultan pendidikan salah satunya, tetapi bukan 

hanya sekedar saran atau wacana, tetapi kadang jauh lebih teknis. Misalnya bagaimana 

mengembangkan sekolah inkulisi, sekolah berbasis kecerdasan emosi, dan lain-lain. Di 

level usia remaja atau madya, bisa bekerja sebagai penyuluh, koselor, atau pelatih. Di 

level lansia biasa juga menjadi penyuluh atau pendamping yang bekerja di panti wherda. 

Biasanya psikologi bidang ini didominasi sama orang-orang yang hasrat kemanusiaannya 

besar.  

 Psikologi klinis, lebih kepada kasus-kasus klinis. 

Bekerja di rumah sakit jiwa misalkan. Penasaran sama hal-hal detil, dan kenapa seseorng 

menjadi mengidap gangguan. Biasanya kasusnya individual, dan berkutik sama terapi. 

Terapis anak-anak austis misalnya. Tetapi sekarang psikologi klinis sudah berkembang 

lebih ke komunitas, jadi bagaimana preventif gangguan secara komunitas. So, ilmu ini 

lagi sangat dibutuhkan untuk kemajuan masyarakat. Misalnya bagaimana mendesain 

masyarakt yang tahan bencana. Ahli-ahli psikologi klinis biasanya di libatkan 

 Psikologi lain-lain. Jika tergila-gila dengan alat ukur dan mengembangkan penelitian bisa 

ada psikometri yang memayungi. Psikologi bencana juga jadi objek yang menarik 

sekarang.  Ranah psikologi jika benar-benar di tekuni, dan memilih apa yang kita benar-

benar ahli... insya Allah akan banyak lahan pekerjaanya. 

 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Karena selain bisa mengenali diri sendiri, juga bisa membantu orang lain untuk 
menyelesaikan masalahnya... 

 
 Peluang 

Psikologi itu peluangnya banyak, yang penting suka dan ditekuni.. Persaingannya juga 

banyak tapi....sarjana psikologi sudah menghambur. Pendidikan oke, kesehatan bisa, 

industri boleh, sosial dibutuhkan, kriminologi kesaksian psikolog sudah jadi bahan 

pertimbangan, riset manusia semakin berkembang, desain-desain pelatihan juga terbuka 

lebar. 
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Kontributor 

Marliyanti. 

Yanti lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Master Psikologi dari 

Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Kegemarannya menulis membawa Yanti 

menjadi juara beberapa lomba karya tulis ilmiah dan finalis Pekan Nasional Ilmiah 

Mahasiswa. Di bidang kerelawanan, Yanti menggeluti kegiatan pendampingan 

masyarakat dan anak, layanan kesehatan hingga bakti sosial. Dia juga menjadi salah 

satu relawan bencana Gunung Merapi pada 2010. 

Yanti mendirikan taman bacaan masyarakat di Yogyakarta karena kecintaannya kepada buku. Di 

Banjarmasin ia pun tergabung dalam komunitas peduli pendidikan. Sebelum tergabung di Indonesia 

Mengajar, Yanti pernah bekerja sebagai fasilitator pendamping untuk pelatihan psikologi bencana, 

penulis, dosen serta konsultan lembaga psikologi. Yanti mengabdi sebagai Pengajar Muda di SDN Inpres 

Moilung, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tahun 2012-2013 ini. 
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KOMUNIKASI & 

PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT 
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Halo..Nama saya Monica. Saya kuliah di jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas 

Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Terasa asing ya mendengar nama jurusan dan fakultasnya? 

Sejak tahun 2004 Fakultas dan Jurusan saya dibentuk. Alasannya? Karena sudah terlalu banyak sarjana 

pertanian dan jarang sarjana IPB yang punya spesialisasi gelar, padahal kemampuannya spesifik. Sebagai 

contoh, jurusan saya dulu itu namanya “Pertanian dan Komunikasi Penyuluhan” tapi dikasih gelar 

Sarjana Pertanian (SP), alhasil kalah saing dengan SP lain yang kompetensinya di bidang budidaya atau 

teknik pertanian. Dengan alasan itulah jurusan yang saya pilih ini terbentuk. Nah, di Fakultas Ekologi 

Manusia ini juga ada jurusan Gizi Masyarakat dan Ilmu Keluarga dan Komsumen ;) 

 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 
ini? 

 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, jurusan yang saya pikir akan banyak 
membahas mata kuliah komunikasi, jurnalistik, dan media siaran ternyata jauh dari 
ekspektasi saya. Yang saya pelajari jauh lebih kompleks dan luas. Saya memang belajar 
mengenai Komunikasi Kelompok, Dasar-dasar Komunikasi, Media Siaran, Komunikasi 
bisnis,dan Komunikasi lintas budaya. Selain belajar mata kuliah komunikasi, ternyata saya 
juga harus menguasai mata kuliah yang berhubungan denga pengembangan  masyarakat, 
khususnya masyarakat pedesaan. 

Namanya juga IPB, jelas tidak akan menghilangkan core pertaniannya. Saya belajar 
mengenai sosiologi umum, sosiologi pedesaan, psikologi sosial,pengembangan masyarakat, 
ilmu penyuluhan, pengelolaan kolaboratif sumber daya alam, politik sumber daya alam, 
ilmu pendudukan dan masih banyak lagi mata kuliah yang berhubungan dengan masyarakat 
desa. Saya yang senang pelajaran exacta harus mau dan dituntut mampu menguasai mata 
kuliah-mata kuliah sosiologi. Apa boleh buat, saya sudah tercebur, maka saya akan 
berenang dan belajar menjadi perenang ulung \^^/. 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Selama saya belajar di jurusan ini, saya mulai menikmatinya. Ternyata banyak sekali ilmu 

yang dapat dipelajari mengenai manusia. Awalnya saya tidak suka dengan pelajaran 

sosiologi SMA, tapi di jurusan saya ini justru sosiologi adalah mbah dari ilmu-ilmu yang 

dikembangkan di jurusan ini. Dengan belajar yang tekun, juga sebuah dogma positif yang 

dicetuskan oleh kakak tingkat saya,yaitu mahasiswa yang ada di jurusan ‘Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat” harus mendapatkan nilai “A” dalam mata kuliah sosiologi. 

OMG, rasanya seperti tertohok, karena merasa overestimate. Tapi jutru karena anggapan 

itu, ternyata menjadi suatu sugesti positif bagi diri saya. Memang benar teori yang bernama 

self fulfilling prophecy (ramalan yang dipenuhi sendiri). Sederhananya, seseorang akan 
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bertindak sesuai dengan anggapan orang pada dirinya. Jika kita memuji seorang anak 

karena kebaikannya, maka anak tersebut akan berbuat baik dan selalu berusaha untuk 

berbuat baik, hal tersebut berlaku juga sebaliknya untuk cibiran negatif. 

Ouch, malah jelasin teori,,hihi...itulah yang terjadi pada saya. Karena anggapan kakak kelas 

saya itu, saya merasa harus bisa di mata kuliah sosiologi. Saya pun berusaha belajar dan 

membaca banyak buku, sampai pada akhirnya saya bisa mendapat nila “A” di mata kulaih 

sosiologi. Rasa percaya diri saya semakin bertambah dan semangat belajar pun semakin 

meningkat, sampai ketika saya di smester 7 saya bisa menjadi asisten dosen untuk mata 

kuliah sosiologi. 

