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Batara Prima Terus menawarkan kauntangan primn
Tabungan Batara Frima dari $ank BTN merupakan tabungan investasiyang menyediakan
regala kemudahan dan keuntungan bagi para nasabahnya.

lorur*Bungn
Selain memperoleh luku bunga yang berraing, menabung di *atsra Prima Anda akan dlb*rikan
bonur bunga 1,5 96 p.a jika tidak rnelakukan penorikan selanna dua bulan"
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Dapatk*nl F*int Reward untuk setiap kelipatan
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1ffi.0{0.- darisaida Anda. Kumpulkan paintnya

hingga mencapai jr.rmlah tert€ntu, dan pilih jenis hadiah yang Anda inginkan".

trunndJlwrlcbrgFrnml
Pemegang rekening di Tabungan Batara Frima atas nama perorangan, akan dilindungi dengan
aruransi.|iwa bebas premi*.
'l !e*d jsleh p{ifi yffigdimiliki.
"l Ser$i dffrq.n lfteoruin y$ng b{rldku.
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Jika Anda rnelihaf wanita ini maka
takkan terbayang kegtlaannya dalam

mengarungi padatnya latru lintas

kota "Iakarta. Dengan

sepeda,

wanita benmamaa Farina Antari ini
sotiap 3 mlnggu sekali berjibaku
dengan udana Jakarta..
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Kebutuhan Can keinginan para
penghuni kampLls bukan hanya
sekedan tennpat kuliah, tetapi juga
dilaarapkan dapat rnenjarli rumah ke-

2 untuk terrupat beninteraksi dan
bersosiatrisasi. Fasilitas sosial,
fasilitas serba guna, fasitritas olah
raga, fasitritas hunian karnpus, fa.silitas

publik, peralatan dan ft.lmitur rnemjadi

sorotan ilfama yang perlu Cipertlnebangkan kehadlrannya.
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elamat! untarpunya gedung baru yang megah. Fasilitas kampus nan
cantikitu dibangun menjulang tinggi dan puncaknya seakan mencakar
langit biru. Fasilitas merupakan salah satu jantung kehidupan kampus.
!L72 kq ini menyodorkan topk Fasilitas Karnpus yang dipaparkan oleh
k Tono Setiadi, M.Si pada nftnk Sajinn Utnma. Ailipxtjudul yang diusung
adalah t tSeandainya Fasilitas Fisik Kampusku. . ..." Esensi tulisannya:
kampusku ad.alah rumnhku.F asilitas kampus bukan hanya untuk kuliah,
tetapi bagaimana menciptakan 'aura spasial' untuk bersosialisasi di dalam
dinamika interaktif yang bersifat non-akademik itu bisa terpenuhi. Tentu,
upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan secaraoptimal bagi
pma penghuninya menjadi kata kuncinya. Hal senada tersaji di dalam rubrik
Fokus yang menyodorkanjudul: Fasilitas Bermutu Tinggi, Perlukah?
yang ditulis oleh Ir. H. Prabowo, M.M. Dalamkonteks ini,kelas sebagai
fasilitas ka$pus menjadi contoh kasus yang bisa diungkap panjang lebar.
Fasilitas yangbermutu tinggi di dalamkelas merupakan prioritas utama.
Esensinya, lc.ralitas sebuah kampus selalu bermula dari dalam kelas. BT kali
inijuga rnenampilkan tiga ipejuang' yang nyaris terlupakan di dalam sejarah
Untar yaitu Prof. Dr. k Asis Djayadiningrat, Drs. Ha{ono Raharjo, dan Dr.
Harsiti. Siapa dan peran apayangrnereka lakukan dapat disimak dalam
Figur Dialog Kampus menghadirkan beragam problematika dan
pemecahannya yang layak direnungkan dan diaplikasikan oleh para penghuni

kampus, terutamaperan perpustakaan sebagai'gerbang' ilmu pengetahuan.
Rubrik /lma dan Peradaban sefta Proses Pembelajaran menjadi kajian
dat urat nadi setiap kampts, kali ini menyajikan catcrawala ilmu pengetahuan

