


mengenal diri sendiri melalui 
relasi dengan orang lain, 
karena feedback dan respon 
y a n g  m e r e k a  b e r i k a n , 
membantu untuk semakin 
memahami dinamika dir i 
sendiri.

Namun pada kenyataannya, 
proses eksplorasi diri �dak 
akan berhasil kalau seseorang 
� d a k  re n d a h  h a �  u n t u k 
membuka diri dan bersedia 
untuk lebih mengenal diri, oleh 
karena itu hambatan yang biasanya terjadi dalam 
mengeksplorasi diri adalah penolakan terhadap dirinya 
sendiri yang seringkali �dak disadari. Hal ini biasanya karena 
ke�daksiapan untuk menerima sesuatu dalam diri yang 
sebenarnya ingin ditolak.  Sebagai contoh, seseorang �dak 
mampu melihat bahwa dirinya adalah orang yang mudah iri 
ha�, karena sebenarnya dia tahu sikap iri ha� adalah hal yang 
�dak baik dan ia menolak memiliki perasaan tersebut. 
Padahal dalam kesehariannya ia sangat terlihat mudah iri ha�.  

Atau hambatan yang kedua adalah ke�ka secara psikologis 
seseorang memiliki mekanisme pertahanan diri yang sangat 
kuat, untuk �dak mau merasakan perasaan sendiri karena 
memiliki banyak luka ba�n. Hal seper� ini biasanya dapat 
terbantu ke�ka seseorang masuk ke dalam grup terapi, di 
mana ia berkumpul dengan orang-orang yang mengalami hal 
yang sama sehingga mereka belajar untuk membuka dan 
merefleksikan diri melalui kelompok tersebut. Apabila 
seseorang ingin bertumbuh, maka ia perlu berani untuk 
melihat hal apa yang ada di dalam dirinya, walapun hal itu 
�dak baik, agar ia menyadari bahwa hal itu �dak baik dan ia 
mengolah agar hal tersebut �dak menguasainya.

Mungkin pada sebagian orang, mereka membutuhkan waktu 
yang rela�f lebih panjang dari pada orang lain untuk mampu 
membuka diri dan butuh orang lain untuk membantu, itu 
wajar saja, namun yang terpen�ng adalah ke�ka diri sendiri 
bersedia untuk bertumbuh. Proses pertumbuhan diri yang 
baik adalah yang berasal dari kesadaran diri sendiri dan bukan 
karena upaya orang lain atau lingkungan yang memaksa untuk 
berubah. Karena pertumbuhan yang dipaksa �dak akan 
berkembang, namun apabila diawali dari dalam diri sendiri 
dengan proses eksplorasi diri maka pertumbuhan pribadi 
akan menjadi lebih konsisten.
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Tema mengenai eksplorasi diri menjadi hal mendasar 
dalam pela�han pengembangan pribadi, karena proses 
pengembangan pribadi berawal dari dalam diri.  

Mengeksplorasi diri adalah hal yang tampak mudah namun 
pada kenyataannya proses ini dapat menjadi sulit bagi 
sebagian orang, padahal kemampuan mengeksplorasi diri 
memiliki peran sangat pen�ng untuk pertumbuhan pribadi. 
Eksplorasi diri adalah salah satu upaya yang dilakukan 
seseorang untuk lebih mengenali segala sesuatu tentang 
dirinya dan perasaan-perasaannya.

Proses mengeksplorasi diri akan mudah dilakukan apabila 
seseorang terbiasa untuk mencerma� apa yang terjadi 
dengan dirinya, merasakan gejolak-gejolak emosi yang ada 
dan juga mencari sebab dari semua dinamika yang 
dialaminya. Keberanian melihat diri sendiri sangat membantu 
untuk  menemukan hal-hal tersebut.

Langkah pertama dari proses mengekplorasi diri adalah 
dengan menarik jarak dengan diri sendiri sehingga dapat lebih 
objek�f dalam melihat apa yang terjadi. Beberapa cara 
mengeksplorasi diri salah satunya adalah dengan memiliki 
waktu untuk tenang dan diam, �dak perlu lama-lama tapi 
memiliki kesempatan untuk sungguh mengama� apa yang 
terjadi dan merasakan apa yang terasa. Waktu yang paling 
tepat adalah saat pagi hari ke�ka bangun �dur atau malam 
hari sebelum �dur di saat ak�vitas pikiran kita sudah 
memasuki fase is�rahat. 

Salah satu cara lain yang 
b isa  d icoba adalah 
mengeksplorasi diri 
melalui media seper� 
m e n o n t o n  fi l m , 
mendengarkan lagu 
atau membaca cerita. 
Peran tokoh dalam film, 
lirik lagu atau alur cerita 
d a p a t  m e m b a n t u 
seseorang menemukan 
sesuatu dalam diri yang 
tadinya �dak disadari. 
Saat melihat tokoh dan 
situasi tertentu, segera 

cerma� gejolak perasaan apa yang muncul, lalu tokoh apa 
yang paling memiliki kesan. Beberapa orang akan mudah 
menemukan tentang dirinya melalui refleksi terhadap hal ini. 
Eksplorasi diri melalui media terasa lebih ringan dan 
menyenangkan karena seseorang �dak merasa ada paksaan 
dan secara �dak sadar ia menemukan diri dengan 
menggunakan media tersebut sebagai cermin.