Ya, jurusan ini memang menyenangkan. Setiap mata kuliah ada praktikumnya..eits, tapi 

bukan praktikum di lab, pake jas lab terus ngeracik bahan kimia ya..praktikum di jurusan 

saya ini merupakan kelas diskusi. Biasanya pada pagi hari mahasiswa belajar konsep dan 

teori, nah di jadwal yang berbeda ada kelas diskusinya terkait dengan teori yang sudah kita 

pelajari. Di kelas praktikum itu kita akan menganalisa suatu masalah dan studi kasus, 

dilanjut dengan diskusi panel. 

Setiap mahasiswa wajib berani ngomong dan berpendapat tanpa peduli benar atau salah. 

Justru tidak ada yang mutak benar dan salah karena di kelas ini kita bebas mengutarakan 

pendapat. Nah, di akhir semester biasanya ada turun lapang, yaitu kita melakukan riset 

kecil-kecilan terkait mata kuliah yang sedang kita pelajari. Targetnya adalah masyarakat 

pedesaan. Alhasil saya jadi berani ngomong, menyatakan pendapat. Analitycal thinking 

saya terasah, dan saya punya wawasan yang sangat luas mengenai betapa indah dan 

kompleknya masyarakat Indonesia. 

 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Banyak sekali kesempatan berkarya di jurusan ini. Di tingkat jurusan ada himpunan 

mahasiswa yang kegiatannya berhubungan dengan apa yang kita pelajari di kampus. 

Contohnya,di himpunan mahasiswa jurusan, kita bisa bikin kegiatan diskusi dengan 

menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, ada kelas public speakung, kelas 

menulis, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang biasanya turun lapang ke desa-desa 

mendampingi kegiatan petani. 

Selain itu, di IPB juga ada radio agifm dan GreenTV binaan jurusan Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat ini. Jadi,  tetap bisa menyalurkan hobi dan bakat di bidang 

media siaran dengan tetap mengabarkan berita-berita tentang pertanian. Pertanian itu luas, 

bukan soal sawah di padi atau cangkul mencangkul. Tapi juga tentang masyarakatnya, 
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bahan baku sandang, pangan, papan. Berada di IPB dan di jurusan ini membuka mata saya 

akan banyak hal yang belum saya ketahui. 

Setelah lulus mau jadi apa? Pertanyaan klise yang kerap dilontarkan oleh orang lain. 

Mahasiswa kedokteran akan jadi dokter, anak teknik udah pasti bisa kerja dimana-mana, 

jurusan komputer apalagi. Lalu jurusan gw apa kerjanya nanti? Dari dulu saya selalu percaya 

bahwa rezeki saya tidak semata-mata ditentukan oleh jurusan saya, tapi dari daya 

kreatifitas saya untuk berkarya. Ternyata memang benar, alumni-alumni dari jurusan saya 

banyak yang sukses, menjadi dosen, peneliti, penyiar metro TV, penyiar radio, bankers, 

marketing, penyuluh, dan saya “guru”  

 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Alasan saya memilih IPB adalah karena ketika SMA saya bercita-cita untuk masuk PTN 
melalui jalur undangan, dan ternyata undangan dari IPB yang lebih dulu masuk di sekolah 
saya. Lalu. Kenapa saya pilih jurusan itu? Karena ada kata-kata “komunikasi”nya hehe, 
karena saya sempat bercita-cita menjadi wartawan, dan sejak SMA memang aktif di dunia 
jurnalistik. Banyak yang menentang ketika saya memilih jurusan yang terdengar “unik” itu. 
Kenapa unik? Karena jurusan dan fakultas saya hanya ada satu2nya di Indonesia, kampus 
lain yang menyediakan jurusan tersebut ada di Filipina dan Malaysia (katanya...hehe). Orang 
tua, sahabat. Dan guru agak bingung mengenai pilihan jurusan saya. Tapi saya yakin, saya 
memilih jurusan yang tepat, yang justru mengantarkan saya pada banyak sekali 
kesempatan-kesempatan baik. 

 
 Peluang 

Apapun jurusannya, yang penting kita suka dan mau berkarya disitu. Memang sih, kadang 

kita beda pendapat sama ortu. Tapi, asal kita bisa bicarakan baik-baik dan kasih bukti positif, 

orang tua akan percaya kok,kalau jalan yang kita pilih ga salah, dan justru membuat kita 

lebih kreatif untuk berkarya. 

Tetap semangat selalu 

Kontributor 

Monica. 

Monica menyelesaiakan studi strata satunya di Departemen Sains Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat IPB angkatan 2007. Monica yang jatuh cinta pada dunia 

jurnalistik ini, pernah menjabat sebagai redaktur pelaksana 1 di koran kampus IPB. 

Selain itu, ia juga aktif di Korps Sukarela Palang Merah Indonesia untuk turun langsung 

pada kegiatan kemanusiaan, pertolongan pertama, juga kesiapsiagaan bencana. 
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Menjadi manajer divisi community development pada organisasi Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu-

ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (HIMASIERA). 

Semasa kuliah, Monica aktif di kepanitiaan seperti menjadi ketua divisi medis pada ajang Olimpiade 

Mahasiswa IPB (OMI), sebagai tim acara pada Konferensi Ekologi Manusia se-Indonesia, pelatihan 

kepemimpinan bersama para penerima beasiswa Karya Salemba Empat dan Bank Mandiri.  

Monica terjun di dunia mengajar saat menjadi asisten dosen mata kuliah Dasar-dasar Komunikasi dan 

Sosiologi Umum. Kecintaan pada dunia mengajar ini kemudian dilanjutkan dengan bergabung di 

lembaga bimbingan belajar Primagama. Bersama teman-teman di paguyuban penerima beasiswa Karya 

Salemba Empat, Monica ikut mengajar pada program I Love Science dan mendapatkan predikat sebagai 

the best instructor 2012. 

Menjadi Pengajar Muda adalah mimpinya sejak tahun 2010.  Cita-citanya ialah dapat memberi dan 

belajar bersama anak-anak. Sebelum bergabung menjadi Pengajar Muda, Monica pernah bekerja 

sebagai guru SMP di sekolah Pilar Bangsa. Menurutnya, menjadi guru itu mudah, tetapi menjadi guru 

yang baik dan dapat menginspirasi butuh banyak belajar. The best teachers teach from the heart, not 

from the book. 
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TEKNIK 

ELEKTRO 
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Nama  : Nova Resfita 
Jurusan : S1 Teknik Elektro (1) 
    S2 Teknik Biomedik (2) 
Universitas : S1 Universitas Andalas (UNAND) 
    S2 Universiteit Gent, Belgium 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

(1) Matematika, Fisika dan pengetahuan dasar kimia 

(2) Biologi, Matematika, Fisika, Kimia 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

(1) Kalkulus, matematika teknik, sistem telekomunikasi, basic programming, sistem tenaga 
listrik serta fisika listrik 

(2) Fisiologi dan Anatomi, pemodelan tubuh manusia, teknologi kedokteran (termasuk 
radiologi dan teknik pengobatan serta penanganan pasien), biomaterial, serta teknik 
instrumentasi kedokteran. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

(1) Kemampuan dibidang programming seperti menghasilkan software dan sejenisnya, 
kemampuan untuk menganalisa serta mengerti sistem telekomunikasi dan sistem tenaga 
listrik. Selain itu juga bakal mendapat pengalaman di dunia kerja karena selama kuliah S1, 
bakal ada yg namanya Kerja Praktek ( sejenis internship diperusahaan yang berbasis teknik 
elektro), selain itu juga kemampuan bersosialisasi, serta beradaptasi di dunia pendidikan 
dan dunia kerja juga bakal didapat. 