yang berkaitan dengan.tuntutan kebutuhan masyarakatny a. Lingkungan,
Kesehatan dan Olah Raga, Serba-Serbi, Bidik, Kebudayaan, Tahukan
Anda, info penting, dan celoteh dalam Opini-opitujuga bisa bikinh.ttaha
ha...hi ftl itu, konon dapat menjadikan kita tetap sehat. Jakarta banjir
lagi! ! Ibu Kota negara kita nyaris tenggelam dan sempat lumpuh beberapa
hari. Peristiwa banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi-angin puting
beliung, lumprr panas, jatuhnya pesawat terbang, tenggelamnya kapal air,
tergulingnya kereta api, demam berdarah, flu burung, dan masih banyak lagi
adalah bencana. Mungkin ini bencana yang mesti kita pahami dan kita imani
sebagai 'poringatan dini' dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa kita semoga
Kekuasaan Yang Maha Kuasa masih tetap memberi perlindungan pada
umatnya yang beriman dan bertaqwa. Amien. (red/eds).
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{ dialog kampus }
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Alangkah indahnya. ••

D

ua orang alumni dari sebuah gedung olah raga inkampus yang temama, baru saja door (lapangan bulu
menyelesaikan
program tangkis, basket ball,
doktomya (Ph.D) di luar negeri. Kami volley ball), dll.
sepakat berkeliling kota yang sudah Wah tentunya sekabeberapa tahun karni tinggalkan, untuk rang para dosen ,
bernostalgia dan untuk mengobati karyawan dan mahakerinduan (home sick). Setelah si s w a tidak perlu
melakukan citytour, maka karni mampir kebingungan apabila
di sebuah kafe kopi. Pada saat ngobrol saat ini ke kampus
muncullah ide untuk mengunjungi mengendarai mobil.
kampus. Maka pada hari dan jam yang
Terlihat juga
disepakati, maka kami mengunjungi oleh kami para
kampus almamater tercinta.
satpam yang berjagaPada saat tiba di pintu gerbang j aga dengan mengkampus, kami terperangah dan hampir gunakan pakaian satidak percaya, apakah ini adalah kampus fari dan membawa
yang merupakan tempat kami kuliah alat pengaman yang
dahulu dan berhasil meraih gelar sarjana canggih. Wah, para satpam terlihat lebih
strata satu . Kampus tersebut sudah keren dan berwibawa, dengan wajah
banyak mengalarni perubahan, baik dari yang sumringah dan murah senyum.
tata letak, bentuk gedung, dan fasilitas- Para karyawan (semuanya mengenakan
fasili tas yang terlihat mata. Maka blazer warna biru tua, dan tanda
semakin penasaran karni berdua untuk pengenal), yaitu Bagian Administrasi
Pelayanan
kepada
para
mengetahui apa yang dapat karni lihat lagi dan
di dalam kampus. mahasiswa, termasuk para tamu, terlihat
Beberapa
gedung bekerja secara profesional dan tidak
Kampus adalah dunia
kampus berdiri megah, ada karyawan yang terlihat santai atau
akademik. Para sivitasnya terlihat rninimalis, mod- bingung akan apa yang mereka akan
berlomba-lomba secara ern, banyak tanaman lakukan, apalagi yang terlihat galak
sportif meningkatkan ilmu hijau yang tertata rapi kepada para mahasiswa. Dernikianjuga,
pengetahuan,
dan
menyejukkan para karyawan semua bagian di kampus
keterampilan
mata. Dengan langkah tersebut semuanya suka belajar, dan
psikomotorik, dan
pasti,
karni memasuki terbuka terhadap masukan (nasehat,
kecerdasan emosional &
area
parkir. .... kritik), serta selalu berusaha bekerja
spiritual. Setelah berdua
berkunjung ke personalia wow .... luas sekali secara efisien dan efektif. Mereka juga
kampus, sebagian besar dan banyak tata letak senantiasa berusaha memberikan
atau lebih dari 200
yang sudah berubah, pelayanan yang terbaik terhadap semua
dosennya sudah meraih misalnya beberapa orang yang berkunjung di kampus
gelar Strata 3 ($3) dalam gedung sudah menjadi tersebut, terutama terhadap semua
bidang ilmu berbeda dari lahan pakir dan taman, mahasiswa dari berbagai fakultas.
berbagai universitas yang sedangkan lapangan Mereka melayani semua pengunjung,
ternama, dalam dan luar
untuk upacara bendera baik kaya maupun rniskin dengan ramah
negeri
sudah menjadi gedung dan penuh senyuman tanpa ada
perkuliahan, gedung kemunafikan. Simbol pelayanan di
parkir, auditorium, kampus ini adalah "Jangan tanyakan
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apa )
kampu
sivitas
kan a
akade
kampu
berkunJ
dernikii
gakan
nisasi
baik.