Selain itu, eksplorasi diri dapat dilakukan ke�ka seseorang 
memiliki banyak relasi. Mereka akan semakin kaya dalam 
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a k a n  d i t r a n s m i s i k a n 
menggunakan pipa ke air 
engine yang berfungsi untuk 
mengubah tekanan udara ke 
gerakan rotasi. Generator 
akan mengubah gerakan 
rotasi menjadi gerakan listrik. 

Alasan saya menggunakan 
metode tersebut adalah untuk 
menghidari posisi generator 
pada kincir  air  sehingga 
meminimalisasi kemungkinan 
generator terkena korosi atau terendam air. Penggunaan pipa 
sebagai transmisi akan mengurangi resiko konsle�ng dan 
membuka alterna�f penggunaan bambu sebagai penggan� 
pipa. Posisi generator dan air engine berada dekat dengan 
pemukiman agar perawatan dan pengawasan lebih 
sederhana dan efek�f.

Alasan saya mengangkat topik seputar listrik didasari 
kekhawa�ran mengenai nasib saudara setanah air yang 
berada di daerah pelosok atau di dekat kota besar namun 
�dak memiliki akses listrik. Tidak tersedianya listrik 

ada awalnya mengapa saya mengiku� kompe�si Pmahasiswa berprestasi adalah rekomendasi dari Ketua 
Program Studi Fisika, beliau menyarankan saya untuk 

mengiku� seleksi �ngkat universitas. Kebetulan pada saat itu 
sedang mengerjakan peneli�an yang berkaitan dengan 
pembangkitan listrik, �dak jauh dengan tema besar yang 
diberikan oleh Dik�. Hal yang diper�mbangkan dalam 
penilaian adalah Indeks Prestasi, rekam jejak keikutsertaan 
organisasi mahasiswa dan par�sipasi dalam kompe�si selama 
berada di Universitas. Syukur alhamdulilah terpilih menjadi 
Mahasiswa Berprestasi Unpar yang kemudian dikirimkan ke 
seleksi Tingkat Koper�s Wilayah IV (Jawa Barat-Banten). 
Setelah melalui enam tahapan, yang di antaranya adalah 
presentasi karya tulis ilmiah, saya terpilih menjadi juara I 
Tingkat Koper�s IV dan tengah berada pada tahapan seleksi 
pra-Nasional.

Hasil dari peneli�an ini adalah sebuah pembangkit listrik yang 
menggunakan udara sebagai media transmisi. Dimulai dari 
pengumpulan energi, contohnya aliran sungai, sebuah kincir 
air akan mengumpulkan energi aliran yang diubah menjadi 
gerakan rotasi. Gerakan rotasi tersebut akan memutar piston 
yang menghasilkan tekanan udara, kemudian tekanan udara 

Air Engine dan Muhammad Arifin Dobson

Berawal dari kecintaannya pada fisika dan hobinya melakukan riset, Muhammad Arifin Dobson 
berhasil meraih predikat sebagai Mahasiswa Berprestasi 2017 Koper�s IV dengan peneli�an tentang 
listrik bagi semua.
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Harapan ke depan untuk pribadi dan umum adalah sama yaitu 
a p a p u n  h a s i l  s e l e k s i  s a y a  b e r h a r a p  d a p a t 
mengimplementasikan peneli�an yang saya kerjakan di 
daerah pelosok yang membutuhkan atau bahkan di kota-kota 
yang memerlukan sumber energi alterna�f, mungkin dapat 
digunakan dalam penerangan jalan. Karena dengan 
implementasi peneli�an, maka peneli�an ini memiliki 
manfaat nyata dibandingkan dengan hanya sebuah gelar 
juara.

mengakibatkan banyak hal, 
s a l a h  s a t u n y a  � d a k 
m a k s i m a l n y a  p r o s e s 
p e n d i d i k a n  d a n  � n g k a t 
produk�vitas warga. Berawal 
dari hal tersebut saya mengangkat topik listrik, yaitu untuk 
membuat sebuah sistem pembangkit listrik yang dapat dibuat 
dengan mudah dan disebar secara cepat.

Unpar sangat mendukung dari awal proses seleksi �ngkat 
Universitas hingga seleksi �ngkat pra-Nasional. Terutama 
pada proses penyelesaian persyaratan, contohnya 
pembuatan video, scanning berkas-berkas karya tulis beserta 
lampirannya, dan akomodasi seleksi.

Tantangan selama proses seleksi adalah pembagian waktu, 
jadi memang tantangan ini konsekuensi dari pilihan pribadi 
yaitu berbagai kegiatan yang saya iku�. Selain pembagian 
waktu pas�nya dana, karena selama pengerjaan masih 
menggunakan dana orangtua sehingga proses prototyping 
harus lebih berha�-ha�.

(BS)



pemeluknya sendir i ,  dan 
m a s y a r a k a t  c e n d e r u n g 
m e n g u r u s i  k e h i d u p a n 
a d m i n i s t ra � f  w a r ga ny a . 
Masyarakat, misalnya, dengan 
demikian �dak terlalu peduli 
p a d a  p e r t u m b u h a n 
kedewasaan �ap individu 
w a r ga ny a .  S e c a ra  k l i s e , 
problem itu dikembalikan 
kepada keluarganya yang juga 
a k a n  m e m i n t a  s u p a y a 
masyarakat jangan ikut campur 
urusan keluarga. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab.