(2) Kemampuan untuk mengimplementasikan secara langsung pelajaran yg diperoleh di 
rumah sakit dan berbagai perusahaan medical equipments, mengerti bagaimana 
pengoperasian sistem radiologi, sistem terapi, serta juga sistem pencegahan terhadap 
berbagai jenis penyakit. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

(1) Berbagai perusahaan dibidang telekomunikasi, sistem tenaga listrik, berbagai jenis 
industri, beberapa kementrian serta tenaga pengajar (dosen). Contoh beberapa perusahaan 
dan bidang kementrian tersebut Telkom dan Telkomsel, Indosat, PLN, Pertamina, Toshiba, 
Baker Huges, Haliburton, Chevron (perusahaan oil and gas), Kementrian ESDM, Keuangan, 
BPPT, BATAN, dan berbagai jenis perusahaan lainnya. 
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(2) Perusahaan yg berhubungan dengan teknologi kedokteran dan radiologi serta menjadi 
tenaga pengajar. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

(1) Secara jujur, saya hanya "kebetulan" memilih jurusan teknik elektro saat itu karena saat 
itu saya sangat tertarik dengan jurusan Hubungan Internasional dan Sastra, saat itu saya 
ingin sekali bisa keluar negeri dengan jurusan tersebut, sedangkan jurusan teknik elektro ini 
hanya sebagai pelengkap pengisian formulir SPMB karena saya berasal dari IPA dan harus 
memilih 1 jurusan IPA. Namun saya lulus di Teknik Elektro dan seiringnya waktu, akhirnya 
saya mengerti jika jurusan ini yang terbaik bagi saya, dan saya juga ingat sewaktu SMP saya 
ingin menghasilkan suatu robot atau mesin yg berguna bagi orang banyak. Alhamdulillah 
dengan kuliah di teknik elektro, saya bisa mewujudkan impian saya dulu itu dan saya juga 
sadar kalau saya sangat tertarik dan suka dengan mata kuliah science and engineering. 

(2) Jurusan Teknik Biomedik ini merupakan jurusan yg langka di Indonesia dan masih sedikit 
sekali orang Indonesia yg ahli dibidang ini. Saya ingin menjadi dosen dan tujuan saya 
memilih jurusan ini karena saya ingin mengembangkan jurusan ini di Indonesia, terutama di 
pulau Sumatera khususnya di Universitas Andalas karena hingga saat ini jurusan ini hanya 
ada di pulau jawa dan itupun tidak disemua universitas di pulau jawa tersebut. 

 
 Peluang 

Peluang jurusan-jurusan ini sangat baik karena sebagian besar perusahaan yang berbasis di 

bidang teknik elektro dan teknik biomedik membutuhkan para engineer yg memiliki 

kemampuan di bidang-bidang ini. Tingkat penerimaan mahasiswa lulusan jurusan ini pun 

sangat tinggi, jadi peluang berkarir di bidang-bidang ini sangat tinggi. 

 

Kontributor 

Nova Resfita 

Nova menyelesaikan kuliah S1 nya di jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas, selama 

kuliah Nova terlibat kegiatan beberapa organisasi kemahasiswaan. Pada tahun 2011 

Nova mengikuti pertukaran pelajar di Iowa State University, Amerika Serikat. Nova juga 

berkarya sebagai Asisten di Laboratorium Komputer JTE Unand selama kuliah dan 

dilanjutkan setelah dia meraih gelar Sarjana. 

Pada tahun 2013, Nova meraih beasiswa LPDP, salah satu beasiswa yang bertujuan untuk 

mengembangkan pemimpin masa depan Indonesia. Setelah melewati pelatihan beasiswa, Nova 

berangkat ke Belgia melanjutkan studi master-nya. Sekarang Nova sedang menjalani S2 di Universitas 

Geint, Belgia jurusan Teknik Biomedik.   
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Jurusan : Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 
Universitas : Universitas Gajah Mada (UGM) 
 
Seringkali, orang yang mendengar “Teknologi Pangan” akan berpikir melulu tentang urusan 
dapur. Ya, kami sarjana Teknologi Pangan memang akrab dengan sebuah lingkungan bernama 
“dapur”, tapi dalam kapasitas yang berbeda dengan juru masak atau chef. Oke, kita mulai dari 
membenarkan yang sedikit salah kaprah dulu ya… 

 
 Seperti apa maksudnya kapasitas yang berbeda? 

Juru masak berkapasitas menciptakan kreasi makanan yang enak, menarik untuk memenuhi 
lidah konsumen pada umumnya. Juru masak tidak selalu masak nasi dan lauk pauk, tapi 
olahan roti, pastry, patesserie juga, pokoknya yang berbau kuliner. Ilmu yang mempelajari 
ini namanya tata boga. Chef, memiliki keahlian khusus untuk mengkreasikan makanan 
dengan keahlian khusus.  Mereka tahu bagaimana memenuhi lidah konsumen (biasanya 
standarnya adalah selera menengah ke atas), tahu proses, dan memiliki pengetahuan 
tentang bahan yang juga sangat baik (contoh gampang liat chef Juna di Master Chef lah atau 
William Wongso). 

Semua yang dilakukan chef juga akan sempat dipelajari di ilmu Teknologi Pangan, kecuali 
bagian teknik memasak dan teknik penyajian yang lebih mendalam (ya namanya juga 
special skill, pasti ada bedanya dong kalo pada beli kopi di warung kopi sama kalo yang bikin 
barista, bisa soal rasa ataupun apperance). Bedanya, Teknologi Pangan punya sasaran dan 
cakupan keilmuan yang lebih luas dari mengolah bahan pangan menjadi barang siap jual. 
Teknik pengolahan bahan pangan skala rumah tangga, UKM, hingga pabrik dipelajari di sini. 
 

 Apa basic ilmu yang penting dimiliki? 

Kimia. Dan kemampuan berpikir sederhana serta kreatif. Hahaha. Kalo ngomongin masalah 
teori, asal dengerin dosen dan belajar sebelum ujian pasti bisa. Tapi selama kuliah, kalau 
kamu tertarik buat mencoba serius usaha, atau pingin mendalami keahlian seorang chef, 
atau punya perhatian khusus tentang bahan pangan tertentu, mulailah jalan-jalan cari info 
dan iseng lakukan riset-riset kecil. Keisengan kamu bisa jadi menambah pengetahuan yang 
nggak bisa kamu dapat dari bangku kuliah lho.  
 