emosio
berdu,
person
sebagi
dos en
akade
bi dang
berbag
baik
negeri
takjub
dosen
Besar
yang<
kamp
karni G
senyu
serius
dan d
para
maha
deng
TerliH
deng 2
senan ·
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di ru
takaa
koson

maug
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apa yang dapat diberikan
kampus ( orang lain) kepada
sivitas akademika, tetapi tanyakan apa yang dapat sivitas

akademika berikan ktpada
kampus dan semua orang yang

pp

kabar, majalah, text book ataupun

buku referensi terbaru. Hal ini

ffimffi$k$mm $usffimu ffiffitrffi
kmflWffiwffi#? ffiffi$xruffiffi
fumgmmm

#$ Mm$ffiffie$ffi

berkunj ung " . Perkembangan yang
demikian pesat sungguh membang-

RmrmwfuwR ffiffiffitu$ffiffiWffi

gakan hatt dengan budaya orga-

ffimrfuwMm €wrhm#mffi
ffiffiffiffiaxkmm {mmwffimffiRu
ks-$€gMF- ffiffitr€ffi ffiffi$m$us
fumw&$ffiffifum ffiwkwtr$ffi
ffiffiffiffiflffi ffi$Hw$mwx #mm
m$wfugm.$. ffiw$-#fuffi $wffim
ffiffiffiHffi ffiR$ffiffiffi fumtril$ffimmfum
$ffiffimfuwrmkmm ffiffiNmpsmffiffiffi

nisasi y angterlihat berj alan semakin

baik.

Kampus adalah dunia akademik. Para sivitasnya berlombalomba secara sportif meningkatkan
ilmu pengetahuan, keterampilan

psikomotorik, dan kecerdasan
emosional & spiritual. Setelah kami
berdua berkunjung ke bagian
person ahakampus, tern y atabahwa

sebagian bes ar atau lebih dari 200

dosennya sudah meraih gelar
akadernik Strata 3 (S3) dalam
bidang ilmu yang berbeda dan dari

ffiffikm

ffiffiffi

fumffimgffiffu Nmsru

Rmw.fum$fu RwwfumNffiW
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berbagai universitas yang ternama,

ffiffifumm$mwm #mr$

baik dari dalam negeri dan luar
negeri. Dan yang membuat kami

fuwtrmffiffiffi$ $mkum$Hmm.

merupakan bukti bahwa paradosen
di kampus ini senantiasa mau belajar
dan melakukan persiapan pengaj aran

sesuai dengan bidang keahliannya.

Hal yang juga tidak dilupakan oleh
paradosen adalah bidang penelitian.

Penelitian dilakukan baik secara
perseorangan maupun kelompok
untuk pengembangan diri, ilmu
pengetahuan dan teknologi serta
bagi ke3ej ahteraan masyarakat.
Bidang yang tidak kalah pentingnya

adalahPengabdian Masyarakat.
Para dosen dengan dibantu paru
mahasiswa mencoba untuk mem-

berikan sumbangsih ilmu dan
keahlian yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat minimal di sekitar
kampus, dunia usaha dan pihak
pemerintah.

Kampus

ini

mempunyai

lapangan yang luas, hrjau, dan teduh,
dengan banyak temp at yang dapat

takjub adalah bahwa lebih dari 100
dosen berhasil meraih gelar Guru

Besar yang merata pada fakultas
yang ada. "Wow keren... juga ini
kampus... sekarang... ! ", guman
kami di dalam hati sambil senyumsenyum simpul.

Paru dosen terlihat dengan
serius memberikan tutorial di kelas
dan di ruang perpustakaan, juga

para dosen memimpin para
mahasiswa

dengan

di ruang laboratorium

teliti dan bersemangat.