Sebuah is�lah klasik yang berbunyi “penemuan diri” 
barangkali dapat memancing tanggung jawab bersama dalam 
hal iden�tas di berbagai publik. Diri seharusnya ditemukan, 
bukan hanya oleh masing-masing pribadi, melainkan juga 
oleh “yang lain”. Ar�nya, siapa diriku juga akan dilihat dan 
ditemukan oleh orang-orang yang kutemui di gang-gang atau 
di manapun. Perlu dibedakan antara menemukan dan 
menilai. Sifat kata 'menemukan' lebih konstruk�f karena 
bukan dimaksud untuk mengubah atau menghakimi 
seseorang. Jadi, kalau orang lain menemukan sebagian dari 
siapa diriku, temuan mereka itu akan melengkapi proses 
pertumbuhan diri yang kujalani ini.

Metode lec�o fraterna yang secara literal bermakna 
pembacaan (oleh) saudara dapat dipakai sebagai analogi 
untuk menjelaskan penemuan iden�tas diri bersama dengan 
yang lain tersebut. Pernahkah kita berpikir bahwa kharisma 
kita sebetulnya ditemukan atau 'dibaca' dengan lebih baik 
oleh orang lain, apalagi oleh saudara kita? Pada ��k inilah 
iden�tas tak lagi kita rumuskan sendiri. Iden�tas akan lebih 
oten�k justru ke�ka diletakkan di dalam relasi.

Relasi (Mes�nya) Toleran
Oten�sitas, dalam penger�an bahwa iden�tas ditemukan 
dalam relasi dengan yang lain, kini bisa dipahami sebagai sifat 
sosial iden�tas. Dengan kata lain, iden�tas kita selalu bersifat 
relasional, yakni dalam kaitan dengan publik masyarakat, 
agama, maupun akademi. Iden�tas pun �dak perlu 
pembuk�an apapun di ke�ga publik tersebut. Ke�ka 
dimenger� sebagai bagian dari fenomena dan sebagai 
pemberian, iden�tas adalah sesuatu yang kita temukan, kita 
sadari, dan bahkan masih akan bertumbuh terus dengan 

Hadrianus Tedjoworo, OSC
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Diri (Self) adalah sebuah pemberian. Kita �dak membentuk diri sendiri, tetapi diberi sebuah 'diri'. Jean-

Luc Marion pernah mengatakan bahwa keadaan terberi yang terdekat ialah diri sendiri, tapi dalam kaitan 

dengan “yang lain” dan dengan dunia. Kedua kaitan ini selalu mendahului apapun yang kita lakukan demi 

sebuah iden�tas.

Knalpot yang Memekakkan
uara knalpot motor yang memekakkan telinga di gang-Sgang sempit kota Bandung itu membuat saya bertanya-
tanya: mengapa harus begitu? Dan juga, sampai kapan? 

Mengharapkan para penegak hukum menangani para pelaku 
polusi suara ini mungkin hanya akan berujung pada penan�an 
yang sia-sia. Menegur langsung pun �dak ada gunanya dan 
pas� akan kalah. Saya membayangkan bahwa orang yang 
mengendarai motor bersuara knalpot keras mungkin 
memikirkan sebuah iden�tas yang bagi dirinya hebat dan 
membanggakan. Sebuah kepuasan, bahkan kenyamanan, 
yang seakan-akan membuk�kan bahwa dirinya eksis di dunia 
ini. Tanpa itu, ia �dak yakin bahwa dirinya ada, atau diakui 
oleh yang lain. Kesimpulannya, knalpot bersuara keras itu 
harus dipasang, untuk menjamin bahwa dirinya eksis di 
tengah lingkungan yang sebetulnya sudah tenang dan damai 
ini.

Kita tahu bahwa dunia akademis �dak menggeneralisasi. 
D u n i a  a k a d e m i s  m e n g a m a � ,  m e n g h i t u n g ,  d a n 
mengan�sipasi. Akan tetapi, dunia itu hanya salah satu dari 
'publik-publik' – meminjam is�lah David Tracy. Masih ada 
publik lain yang adalah masyarakat dan agama. Manakala 
ke�ga publik ini saling mengisolasi, problem yang dialami 
bersama bisa terabaikan atau cenderung dibiarkan. 
Sebenarnya krisis iden�tas bukanlah problem. Ia lebih 
kelihatan sebagai sebuah proses yang perlu dilalui. Ia juga 
adalah dimensi yang membuat kita menger� perbedaan 
antara sikap kekanak-kanakan dan sikap dewasa. Semuanya 
itu adalah proses pertumbuhan diri yang idealnya menuju 
pada kematangan. Tanpa hendak menggeneralisasi, sekali 
lagi, sebagian orang mau tetap bertahan pada level 
pemahaman iden�tas sebagai suatu bentukan atau hasil 
kreasi. Diri, bagi sebagian orang ini, adalah hasil perumusan 
yang 'logis' – logis, menurut pola pikirnya sendiri. 

Dalam pemahaman tersebut, hari demi hari mungkin menjadi 
sekadar ajang pembuk�an 'diri' yang sebenarnya adalah hasil 
kreasi masing-masing individu. Apa yang akan terjadi? 
Kekacauan, sebab iden�tas dimenger� sebagai: siapa aku 
menurut diriku sendiri. Mentalitas seper� ini melahirkan 
individualisme dan indiferen�sme. Relasi yang telah 
membentuk publik-publik dianggap sebagai mitos yang �dak 
berbunyi apa-apa di wilayah kepribadian. Salah satu hal yang 
ikut memperburuk situasi ialah tendensi se�ap publik untuk 
saling mengecualikan. Akademi mengurusi para pengajar dan 
siswanya sendiri, agama pun hanya mengurusi para 
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menjadi kabur karena banyaknya relasi. Justru sebaliknya. 
Relasi akan memperjelas iden�tas kita hingga sampai pada 
penemuan diri yang semakin utuh se�ap hari.