 Apa aja mata kuliahnya? 

Banyak. Mulai dari matematika, kimia, fisika dasar (bagi yang demen keteknikan maaf lho 
fisika, matematika, kalkulus tingkat lanjut nggak akan dipelajari disini. Tapi buat yang ngga 
terlalu doyan fisika kayak saya, itu berkah banget. Yey!) sampai pilihan mata kuliah seperti 
Biokimia, Ilmu Gizi, Teknologi Susu, Teknologi Flavor, Teknologi Fermentasi, Teknologi 
Daging, Teknologi Pengemasan, Satuan Operasi, Perancangan Pabrik, Kewirausahaan, 
Manajemen Mutu, Sensoris, Bioteknologi Pangan, dsb. 
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 Konsentrasinya apa aja memangnya? 

Konsentrasi ini paling banyak akan mempengaruhi skripsi. Kalau masih jaman kuliah, ngga 
ada penjurusan atau milih konsentrasi apa-apa. We learn all basic needs to be food 
technologist. Ada 5 laboratorium yang akan jadi konsentrasi topik skripsi kamu, walau tidak 
menutup kemungkinan kamu akan berkeliling ke kelimalimanya. Hehe. Kelima lab itu 
adalah: 

1. Lab bioteknologi : banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk super mini seperti 
bakteri, jamur, dan kawan-kawannya, menuntut ketelitian dan ketelatenan (dan 
kesabaran tentunya) karena kerja bersama makhluk hidup yang punya nyawa, sensitif, 
dan kadang “bandel” nempel-nempel sama kita lewat perantara udara itu........harus 
pakai perasaan. 

2. Lab pangan dan gizi (merangkap dengan lab sensoris/lab uji bahan pangan) : buat nguji 
zat gizi dalam bahan pangan seperti protein, lemak, karbohidrat, sekalian juga lab untuk 
menguji produk kita dari kualitas sensorisnya pake panca indra 

3. Lab rekayasa proses : lab yang penuh alat-alat produksi, mulai dari alat pengering, oven, 
spray dryer (buat bikin makanan jadi bentuk powder/bubuk) sampai sealing machine 
(mesin pengemas) juga ada. 

4. Lab biokimia : buat mengetes peristiwa kimia dan biologis yang terjadi sama bahan 
pangan. 

5. Lab limbah : jangan berburuk sangka dengan mikirin lab yang kotor dan bau dulu ya..lab 
ini bersih kok. Tentu saja sesuai judulnya, bahan-bahan yang relatif bisa diuji di lab ini 
adalah yang berhubungan dengan limbah atau sisa bahan pangan. 
 

 Setelah lulus bisa jadi apa? 

Kalau mau berkarir di perusahaan, pekerjaan idealnya adalah RnD (Research and 
Development). Tapi tentu saja bisa juga di bagian produksi, pengemasan, supply chain, 
sensoris, dan sebagainya. Nanti di tahun ke-2 atau ke-3 kamu akan punya jatah kerja 
praktek. Kalau mau tahu seperti apa dinamika pabrik sebelum kamu terjun bebas setelah 
lulus, pergilah KP di pabrik siapa tahu dapat pencerahan. Kalau di sektor publik, yang pas 
bisa ke LIPI,  BPOM, ataupun badan ketahanan pangan/pertanian kalaupas ada bukaan 
lowongan. 

Kalau akademisi, ya dosen. Bisalah kalau jam terbangnya udah tinggi jadi konsultan buat 
perusahaan-perusahaan makanan baik itu yang skala besar maupun IRT. Kalau mau 
wirausaha, tentu saja bisa banget. Sekarang sih semua orang bisa bikin bisnis kuliner ya. 
Tapi dengan pengetahuan bahan dan proses yang kamu punya,itu memungkinkan kamu 
bisa bikin bisnis kuliner yang “nggak terpikirkan” oleh orang lain.  Tinggal dikembangin 
pengetahuan tentang finishingnya (penyajian, tampilan dll) 

 
 Flashback, kenapa dulu pilih jurusan ini? 
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Karena saya tidak suka belajar fisika, jadi fakultas teknik saya coret tebal-tebal waktu itu. 
pilihannya antara ambil IPC atau tetap IPA tapi cari jurusan non teknik. Dan sampailah saya 
waktu itu di jurusan ini, dengan harapan itu tadi, nggak banyak belajar fisika. Walaupun 
nanti ada mata kuliah yang teknis banget (tentang alat produksi, perancangan pabrik dan 
alat pabrik, peristiwa fisika selama proses pengolahan bahan pangan), tapi jangan khawatir 
karena semuanya sangat aplikatif dan sangat berhubungan dengan keprofesian sebagai 
teknolog pangan. 
 

 Dimana bisa nemu jurusan ini di Indonesia? 
 

Saya nggak terlalu tahu untuk di luar Jawa, tapi kalau di Jawa, jurusan ini ada di UGM, IPB, 
UNPAD, UNIBRAW, Univ Pelita Harapan Jakarta, Universitas Kristen Semarang, UNS..Boleh 
ditambahi kalau saya ada kurang dalam menyebutkannya. 
 

 Ada added value yang lain nggak, selain dari basis keilmuannya sendiri? 
 
Tadi saya sempet bilang, penting untuk punya pemikiran yang kreatif dan sederhana selain 
kesukaan terhadap mapel kimia (btw kimia nya nggak melulu tentang molekul dan senyawa 
kok. Dan jangan khawatir untuk harus hafal mati Tabel Periodik Unsur. Tidak perlu kok 
hehe). Betul, karena makanan itu hal yang sangat dekat sama kita. Kamu akan aware 
terhadap iklan makanan yang “berlebihan” jadi nggak gampang tertipu sama bahasa iklan 
(terutama produk makanan yang punya keunggulan a,b,c,d, blablabla). Selain itu, usaha 
mandiri yang sering ditemui dalam bentuk UKM bisa jadi ajang belajar dan mengasah 
kepekaan kamu terhadap sosial-ekonomi di sekitarmu. Sederhana kan? 
 

 Wah, cewek banget kayaknya ya. Urusan dapur mulu. 

Enggak kok. Intinya ilmu ini adalah tentang desain produk, proses, dan manajemen kualitas 

produk pangan. Atau jangan-jangan kamu merasa lebih “laki” ya kalau ada di jurusan yang 

ada kata “teknik” nya? :0. Sekali lagi, teknologi pangan BUKAN jurusan tata boga. Contoh 

sederhananya, di tata boga kamu akan belajar bagaimana membuat produkmu aman sesuai 

standar kualitas tertentu sementara di teknologi pangan, kamu akan belajar kenapa 

standarnya harus begitu. Keduanya adalah dua jurusan berbeda yang memiliki keahliannya 

sendiri-sendiri dengan tidak menutup kemungkinan untuk dikombinasi seperlunya. Hihi. So, 

yuk silakan dinilai sendiri. 

Kontributor 

Sinta Mahardita. 