Terlih at juga, bahwa para dosen
dengan bidang ilmu serumpun
senantiasa melakukan diskusi ilmiah
dan

kajian ilmu yang lebih mendalam

di ruang diskusi dosen. Perpustakaan yang ada,juga tidak pernah
kosong oleh paru kutu buku, baik
pandosen dan mahasiswa. Mereka

semua membahas jurnal-jurnal
ilmiah yang tersedia, baik dari dalam

maupun luar negeri, juga surat

AGARA
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dan r
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samp

deng,

difungsikan

seb agar temPat

belaj ar dan berdiskusi antat sivitas
akademika. Tak lupa fasilitas kampus

yang dilengkaPi information
te chnolo gi (IT). P ara sivitas
akademika dapat mengakses data dari

internet di semua ruangan kelas,
ruangan dosen, dan ruangan diskusi.
Hal ini akan memberikan kemudahan
i
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g

f,

,u
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ii

iii:i:

:;iii:::::it:

r

yang
langs
kelay

nyan
kegir

kampus. Pengambilan mata kuliah
secara on line dapat mulai dilakukan
setetrah

ujian mid test,hal ini karena pata

mempunYai

gambaran apakah akan lulus pada mata

kuliah yang telah

diambilnYa.

Keuntungan lain, Pengambilan mata
kuliah secara on line adalah lebih
larnanya tersedia waktu mahasiswa
dengan keluarga di rumah.

I6

filter

mahasiswanya. Walaupun terdaPat
banyak kemudahan dan Perbaikan

mahasiswa sudah

ww

tabun

kepentingan Penulisan ilmiah dan

Kegiatan belajar mengajar di mulai
saat mahasiswa mengambil mata kuliah
melalui internet, sehingga mahasiswa
yang tinggal di luar kota atau pulau, atau

i1i

pribadi. Pada awal Perkuliahan, ia
juga menyediakan satuan acata

pojol

bang

negeri, tidak perlu repot-repot datang ke
,i:;i:::::::;:l:

mempresentasikan bahan ajat
dengan menggunakan infocus.
Beliau juga mewajibkan Para
mahasiswa mempunYai e-mail

ataup

alar secara gratis kePada semua

bahkan kalau sedang berlibur di luar
,ii;;

Per aga, dan

untuk

makalah, atauPun untuk menambah
wawasan segenap sivitas akademika.
ft_i

dengan alat"

perkuliahan dan power Point bahan

dalam pencarian data

i * ti

dosen akan memberikan kuliah

Proses pembelajatan dilakukan
dalam dua a'-ah antara dosen dan Paru
mahasiswa yang diasuhnya. Seorang
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yang positif, tetaPi faktor

berkt

dan

l

kedisiplinan dan kejujuran tetaP
dijunjung tinggi. MisatrnYa:
rnahasiswa harus daPat mengatur
waktunya dengan bijak memenuhi
syarat kehadiran di kelas minirnal
7 5 7o), meskiPun mempunyai
jadwal yang padat. Selain itu, Para

usahi

mahasiswa dapat rnelihat hasil studi
di akhir semester melalut web site

dapa

kampus, dan sec ara rutin Pihak
kampus akan mengirimkan hasil
studi kepada orang tua atau wali
melalui jasa pos. Pertemuan antara
pimpinan programstudi dengan para

orang tua I wah dilakukan secara
terjadwal minimal sekali dalam satu
semester.

pakai

bis
men
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sudal
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j uga
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men
untu
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Kebersihan merupakan salah
satu daya tarik dari kampus ini. Saat
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kami berj alan menelusuri taman,
jalan-j alan, lift, hol, dan semua
ruangan (toilet, kelas, temp atrapatl
diskusi, seminar/workshop/auditorium, laboratorium, olah taga,kantin,
tempat parkir, tidak ada sedikitpun

t
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atau golongan. Rela berkorban
untuk kepentingan kampus. Cinta

satu tahun sebelumnyz, sehingga

terhadap kampus. Bangga sebagai

bagian dari kampus tercinta dan

kotoran yang melekat ataupun

kepada kampus. Selain itu, suasana dan

memajukan pergaulan di lingkungan

sampah yang tidak pada tempatnya.

interaksi antar sivitas akademika yang
harmonis dan penuh kekelu argaan
dibangun di dalam kampus ini dengan

kesatuan.