Beranikah kita mengatakan, “Aku adalah relasi”? 
Konsekuensi pernyataan ini posi�f dan konstruk�f. Pertama, 
kita bisa merasa nyaman dengan iden�tas kita yang apa 
adanya, tanpa perlu menambahkan hal-hal yang kita anggap 
hebat. Ke�ka merasa nyaman dengan 'diri' yang sudah 
diberikan ini, kita �dak perlu mengalami krisis iden�tas atau 
pencarian gambaran-diri yang �dak oten�k. Kedua, kita lebih 
mudah bertumbuh menuju kedewasaan pribadi bersama 
dengan orang lain, dan mungkin lebih sering mendengar 
apresiasi orang lain atas diri kita. Dalam hal ini, kharisma kita 
memang �dak dirumuskan sendiri, tetapi ditemukan dan 
diberitahukan oleh orang lain. Ke�ga, iden�tas bukanlah 
kreasi kita, sebab ia akan terbentuk dan tersingkap dengan 
sendirinya karena keterlibatan kita “di dalam” se�ap relasi. 
Iden�tas �dak membutuhkan ide-ide yang cemerlang 
maupun yang aneh-aneh untuk eksis, apalagi dengan knalpot 
yang bersuara keras.
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bantuan dari yang lain. Ada pergeseran sudut pandang yang 
signifikan ke�ka kita melihat siapa diri kita dalam relasi 
dengan yang lain. Kita �dak lagi berbuat apapun “asal beda”, 
atau dengan intensi membuk�kan diri sebagai yang unik di 
hadapan orang lain. Siapa diri kita ini �dak bisa dan �dak perlu 
dibuk�kan, sebab diri kita sebenarnya sudah 'terberi' 
sebelum kita menyadari dan berusaha menempelkan atribut 
serta tambahan apapun padanya. Dalam diskursus, 
kebenaran harus dibuk�kan lewat argumentasi, tetapi 
iden�tas �dak. Se�ap usaha membuk�kan iden�tas hanya 
akan mengaburkan gambaran tentang siapa diri kita yang 
seja�. Diri yang oten�k ditemukan secara lebih utuh justru 
ke�ka seseorang membiarkan dirinya 'dibaca' oleh yang lain 
melalui se�ap relasi.

Menemukan ataupun membaca iden�tas dalam relasi dapat 
mengubah cara berada kita sebagai pribadi yang bertumbuh 
di lingkungan masyarakat, agama, dan akademi. Tak perlu ada 
gangguan-gangguan yang �mbul karena pembuk�an diri. 
Yang pertama-tama dilakukan se�ap individu ialah 
membiarkan orang lain (publik) membaca dirinya dan 
membantunya sampai pada oten�sitas diri. Tanggung jawab 
terhadap pertumbuhan individu pun bisa terjadi lintaskultur 
dan lintaskelompok. Tanggung jawab demi penemuan 'diri' ini 
selalu bersifat konstruk�f (membangun) dan karenanya 
melahirkan sikap toleran. Mungkinkah akhir-akhir ini orang 
sulit bersikap toleran karena terbiasa merumuskan dan 
menampilkan iden�tasnya sendiri? Kalau mau, kita bisa 
mencoba meneli� kembali bagian mana dari gambaran-diri 
(self-image) kita yang selama ini mungkin merupakan 
tambahan atau ornamen.

Ke�ka gambaran-diri terbuka untuk dibaca secara posi�f dan 
dilengkapi oleh orang lain, kita bisa menduga bahwa sifat 
toleran mulai muncul. Mungkin masyarakat kita kini semakin 
jarang mengapresiasi secara eksplisit, sehingga seseorang 
cenderung menentukan sendiri apa yang dianggapnya hebat. 
Pertumbuhan diri adalah tanggung jawab bersama semua 
publik, dan bukan hanya tanggung jawab keluarga. Dalam 
kenyataan, “membaca seseorang secara posi�f” bukanlah hal 
yang mudah. Dunia kita dibanjiri berbagai ujaran nega�f dan 
penghakiman satu terhadap yang lain, dan kian hari kian 
anonim sifatnya oleh karena internet. Anonimitas adalah 
hilangnya iden�tas. Kalau dibiarkan, akan makin banyak 
melahirkan individu-individu yang radikal dan intoleran.

Aku adalah Relasi
Penemuan diri melalui relasi adalah suatu proses yang 
seja�nya fundamental. Diri takkan pernah menjadi diri kalau 
�dak relasional. Sebab, kepada siapa aku akan menampilkan 
diriku kalau bukan kepada “yang lain”? Yang lain, karena 
relasi, adalah satu-satunya tempat kita menemukan diri 
sendiri. Seseorang yang seumur hidupnya �nggal seorang diri 
di hutan menemukan iden�tasnya ke�ka 'berelasi' dengan 
pohon-pohon dan satwa di sekitarnya. Akan tetapi, ia �dak 
mengalami 'dibaca' ataupun diapresiasi seper� halnya kita 
yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini kita sangat 
beruntung berada dan hidup di antara puluhan atau ratusan 
relasi. Sementara orang khawa�r bahwa iden�tasnya akan 
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Dengan filosofi sebagai ‘taman bermain’, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Potret 

menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat di 

dunia fotografi dengan harapan mencetuskan bahwa fotografer yang memiliki nilai 

lebih.