Sinta lulus dengan predikat cumlaude dari Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 

(TPHP) Universitas Gadjah Mada 2011. Kesukaannya terhadap dunia tulis menulis 

dilanjutkan hingga kuliah. Hal ini ia realisasikan dengan bergabung selama 3 tahun dengan 
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Surat Kabar Mahasiswa Bulaksumur UGM, menjadi kepala departemen jurnalistik di himpunan 

kampusnya, dan sempat turut menulis di kolom-kolom di buletin pangan serta proyek dosen. 

Sebelum bekerja sebagai tim pemasaran di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia, 

perempuan 23 tahun ini sempat mengajar di sebuah lembaga nonprofit yang bergerak di bidang 

pendidikan anak, LittleCare, di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Ia mengajar bahasa Inggris untuk anak-

anak daerah sekitar serta dengan bimbingan owner LittleCare, Ibu Indah, juga mengajarkan sopan 

santun serta kebersihan pada mereka. Hal itu untuk menanamkan bahwa selain cerdas di otak, 

seseorang harus cerdas pula dalam beretika di kehidupan sehari-harinya. 

Sinta sudah purna tugas sebgai Pengajar Muda V penempatan Paser, Kalimantan Timur periode 2012 – 

2014.  
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 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Kemampuan dasar yang paling dibutuhkan adalah membaca. Senang membaca menjadi 
suatu keuntungan bahkan modal dasar yang bagus. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Mata Kuliah biasanya terbagi menjadi Mata Kuliah Wajib Fakultas, Mata Kuliah Wajib 

Program Kekhususan (Majoring) dan Mata Kuliah Pilihan. 

Untuk Mata Kuliah Wajib Fakultas biasanya akan diajarkan semacam pengantar dan teori 

ilmu hukum dan mata kuliah hukum yang umum dan dipakai di dalam sistem hukum 

Indonesia seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi, Hukum Adat, Hukum 

Islam, Hukum Internasional. 

Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan biasanya disesuaikan dengan major apa yang akan 

diambil. Di UI sendiri ada 7 Program Kekhususan. Secara bahasa umum, ada: 

a.  PK 1 yang berfokus pada hukum perdata - mata kuliah yang wajib diambil biasanya 

terkait hukum waris, hukum keluarga (kawin/cerai etc), kenotariatan. 

b. PK 2 yang berfokus pada hukum pidana - mata kuliah yang wajib diambil biasanya terkait 

atau hampir mirip dengan kriminologi, hukum pembuktian, ilmu forensik, tindak pidana 

tertentu, terkait tindak pidana khusus. 

c. PK 3 yang berfokus pada hukum acara - mata kuliah yang wajib diambil biasanya terkait 

dengan bagaimana beracara di pengadilan di Indonesia (umum disebut litigasi). 

d. PK 4 yang berfokus pada hukum bisnis - mata kuliah yang wajib diambil biasanya terkait 

dengan ekonomi, misalnya: hukum dagang, hukum kontrak, hukum bisnis internasional. 

e. PK 5 yang berfokus pada pemerintahan dan tata negara - mata kuliah yang diambil 

biasanya terkait dengan bagaimana pengaturan hukum, kebijakan di suatu negara misalnya 

hukum administrasi negara, hukum tata negara, pengadilan tata usaha negara. 

f. PK 6 yang berfokus pada hukum internasional - mata kuliah yang diambil terkait dengan 

bagaimana pengaturan hukum lintas negara misalnya hukum udara, hukum diplomatik, 

hukum laut, transaksi bisnis internasional. 



Editor: Mesa Rahmi (@mesa_se) | Not for commercial use. 66 

 

g. PK 7 yang berfokus pada kesejahteraan sosial - mata kuliah yang diambil biasanya terkait 

dengan hukum dan sosial seperti hukum perlindungan anak, hukum perlindungan wanita, 

antropologi hukum. 

Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang tidak wajib diambil, mata kuliah wajib program 
kekhususan bisa menjadi mata kuliah pilihan apabila mahasiswa tidak mengambil program 
kekhususan tersebut. Misalnya saya adalah PK 4, tapi saya mengambil mata kuliah pilihan 
yang adalah mata kuliah wajib PK 6. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Kemampuan yang akan diperoleh adalah kemampuan mengananalisis sesuatu dan melihat 
sesuatu dari berbagai sisi. Sebagai calon pengacara/konsultan hukum, kami dididik untuk 
tidak hanya berfokus pada satu sisi saja sebab memperoleh perlindungan hukum adalah hak 
semua warga negara. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Banyak sekali kesempatan berkarya yang muncul setelah lulus, berikut adalah beberapa 

pilihan: 

a. Menjadi Pengacara.  

Pengacara sendiri terbagi menjadi dua: Pengacara Korporasi dan Pengacara Litigasi. 

Pengacara Korporasi biasanya bekerja di law firm/firma hukum korporat, kurang lebih 

pekerjaannya lebih kepada menjadi konsultan dalam hal suatu perusahaan/investor ingin 

memulai bisnis/transaksi tertentu. Workloadnya tinggi, dibutuhkan kemampuan bahasa 

inggris karena biasanya akan sering review dokumen dalam bahasa inggris. Kemampuan 

menerjemahkan dan riset hukum dapat menjadi awal yang baik untuk dapat berkarir 

sebagai pengacara korporasi. 

Pengacara Litigasi biasanya bekerja di law firm/firma hukum litigasi. Biasanya inilah 

pengacara yang suka muncul di TV, sidang (bahasa hukumnya beracara) di pengadilan, 

gertak-gertak lawan dsb. Padahal, proses beracara di pengadilan tidak sekedar teriak-teriak 

di depan hakim dan audiens. Ada proses riset, membuat surat gugatan, pemanggilan dan 

prosedur lain hingga para pihak bersidang. 

Untuk menjadi pengacara, diperlukan izin tambahan dimana setelah lulus S1, kita wajib 

mengikuti kelas PKPA selama kurang lebih 3-4 bulan lalu mengikuti ujian advokat. Setelah 

lulus ujian advokat, calon advokat diwajibkan magang di firma hukum selama 2 tahun. 

Setelah berkas dan persyaratan dipenuhi, akan ada pelantikan dan pengambilan sumpah 
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advokat. Pengacara yang hendak beracara di sidang pengadilan wajib memiliki ijin advokat 

yang dibuktikan dengan kartu advokat. 

b. Menjadi In House Counsel/ Staf Legal Perusahaan. 