terpelrhara. Kami juga melihat
bahwa semua sivitas turut menj aga
dan melestarikan kondisi yang

dan
Lrhan ajar

kepentingan dan keselamatan
kampus di atas kepentingan pribadi

segenap sivitas dapat mempersiapkan

yang adamempunyai sirkulasi udara
yang segar dan sehat. Jadi semua
ruangan yang terlihat bersih dan

[a,

kampus ini dilaksanakan berdasarkan
kalender akademik yang sudah disusun
dan disahkan oleh pimpinan kampus

j- ff$m*nY.-y:,:Y.YT.:

diri dalam memberkan kontribusi

Dan ditambah lagi semua ruangan

An kuliah

ii.

kampus demi peratuan

2.Mengutamakan
ktp entin g an kampus dan

kerja keras dan menekankan padanilai-

nilai sebagai berikut
1.

dan

mas))znkat. Tidak memaksakan
kehendak kep ada orang lain.

:

Kepercayaan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

Mengutamakan musyawarah dalam

mengambil keputusan untuk

demikian, misal dengan membuang
sampah pada tempatnya, sesuai

kepentingan lemb aga kampus.

dengan tempat sampah kering
ataupun yang basah. Selain itu, di
pojok kampus terlihat beberapa
tabung besar, yang ternyata adalah
filter air raksasa, sehingga semu a atr
yang tersedia di kampus, dapat
langsung diminum dan dijamin

dipertanggungj awabkan sec ara
moral kepada Tuhan Yang Maha

Keputusan yang diambil harus dapat

Esa.

Menghormati hak-hak orang
lain dan suka memberi pertolongan
kepada orang lain. Tidak bersikap
boros dan tidak berg aya hidup
mewah. Suka bekerja keras dan

kelayakannya.

Laboratorium yang dikemjuga terlihat hidup dan
nyaman, hal ini karena semua
kegi atan di dalam kampus ini

menghargar hasil karya orang lain,
serta menj unj ung keaslian

bangkan

(originalitas) suatu karya ilmiah.
Dengan tekad yang bulat dan

berkaitan langsung dengan bisnis
dan realita sehari-hari (misalnya

kesadaran yang sungguh-sungguh,

demi menj aga dan mem-pertahankan nama besar almam ater
kampus, maka segenap sivitas
akademika bersatu padu dan

usaha percetakan, sablon spanduk-

pakaian,

us

aha makanan-rninuman,

bis kampus), sehingga dapat Esa sesuai dengan agama dan
mendukung kegi atan operasi kep ercayaannya masing -mnsing

masing-masing mengembangkan

.

kampus (sumber pemasukan, selain

dari donator

/ para alumni yang

sudah berhasil) dan paramahasiswa

dapat mengimplentasikan ilmu
pengetahuan yang dipelaj ari. Terlihat

Saling rnenghormati dan bekerja sama
antar pemeluk agama yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup.

diri dan berlomba untuk memberikan
yang terbaik bagi kampus tercinta.
Tidak terasa, kami sudah

aan hak dan persamaan
kewajiban antara ses ama sivitas

hampir seharian berada di kampus,

Persam

sungguh kami merasa senang dan
bangga sebagai alumni. Walaupun
kaki ini terasa pegal-pegal dan kami
bertekad akan terus menjadi bagian
dari kampus tercinta.Iaya kampusku, maju terus
kampus ini senantiasa berkomitmen

juga oleh kami, bahwa para akademika. Mengembangkan sikap
mahasiswa tingkat akhir dapat
menggunakan waktu luangnya
untuk mernbantu kampus dengan
menj agape{pustakaan, mery adi tim
promosi kampus, public relation
kampus, dan kegiatan-kegiatan
bermanfaat lainnya.
Kegiatan belajar mengajar di

BERITA TARUMANAGARA

tenggang rasa antar anggota sivitas.
B

erani membela kebenaran

dan

keadilan. Segenap sivitas merasa
dirinya sebagai bagian dari kampus,
karena itu dikembangkan sikap hormat

menghormati dan bekerja sama di
dalam dan di luar kampus. Menempatkan persatu lfr, kesatu lfl,

untuk memberikan yang terbaik bagi

bangsa dan neg ara tercinta.
(Ronnie Resdianto Masman).

E

DISI 72TH.XXI, APRIL 2OO7

T7

m$Rln.