“Potret berawal pada tahun 1990, dengan anggota yang 
masih sedikit. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya kegiatan 
yang dilakukan. Kondisi sekretariat pun saat itu masih berada 
di basement rektorat, sehingga �dak terlalu nyaman untuk 
para mahasiswa berdiam diri di sana. Seiring berjalannya 
waktu, kami berkembang menjadi lebih baik, dan dapat 
menampung minat dan bakat anggota.

Potret memiliki kegiatan-kegiatan yang ru�n dilakukan. 
Kegiatan tersebut lebih bersifat la�han mengenai teknik dan 
jenis fotografi. Beberapa jenis fotografi yang dipelajari oleh 
Potret yaitu Nature Landscape, Commercial Photography, 
Event Photography, dan Product Photography.

Kegiatan yang dilakukan oleh Potret bermaksud untuk 
mengasah kemampuan fotografi se�ap anggotanya, serta 
mempersiapkan masing-masing anggota untuk terjun 
langsung ke dunia bisnis fotografi. Oleh karena itu, Potret 
mengadakan kegiatan yang �dak memiliki sifat memaksa, dan 
mengharuskan, karena Potret merupakan UKM yang berbasis 
hobi, yang �dak secara paksa mengikat anggota-anggotanya 
untuk mengiku� kegiatan Potret.

Tantangan terbesar dalam kegiatan Potret yaitu bagaimana 
kita harus dapat menghasilkan hasil foto yang bagus dengan 
alat dan fasilitas yang serba terbatas. Kita selalu mencari cara 
untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dengan cara yang 
krea�f. Dengan kekeluargaan, kita dapat menemukan cara 
yang tepat untuk menyelesaikan masalah.

Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi anggota Potret 
diharuskan memiliki kamera. Namun hal tersebut �dak 
sepenuhnya benar. Di UKM Potret, kami memiliki berbagai 
keahlian yang sesuai dengan kemampuan masing-masing 
anggota. Oleh karena itu, �dak ada kekhususan dalam �pe 
anggota.

K a m i  b e r a n g g a p a n 
bahwa dinamika dan 
t u n t u t a n  a k a d e m i k 
membuat mahasiswa 
menjadi penat dan jenuh 
d e n g a n  b e r a g a m 
ru�nitas perkuliahan. 
UKM Potret hadir, selain 
u n t u k  m e n a m p u n g 
m i n a t  d a n  b a k a t 
m a h a s i s w a  y a n g 
m e n c i n t a i  d u n i a 
f o t o g r a fi ,  j u g a 
d i h a r a p k a n  m a m p u 
memberikan warna lain 
d a l a m  r u � n i t a s 
perkuliahan mahasiswa.

Kami adalah taman hiburan bagi anak-anak yang sudah penat 
di sekolahnya. Kami merupakan tempat yang akan selalu 
disukai oleh anak-anak, dengan berbagai wahana yang 
disediakan di taman kami.

Dengan filosofi itulah, UKM Potret akan selalu mengadakan 
kegiatan yang �dak akan mengganggu waktu perkuliahan, 
dan kegiatan lainnya. Dengan kesenangan yang masing-
masing kami miliki, kami akan menghasilkan suatu karya dari 
ha� kami.

Harapan kami adalah mencetus banyak fotografer yang 
memiliki nilai lebih, yang mengaplikasikan nilai dasar unpar. 
Dimana hal tersebut akan menjadi pembeda dengan 
fotografer lainnya.”

Priambodo Pangestu, Ketua UKM Potret
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here  is  scarcely  any  aspect  of  government  ac�vity  Tthat  does not involve the use of informa�on and   
communica�on technologies (ICTs). In Europe, The   

European Union (EU) has supported the building of digital 
infrastructures and the sharing of best prac�ces on efficient 
delivery of e-government services for the last 17 years. One of 
the goals of the EU Digital Ac�on Plan was to increase the 
take-up of e-government services by ci�zens and businesses. 
The  introduc�on  of  digitalized  procedures also  affects  the  
budgetary  field, writes Gianluca Sgueo (2015) in Electronic 
Budge�ng: Innova�ve Approaches to Budge�ng. 

An impera�ve

E-budge�ng refers to the digitaliza�on of budgetary 
procedures, the diffusion of Open Data (i.e. the diffusion of 
budgetary informa�on to the public in an open format) and 
Big Data (i.e. the use of complex databases of budgetary 
informa�on to inform policy-making), Gianluca Sgueo writes 
One  of  the  most  dis�nc�ve  features  of e-budge�ng  (and 
e-government  in  general)  is that  it  promotes  an ac�ve  role 
for ci�zens  and civil  society organiza�ons. A diffuse 
movement  of  ac�vists  and  civil  society  organiza�ons 
champions  the  use  of digital technologies within public 
decis ion-making procedures to enhance ci�zens' 
par�cipa�on and tocontrol governmental ac�vi�es.

In 2003 the Organiza�on  for  Economic  Co-opera�on  and 
Development (OECD) defined e-government  prac�ces  as  an 
'impera�ve' for  public  bodies. The emergence of the internet 
and the parallel developments in processing  capacity and 
data storage that occurred over the 1990s – explained OECD 
analysts – were profoundly impac�ng the  way public   

The Na�on

Jakarta’s e-budgeting can be a model

E-Budgeting is An Imperative

governance was   conducted around   the world. A decade 
later, e-government has become a familiar and     universally 
used concept in governmental prac�ces worldwide. There is 
scarcely any aspect of government  ac�vity  that does   not   
involve   the   use  of ICT. The widely held  belief among  rule-
makers is that the  use of ICT brings substan�al benefits to 
public administra�ons,  business  enterprises  and  ci�zens.