Berbeda dengan bekerja sebagai pengacara di firma dengan berbagai klien dari berbagai 

bidang dan perusahaan, menjadi in house counsel/staf legal berarti kita yang menjadi 

'pengacara' untuk perusahaan di mana kita bekerja. Biasanya ada beberapa kebijakan 

dimana untuk transaksi/kasus tertentu perusahaan akan meminta bantuan firma hukum 

tapi umumnya untuk pekerjaaan sehari-hari wajib dikerjakan oleh si in house counsel. Tidak 

seperti di firma hukum dimana kolega biasanya lebih banyak, tim in house counsel biasanya 

tidak terlalu besar. Malah kadang-kadang sendirian 'memegang' perusahaan yang notabene 

cukup besar. Antara lain pekerjaannya adalah memeriksa kontrak-kontrak/perjanjian kerja 

sama dengan vendor atau pihak ketiga, mengecek perihal perizinan dan perpanjangan izin.  

c. Menjadi Notaris 

Untuk menjadi Notaris, biasanya setelah lulus S1 wajib melanjutkan S2 dengan bidang 

Kenotariatan (Magister Notariat). Setelah lulus baru bisa berpraktek apabila sudah 

mendapatkan ijin. Saat ini, Notaris di Jabodetabek sudah luar biasa banyak dan biasanya 

untuk calon notaris baru akan mendapatkan wilayah kerja diluar Jabodetabek atau bahkan 

pulau Jawa. Pekerjaan yang dilakukan Notaris tidak melulu membuat dan menandatangani 

akta-akta. Notaris juga pada prinsipnnya harus dapat memberikan konsultasi hukum bagi 

kliennya, tapi biasanya lebih terkait keperdataan dan perihal tanah. 

d. Menjadi Konsultan Hak Intelektual 

Untuk menjadi konsultan hak intelektual (HKI), calon konsultan HKI wajib mengikuti 

semacam kelas persiapan selama 3-4 bulan, namun tidak setiap tahun kelas ini dibuka. 

Setelah itu seperti ujian advokat, calon konsultan wajib mengikuti ujian dan setelah lulus 

maka akan dilantik. Biaya kelas persiapan mahal dibandingkan dengan ujian advokat, 

namun biasanya konsultan hak intelektual bisa bergerak dengan lebih spesifik, misalnya di 

bidang perlindungan hak cipta, merek, paten, desain industri, dsb. Walaupun terkesan 

kapitalis, konsultan hak intelektual sangat diperlukan di Indonesia untuk mendampingi 

UMKM dimana kesadaran akan hak intelektual masih terbatas. 

e. Menjadi Arbitrator/Mediator 

Untuk menjadi arbitrator/mediator, diperlukan lisensi khusus dan persiapan serta ujian. 

Bahkan sekarang cukup banyak lulusan hukum yang berniat mengambil lisensi sebagai 

arbitrator/mediator internasional. 
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f. Menjadi Hakim 

Saya kurang begitu paham mengenai hal ini, tapi setau saya untuk menjadi hakim harus 

menempuh pendidikan lanjutan dan penempatannya tentu tidak langsung di kota besar. 

Seorang senior saya yang sangat pintar dan baik serta berintegritas setau saya sejak 

dinyatakan lulus sebagai calon hakim sekarang ditempatkan di Kalimantan, tapi bukan di 

kotanya. Mungkin bisa dilihat lebih lanjut 

disini: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6873/pendidikan-bagi-calon-hakim-

dan-calon-jaksa, http://www.kaskus.co.id/thread/51bf9cd3db92488f1b000001/syarat-

untuk-menjadi-hakim-amp-jaksa. Hakim pun sebetulnya bermacam-macam. Ada hakim 

untuk pengadilan negeri, hakim untuk pengadilan militer, hakim untuk pengadilan tata 

usaha negara, hakim untuk pengadilan niaga, hakim mahkamah konstitusi dsb. 

g. Menjadi Jaksa 

Terus terang hakim & jaksa adalah pilihan paling tidak populer bagi lulusan FHUI, setidaknya 

bagi angkatan saya. Tapi seperti di atas, untuk menjadi jaksa harus menempuh pendidikan 

khusus terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat 

di http://www.kaskus.co.id/thread/51bf9cd3db92488f1b000001/syarat-untuk-menjadi-

hakim-amp-jaksa. http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=5&id=451 

h. Menjadi PNS 

Nah kalau menjadi PNS tentu bisa mendaftar ke semua kementerian yang kira-kira disukai. 

Biasanya yang menjadi 'favorit' teman-teman saya adalah Departemen Keuangan, 

Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Alasannya macam-macam, ada yang 

bilang gajinya paling bener dan lingkungannya cenderung lebih 'aman'. Saran saya sih kalau 

memang mau jadi PNS ya banyak sekali pekerja lulusan hukum yang bisa terserap ke 

pemerintahan. Baik pusat maupun daerah, tinggal disesuaikan dengan pilihan dan 

peminatan kita. 

i. Masuk BI/OJK/BKPM 

Teman-teman saya juga berlomba-lomba untuk jadi pegawai BI ataupun yang sekarang baru 

tren OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Biasanya yang tertarik bidang hukum perbankan 

(pengaturan dan kebijakannya) serta pengaturan jasa keuangan mendaftar kemari. Kalau 

BKPM biasanya yang tertarik dengan bidang investasi, khususnya investasi pemodal asing. 

Kondisi kerjanya mungkin bisa dibilang tengah-tengah antara sektor publik dan sektor 

privat. Saya beberapa kali riset dan bekerja dengan orang BI/OJK/BKPM dan mereka pintar-

pintar dengan etos kerja yang baik. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fklinik%2Fdetail%2Fcl6873%2Fpendidikan-bagi-calon-hakim-dan-calon-jaksa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMDL3LGI8JEm5cHyZBax0v6jFnXA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fklinik%2Fdetail%2Fcl6873%2Fpendidikan-bagi-calon-hakim-dan-calon-jaksa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMDL3LGI8JEm5cHyZBax0v6jFnXA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kaskus.co.id%2Fthread%2F51bf9cd3db92488f1b000001%2Fsyarat-untuk-menjadi-hakim-amp-jaksa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWCXBRvtls5bUOz7YdjB1GP3W_HQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kaskus.co.id%2Fthread%2F51bf9cd3db92488f1b000001%2Fsyarat-untuk-menjadi-hakim-amp-jaksa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWCXBRvtls5bUOz7YdjB1GP3W_HQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kaskus.co.id%2Fthread%2F51bf9cd3db92488f1b000001%2Fsyarat-untuk-menjadi-hakim-amp-jaksa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWCXBRvtls5bUOz7YdjB1GP3W_HQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kaskus.co.id%2Fthread%2F51bf9cd3db92488f1b000001%2Fsyarat-untuk-menjadi-hakim-amp-jaksa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWCXBRvtls5bUOz7YdjB1GP3W_HQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kejaksaan.go.id%2Funit_kejaksaan.php%3Fidu%3D21%26idsu%3D5%26id%3D451&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEsZ26e2xLXgynKKT-lhajPfHrUA
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j. Masuk Yayasan/NGO/LBH (Lembaga Bantuan Hukum) 

Biasanya mantan aktivis akan memilih bidang kerja ini. Jangan pikir pekerjaannya akan lebih 

santai daripada di firma hukum/pemerintahan loh. Masuk Yayasan/NGO memaksa kita 

untuk tidak hanya fokus pada bidang hukum, tapi mau tidak mau belajar hal lain seperti inti 

dari bidang Yayasan/NGO, manajemen dan operasionalnya, bagaimana menangani 

keuangan dan membuat laporannya, terkait funding, dsb. Apalagi untuk Yayasan/NGO/LBH 

yang baru dimana biasanya fasilitasnya terbatas. Khususnya untuk LBH malah lebih canggih, 

karena biasa klien akan datang dan berharap mendapat layanan hukum pro bono (atau 

tanpa biaya), namun biasanya kasusnya tidak semudah yang dibayangkan.  