The use  of ICT  in the  public  sector encompasses all types  of 
governmental  ac�vi�es, including  the  budgetary  field, 
write Gianluca Sgueo. The term 'e-budge�ng' is used to 
address any ICT applica�on  or  tool that is used  for  
budgetary  func�ons,  procedures,  or services across the 
budgetary cycle (planning, programming, budge�ng, 
appropria�ons, control, and evalua�on  of  financial  
resources). In  more  detail, e-budge�ng includes three 
different, although  related,  profiles: the first, and  main one, 
consists of the digitaliza�on of budgetary  procedures; the 
second relates to the  diffusion of budgetary informa�on to 
the  public. In an  open  format  (open  data);  the third 
concerns the  use  of  complex databases of budgetary 
informa�on to in form policy-making (big data).

The first benefit associated with the digitaliza�on of  
budgetary  procedures is cost savings. In 2012 the European 
Commission es�mated that the design of public services 
(including  budget)  in  digital format  could  save public 
administra�on costs by 15-20%. The  secondmbenefit  of  e-
budge�ng  is  the reduc�on  ofadministra�ve  burdens. These 
burdensm consist  of  the  costs  that  ci�zens  and  business  
bear when  obliged  to  comply with bureaucra�c 
requirements established by government regula�on.

Jakarta's electronic budge�ng (e-budge�ng) system should be used as a model for both the state budget and 
regional budgets. The Jakarta administra�on has produced a template for e-budge�ng that can be used by regional 
administra�ons across the country. "If there is a template, other ci�es across Indonesia may replicate it or just use it 
as a reference [to develop their own system]," said Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. The Jakarta 
administra�on began to use the e-budge�ng system for its 2014 city budget.
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All edits are recorded

Jakarta administra�on has implement the electronic 
budge�ng (e-budge�ng) system to improve the organiza�on 
of the city budget and ensure a more transparent process. The 
e-budge�ng system has been applied along with other 
sophis�cated administra�ve systems including the e-
procurement and e-catalog systems as part of Governor Joko 
'Jokowi' Widodo's bureaucra�c reform.

In November 2013 Deputy Governor Basuki Tjahaja Purnama 
said, “We want to implement the e-budge�ng system before 
the dra� budget is signed so the system will be ready by the 
�me we meet the councilors [to discuss the dra�],” he said, as 
reported by The Jakarta Post (25/11/2013). Ahok also said 
that the system would expedite the budget process. “We can 
save so much �me and money using the e-budge�ng system, 
which is rela�vely cheap to implement as well,” he said. 
According to Ahok, the city administra�on had only spent Rp 
200 million (US$17,101) on the system.

We remember, the highly publicized dra� 2015 city budget 
dispute has been the talk of the town for weeks since the City 
Council and Governor Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama 
launched a�acks against one another, both refusing to back 
down. Centered around the dispute regarding was e-
budge�ng, which was first introduced in the Jakarta 
administra�on in 2013 but was not fully implemented un�l 
2015. 

The Jakarta administra�on planned to rollout the system in 
2014, but that plan was delayed to develop a more complete 
and detailed budge�ng system. As reprted by The Jakarta Post 
(2/3/2015) Ahok acknowledged he deliberately forced the 
implementa�on of e-budge�ng in order to put a stop to 
corrup�on, which is usually done by both city officials in 
coopera�on with city councilors. E-budge�ng, Ahok said, is an 
online so�ware that only selected officials can access in order 
to make changes. “Each log-in and all edits are recorded, so 
we know exactly who did what, when and where. This way, 
not just anyone can make changes to the dra� budget,”  Ahok 
said.

“Before e-budge�ng, corruptors could easily make changes to 
the budget, and it's difficult for us to trace where the changes 
where and from whom they came from. As a result, we 
overlooked many dubious alloca�ons,” Ahok said. Ahok 
added that the system was developed by systems informa�on 
experts from Surabaya. The councilors, Ahok suspected, were 
resistant to the e-budge�ng system.

Ahok accused councilors of manually tampering with the 
budget a�er the 2015 dra� budget was approved by a plenary 
session at the City Council building on 27 January 2015. Ahok 
sent the dra� budget using the e-budge�ng format to the 
Home Ministry, while City Council later sent its own version, 
calling the one that Ahok sent “illegal” because it was not 
what they approved. Ahok reported the irregulari�es to the 
Corrup�on Eradica�on Commission, bringing evidence of 
alleged mark-ups in the 2015 dra� budget totaling Rp 12.1 
trillion.

Regional administra�ons are implemen�ng e-budge�ng

The e-budge�ng must be implemented by all regional 
administra�ons, Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo said 
last April, as reported by The Jakarta Globe (28/4/2017). 
Tjahjo said the system is crucial to prevent the abuse of 
authority, misuse of state funds, and corrupt prac�ces within 
government. He said e-budge�ng is part of the government's 
efforts to maintain transparency and accountability in 
financial management in the regions. "Only less than 50 
percent of the [Indonesian] regions have implemented this. 
[…] Essen�ally, it is how all regions [will] implement the e-
budge�ng," Tjahjo said. The Home Affairs Ministry has a 
commitment with the KPK [Corrup�on Eradica�on 
Commission], BPKP [State Finance Development Controller] 
and BPK [Supreme Audit Agency] for the implementa�on. 
These agencies will cooperate with the ministry to fully u�lize 
the e-budge�ng system to supervise budget alloca�ons and 
usage of funds. Several elected regional heads must also 
receive training to further familiarize themselves with e-
budge�ng and to help them iden�fy areas that are prone to 
corrup�on.