k. Menjadi Pebisnis/Wirausaha 

Saya percaya untuk bidang ini dari jurusan manapun tentu bisa menjadi wirausaha atau 
pebisnis. Tapi memiliki latar belakang ilmu hukum tentu harapannya bisa membuat suatu 
bisnis lebih rapi (khususnya terkait dokumentasi hukum, perizinan, akta-akta dsb) dan lebih 
hati-hati (misalnya terkait pembuatan kontrak/kerjasama dengan pihak ketiga). 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Jadi dulu waktu kelas 6 SD, guru les inggris saya meminjamkan novel John Grisham, novel 
bahasa inggris pertama saya yang sebetulnya saya juga gak begitu ngerti-ngerti amat. Lalu 
saya tertarik pada kisah di novel tersebut. Judulnya 'The Client'. Akhirnya saya cari bahasa 
indonesianya, baca buku-buku Grisham yang lain, kok ya kayanya keren jadi pengacara. Lalu 
pas kuliah karena bingung dan ga mau masuk akuntansi, akhirnya milih hukum :D 

 
 Peluang 

Peluang mungkin mirip dengan pertanyaan nomor 4 ya. Tapi yang saya perhatikan, karena 

kebanyakan lulusan SH mengincar jadi pengacara dan PNS departemen tertentu, masih 

banyak lapangan pekerjaan yang masih terbuka. Bisa dimulai sejak kuliah untuk mencari 

jenis bidang hukum apa sih yang diminati. Apakah hukum bisnis, hukum kesehatan, hukum 

keluarga, atau lainnya. Caranya cukup mudah, bisa membaca silabus/kurikulum dan melihat 

mata kuliah yang ditawarkan. Sekarang biasanya ada penjelasan akan belajar apa sih mata 

kuliah itu. Jangan memilih mata kuliah pilihan yang konon memberikan 'nilai bonus', tapi 

pilihlah mata kuliah yang rasanya diminati. Setelah lulus, coba lamar pekerjaan ke 

perusahaan yang rasanya dapat mengakomodir minat kekhususan. Misalnya senang hukum 

kesehatan, bisa apply menjadi legal di perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa 

kesehatan (RS juga bisa) atau perusahaan farmasi.  

Di Firma Hukum, kita tidak bisa memilih klien pada awalnya, tapi seiring meningkatnya level, 

kita bisa mengajukan kira-kira jenis bidang apa yang paling kita sukai untuk mengasah skill. 
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Ibaratnya pada awal bekerja, apapun yang diberikan senior lawyer, wajib kita kerjakan. Nah 

pelan-pelan kita bisa memilah-milah apa yang menjadi peminatan kita. 

 

Kontributor 

Meiske Demitria Wahyu 

Meiske adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang pernah menjadi 

nominator Mahasiswa Berprestasi FH UI dan lulus tahun 2007. Ia adalah anggota tim 

penyusun memorial yang mewakili Indonesia pada kompetisi Asia Cup International 

Law Moot Court di Jepang tahun 2004 di mana Indonesia dianugerahi High Distinction 

Award. Ia juga pernah menjadi Koordinator Program acara tahunan International 

Student Association for International Studies yakni International Week 2007 dengan 

peserta dari berbagai negara Asia dan Eropa.  

Meiske memiliki ketertarikan pada Corporate Social Responsibility (CSR) dan bercita-cita membangun 

suatu bisnis sosial. Ia pernah magang di salah satu perusahaan multinasional Indonesia dan berhasil 

membawa salah satu program CSR perusahaan tersebut memenangkan penghargaan lingkungan 

internasional dari The Green Organization, United Kingdom. Meiske adalah advokat Perhimpunan 

Advokat Indonesia sejak tahun 2010 dan pernah bekerja di salah satu firma hukum terbesar di Jakarta. Ia 

juga menjadi manajer band indie Indonesia yang tampil di Baybeats Music Festival di Singapura tahun 

2011. Meiske mengabdi sebagai Pengajar Muda I penempatan Tulang Bawang Barat Lampung periode 

2010 – 2011. 

(source: https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/meiske-wahyu/) 

  

https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/meiske-wahyu/
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KEDOKTERAN 
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Nama  : Lillian Elaine 
Jurusan : Kedokteran 
Universitas : Suzhou University, China 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

(1) Untuk jurusan kedokteran, kemampuan dasar pertama yang diperlukan tentunya 
MENGHAPAL. Tidak mutlak tetapi kemampuan menghapal yang baik akan sangat 
membantu untuk survive di jurusan ini. Good memory definitely helps!   

(2) Senang membaca juga akan banyak membantu. Karena kunci untuk bisa pandai adalah 
membaca terutama untuk jurusan ini. Membaca, membaca, dan membaca, dannn tentunya 
mengerti apa yang dibaca kemudian meresapinya sehingga ilmu yang didapat bisa 
digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit atau mencari sebab musabab dari suatu 
kondisi. Kalau yang senang main detektif2an, menganalisis. ;) 

(3) Pekerja keras, pantang menyerah. Akan banyak tantangan datang terutama dari teman 
se-jurusan dengan background keluarga dokter dan sejenisnya. Apabila kita berasal dari 
keluarga tanpa ada yang berprofesi dokter tentunya perlu berjuang lebih keras dengan 
sumber yang lebih terbatas dari teman-teman kita ini. 

(4) Good communication skill. BISA DILATIH. Sepintar-pintarnya seorang dokter, apabila 
ingin membantu lebih banyak lagi orang perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
karena pasien butuh didengarkan bukan hanya diceramahi dengan bahasa yang menggurui. 

(5) Belajar? Hm.. Maksudnya adalah apabila sudah memutuskan untuk terjun ke dunia 
kedokteran ini berarti belajar seumur hidup. Karena ilmu yang terus berkembang dan 
kemampuan daya ingat kita yang semakin berkurang seiring bertambahnya usia, jadi tetap 
harus rajin meng-update diri.  

Momen di mana kita berhenti belajar, saat itulah kita berhenti berkembang. Kasihan pasien-
pasien kalau dokternya berhenti belajar, apalagi makin ke sini pasien semakin cerdas dan 
banyak membaca dari berbagai sumber, sebagai seorang dokter perlu memiliki wawasan 
luas. 

(6) BERANI! Ga boleh takut lihat darah, mayat dll.. Kalo phobia yang tidak bisa disembuhkan 
agak repot masuk jurusan ini. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Untuk Kedokteran Umum/Klinis, mata kuliah yang dipelajari mulai dari basic tentang 
mekanisme/cara kerja tubuh, struktur tubuh (sistem organ, organ, sampai ke yang paling 
kecil2), dll sebelum akhirnya masuk ke penyakit-penyakit. Selain itu belajar tentang etika 
kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat secara umum. Semua-semuanya yang 
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berhubungan dengan kesehatan supaya manusia tetap sehat dan penyakit bisa dicegah, 
diobati. 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Nilai tambahnya adalah daya ingat relatif baik karena otak terus menerus dipakai 
menghapal. Kemampuan untuk bantu orang banyak dari jalur kesehatan tentunya. 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Bisa di rumah sakit umum/swasta/perusahaan. Atau kalau memutuskan untuk tidak 
praktek, bisa S2 ambil hospitality management,  public health dll. Jadi pengelola rumah 
sakit, atau join/buka NGO sendiri yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Buka apotek 
juga bisa tapi harus cari teman apoteker, hehehe. Bisa juga jadi dosen kalo udah ambil 
spesialis. 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Karena di keluarga belum ada yang dokter, dan ternyata begitu ambil jurusan ini lumayan 
suka.  Semakin ke sini berpikir bahwa dengan menjadi dokter bisa bantu orang banyak. 