Robert Endi Jaweng, Execu�ve Director of Jakarta-based 
Regional Autonomy Watch (KPPOD), said strong and 
courageous leadership is needed to prevent budget-related 
corrup�on, both by bureaucrats and regional lawmakers. 
“What Basuki Tjahaja Purnama did with his e-budget may 
become an example. He can implement that as Ahok was 
strong and brave enough to ba�le the budget mafia," Endi 
said, as reported by The Jakarta Globe (28/4/2017). Ahok 
successfully implemented bureaucra�c reforms by building a 
clean bureaucra�c culture. "There are also several regions 
implemen�ng e-budge�ng, but it would be meaningless if it is 
not accompanied by strong, clean and courageous 
leadership," Endi said. Home Affairs Ministry should enforce 
e-budge�ng in other regions, based on the mandate of the 
law to conduct transparent, accountabile, efficient and 
effec�ve budget management. "Budget transparency is 
mandated by law. The Home Affairs Minister should impose 
firm sanc�ons. For the regions that have been transparent [in 
managing their budgets], they should be appreciated," Endi 
said. 
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Analisis	Pengembangan	Model	South-South	and	Triangular	Cooperation	Indonesia

sebagai	Anggota	G77	dan	G20

Peneli�an

Latar Belakang
P e m e r i n t a h  I n d o n e s i a  d i  b a w a h 
kepemimpinan Joko Widodo te lah 
menempatkan Kerja Sama Selatan-Selatan 
dan Triangular (KSST) dan peran Indonesia 
di G20 sebagai strategi diplomasi middle 
power Indonesia di arena Internasional. 
Namun demikian pendekatan yang 
d iadops i  Indones ia  dan  emerg ing 
economies lain umumnya masih terpisah 
dari model kerjasama pembangunan di 
G20.

Tujuan
Peneli�an lanjutan ini mengkaji: 1) model-
m o d e l  k e r j a s a m a  p e m b a n g u n a n 
internasional yang dilakukan oleh anggota-
anggota G20; 2) mengembangkan model 
alterna�f yang mensinergikan model KSS, 
model Pembangunan G20 dan DAC OECD.

Metode
Pengembangan model KSS Plus dilakukan 
melalui komparasi �ga model kerjasama 
p e m b a n g u n a n  i n t e r n a s i o n a l  d a n 
pendalaman anali�s pada konvergensi 
model Selatan (Southern model).

Penulis mengusulkan pengembangan model kerjasama 
Selatan Selatan baru yang merupakan adaptasi dari 
Kerjasama Selatan Selatan yang ada dengan pendekatan yang 
dikembangkan G20 dalam membantu Negara-negara 
berkembang. Pengembangan ini berangkat dari pengakuan 
bahwa model KSS dan model pembangunan yang 

dikembangkan dalam G20 merupakan dua pendekatan yang 
selama ini dijalankan secara terpisah.

Rujukan pengembangan model KSS adalah consensus yang 
dibangun antara negara-negara berkembang sendiri yang 
misalnya tergabung dalam kelompok 77 dan China (G77 dan 
China) dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip-prinsip 

dasar model KSS 
m i s a l n y a 
merupakan hasil 
ke s e p a kata n  d i 
antara menteri-
menteri luar negeri 
G 7 7  d a n  C h i n a 
y a n g  b e r t e m u 
dalam Pertemuan 
Tahunan ke-33 di 
New York di mana 
d i h a s i l k a n 
deklarasi menteri-
menteri luar negeri 
d e n g a n 
empatbelas bu�r 
p r i n s i p  KS S .  D i 
a n t a r a  p r i n s i p 
tersebut adalah 
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bahwa evaluasi KSS �dak dapat dilakukan 
dengan memakai standar yang sudah dipakai 
untuk menilai kerjasama Utara Selatan. 

Sementara dalam model pembangunan G20, 
rujukan pengembangan kerjasama baru Utara 
Selatan dan kerjasama baru selatan-selatan 
yang melibatkan emerging economies adalah 
kesepakatan-kesepakatan yang dibangun 
dalam G20, khususnya dalam Development 
Working Group yang menjadi acuan Komunike 
Pemimpin-Pemimpin G20. OECD dalam hal ini 
banyak menginspirasi Negara-negara maju 
yang tergabung dalam OECD. Sehingga 
consensus dalam agenda pembangunan 
sebagian juga mencerminkan pendekatan 
kerjasama pembangunan dan standar OECD.

Berangkat dari visualisasi model KSS dan model 
Pembangunan G20, pengembangan model KSS 
dan kerjasama Triangular (KT) dapat dilakukan 
l e b i h  l a n j u t .  G a m b a r  2  d i  s a m p i n g 
menunjukkan adaptasi baru dari model KSS dan 
Model KT yang sudah ada dengan membuka 
sekat pemisah yang selama ini ada antara 
pendekatan KSS/KT dan model DAC-OECD 

Tabel 1. Indikator Pengembangan Sinergis

Gambar 2. Model KSS Plus – Emerging Economies G20
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tradisional maupun model pembangunan G20. Baik Negara-
negara maju maupun Negara-negara mitra kerjasama 
internasional baru, termasuk juga emerging economies yang 
sudah bergabung dalam G20 telah bersepakat untuk 
menetapkan beneficiary countries yang seharusnya menjadi 
target  pr ior i tas  da lam ker jasama pembangunan 
internasional. Dalam hal ini emerging economies yang 
bergabung dalam G20 mungkin mengadopsi pendekatan 
yang lebih fleksibel daripada mitra-mitra kerjasama non G-20. 
Yang unik dari pendekatan KSS plus ini adalah penetapan 
agenda prioritas yang ditujukan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, 
dan inklusif, program-program yang berorientasi pada aksi; 
serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang sebagian 
mengadopsi standar G20 dengan mengiku� model OECD.