 
 Peluang 

Peluang besar selama kita rajin dan tekun. Yang pasti yang perlu diingat adalah jangan 
pernah menjadi dokter karena motivasi uang. Dokter itu hampir sama dengan guru 
tanggung jawabnya besar, kalau guru tanggung jawab moral, kalo dokter tanggung jawab 
pada pasien yang sudah percaya sama kita.. Kadang nyawa, jadi harus serius. Dannn kalo 
mau jadi dokter sekolahnya itu LAMA dan penuh perjuangan (secara ilmu dan birokrasi ke 
depannya), tidak ada yang instan. Saat di tahun ke 4 teman-teman kita yang jurusan lain 
udh mulai kerja dan menghasilkan, kita masihhh aja kuliah kuliah dan kuliah. Hehe. J Tetapi 
percayalah bahwa apapun jalan yang kita pilih kembali lagi kepada niat awal. Tuhan pasti 
akan selalu beri jalan dan kekuatan untuk kita menghadapi semuanya. 

Dannn dengan usaha yang sebegitu besarnya, sebanding koq dengan kepuasaan batin yang 

didapat pada akhirnya. 

Kontributor 

Lillian Elaine 

Lillian yang biasa disapa Lilli menamatkan sarjana di  Fakultas Kedokteran Suzhou 

University, Cina. Semasa kuliah, Lilli ini aktif dalam organisasi Suzhou Indonesian Student 

Community (SISC). Ketertarikannya pada berbagai kebudayaan telah membawanya 
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mengikuti berbagai program pertukaran kebudayaan ke luar negeri. 

Mahasiswi berprestasi peraih Distinguished International Student Scholarship dari China Scholarship 

Council ini sangat mencintai dunia anak-anak. Hal itu dibuktikan dengan aktivitasnya sebagai guru 

sekolah minggu dan tutor paruh waktu bagi anak-anak ekspatriat di Suzhou. Setamatnya dari Suzhou 

University, dia bekerja sebagai asisten guru di Bambino International Preschool. 

Kecintaan itu pulalah yang mendorong Lilli bergabung dalam Gerakan Indonesia Mengajar. Walau 

demikian, Pengajar Muda yang ditempatkan di SDN Inpres Solan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 

pada tahun 2012-2013 tidak melupakan profesinya sebagai dokter dan ingin mempelajari dunia 

kesehatan di daerah ketika berada di penempatan. 

“It’s not how much we give but how love we put into giving,” adalah ungkapan Ibu Teresa yang selalu 

dapat memotivasinya. 
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GEOLOGI 
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Nama  : Muhammad Nashir 
Jurusan : Geologi 
Universitas : Universitas Padjajaran 

 
 Kira2, kemampuan dasar apa yang  dibutuhkan untuk bisa bertahan di jurusan 

ini? 

Seperti jurusan teknik lainnya, passion untuk kerja dilapangan sangat dibutuhkan. Basic-nya 
fisika, kimia, matematika, harus bisa dulu. 
 

 Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? 

Fisika, Kimia, Matematika, Sedimentologi, Petrologi 
 

 Setelah kuliah di jurusan ini, kira2 kemampuan dan nilai tambah apa yang 
diperoleh? Apa yang berkembang dari diri anda? 

Team work, argumet skill 

 Bagaimana dengan karir dan kesempatan berkarya? Hal apa yang bisa dilakukan 
untuk berkarya dan memberikan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain? 

Di geologi itu karya ga terlalu dibutuhkan, tapi analisis dr setiap kejadian yg ada dibumi yang 
bahkan belum bisa di deskripsikan itu yang diperlukan. Untuk temen, kita bisa bertukar 
pikiran dan mengambil kesimpulan 

 Mengapa dulu mengambil jurusan ini? 

Karena passion dilapangan tinggi. Trs pgn kerja di petroleum tanpa teori yang susah kaya 
perminyakan atau geofisika, pengennya yang butuh imaginasi yang kuat, nah itu geologist, 
Karena kami arsitek bumi. 

 
 Peluang 

Wah waktu jaman saya sih 1: 8 snmptn. Trus anak anak tahun kemarin bahkan geologi ugm 

jadi pilihan 2 dan unpad 1 . Ga tau deh kalo tahun ini. Yang jelas pilih yang jurusan 

akreditasinya A aja. Itu penting buat beasiswa 

Kontributor 

Muhammad Nashir. 

Nashir sekarang sedang menjalani kuliah sebagai mahasiswa Geologi UNPAD dan aktif di 

kegiatan Himpunan Mahasiswa Geologi. Nashir percaya bahwa “The present is the key to 

the past”. 
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Tentang Editor 

Mesa Rahmi 

Perempuan berdarah Minang yang memiliki bakat membuat 

sambal ini biasa dipanggil Mesa. Kegemarannya pada film dan 

fotografi mengantarkannya menjadi Production Manager dalam 

pembuatan beberapa film pendek. Sebelum bergabung menjadi 

Pengajar Muda, sarjana lulusan Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Indonesia ini bekerja di salah satu BUMN sebagai IT 

Strategy, Architecture, and Planning officer dan kemudian 

bergabung dalam tim Enterprise Architecture. 

Kata-kata Anies Baswedan, “mendidik adalah tugas orang 

terdidik,” adalah salah satu pembakar semangat Mesa untuk 

bergabung dalam gerakan Indonesia Mengajar. SDN Belang-

Belang, kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara telah 

memanggil jiwa dan raga Mesa untuk menyebarkan pesan 

optimis, bahwa tak ada mimpi yang mustahil untuk diraih. 

Saat ini Mesa sudah purna tugas sebagai Pengajar Muda V 

periode November 2012 – Januari 2014. Mesa akan 

melanjutkan berkarya di bidang yang diminatinya yaitu social, 

business dan technology sebagai Business Analyst di salah satu 

konsultan IT Indonesia, Phintraco Consulting bulan April nanti. 

Mesa meyakini bahwa pendidikan bukan hanya sarana eskalasi status sosial dan ekonomi, namun 

pendidikan adalah tentang mendidik Agent of Change yang akan merubah dirinya dan lingkungan 

sekitarnya ke arah yang lebih baik. Salah satu moto kesukaan Mesa adalah,”where there’s a will there’s 

a way.” 

(source: https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/mesa-rahmi/)  

  

https://indonesiamengajar.org/pengajar-muda/mesa-rahmi/
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Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah bersedia menjadi 

kontributor, it means A LOT!  

 

 

 

Note: sepupu saya bilang terima kasih, she said: “orang-orang yang nulis ini inspiratif sekali” 