Tabel di atas merangkum indikator-indikator yang dapat 
menjadi ukuran dalam pengembangan model baru kerjasama 
Selatan-Selatan oleh Negara-negara emerging economies 
anggota G20 termasuk Indonesia. Filosofis dasar tujuan 
kerjasama ini merefleksikan baik tujuan yang telah 
dicanangkan dalam KSS maupun agenda Pembangunan G20, 
yaitu mendorong pertumbuhan yang berimbang. Prinsip-
prinsip dasar mengadopsi secara sinergis nilai-nilai yang telah 
disepaka� dalam G77 + China, namun memperha�kan pula 
prinsip kerjasama dalam agenda Pembangunan G20. 
Penyesuaian juga dilakukan menyangkut target mitra kerja 
sama (beneficiary countries), program prioritas, lembaga 
bantuan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Kesimpulan
Peneli�an ini telah mengiden�fikasi agenda-agenda 
pembangunan utama G20, kepen�ngan dan agenda utama 
Indonesia dalam G20, dan program-program prioritas yang 
telah dan sedang dikembangkan dalam KSST. Iden�fikasi 
anali�s ini sangat pen�ng untuk melihat bagaimana Indonesia 
dapat mensinergikan antara peran Indonesia di G20 dengan 
peningkatan peran Indonesia dalam KSST.

Secara  umum,  dapat  d i tekankan  bahwa agenda 
pembangunan G20 dimaksudkan untuk membantu 
pembangunan di negara-negara berkembang sehingga visi 
G20 untuk mendorong pertumbuhan yang seimbang dapat 
diwujudkan. Negara-negara anggota G20 dari Negara maju 
didorong untuk meningkatkan bantuan mereka kepada 
negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang 
yang menjadi anggota G20 didorong untuk memacu 
pembangunan domes�k melalui kerjasama pembangunan 
dalam G20 dan sekaligus juga didorong untuk membantu 
Negara-negara berkembang.

Peneli�an ini menemukan
1. G20 telah menetapkan sembilan pilar prioritas dalam 

Agenda Pembangunan.
2. Indonesia telah menetapkan flagship program.
3. Dari analisis kompabilitas di antara agenda di G20 dan KSST, 

terdapat empat bidang yang sejalan, yaitu pembangunan 
infrastruktur, pembangunan SDM, perdagangan dan 
ketahanan pangan.

4. Indonesia menempatkan posisinya sebagai negara 

berkembang dengan kepen�ngan pembangunan 
nasionalnya, bukan sebagai emerging donor atau mitra 
kerjasama pembangunan internasional.

5. Dibanding negara-negara merging economies anggota G20 
lain, bantuan Indonesia memang rela�f masih kecil.

6. Terdapat perbedaan model-model penyaluran bantuan 
pembangunan internasional yang telah diadopsi oleh 
negara-negara emerging economies anggota G20, yaitu 
DAC model, Arab model, dan Southern model.

7. Peneli�an ini melakukan eksplorasi awal pengembangan 
model baru KSS serta mensinergikan pendekatan yang 
diadopsi dalam kerjasama Pembangunan G20. Ini yang 
kemudian oleh peneli� disebut sebagai model KSS Plus, di 
mana negara-negara emerging economies anggota G20 
memiliki pilihan yang lebih luas menyangkut program-
program pembangunan, seleksi target group dan 
peningkatan efek�vitas kerja sama selatan-selatan dengan 
memanfaatkan mekanisme yang telah disepaka� dalam 
G20.

Dari temuan ini, direkomendasikan
1. Fokus prioritas KSST pada 4 bidang utama, yaitu 

pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, 
perdagangan dan ketahanan pangan.

2. Terkait dengan poin rekomendasi pertama, Indonesia 
dapat berupaya memas�kan bahwa empat bidang ini 
mendapat perha�an dari ketua-ketua G20 di masa 
kepemimpinan mereka.

3. Indonesia seharusnya dapat terus meningkatkan kualitas 
penyaluran bantuan di empat bidang tersebut.

4. Untuk meningkatkan koordinasi, kualitas persiapan, 
pelaksanaan dan monitoring sebaiknya Indonesia segera 
mewujudkan pembentukan lembaga khusus penyaluran 
bantuan kerjasama pembangunan internasional 
khususnya KSST.

Yulius Purwadi Hermawan, 
dosen Jurusan Hubungan 
Internasional. Matakuliah yang 
d i a m p u :  O r g a n i s a s i 
Internasional. Saat ini menjadi 
Tenaga Ahli Tim Koordinasi 
Nasional Kerja Sama Selatan-
Selatan Indonesia dengan 
dukungan GIZ Jerman untuk 
menyiapkan naskah kajian 
akademik pembentukan Single 
Agency KSST Indonesia.





Science & Engineering

Mathematics is Beautiful
Scien�sts through the ages have noted, o�en with some astonishment, not only the remarkable success 
of mathema�cs in describing the natural world, but also the fact that the best mathema�cal formula�ons 
are usually those that are the most beau�ful, wrote David H. Bailey and Jonathan M. Borwein (2014). 
Almost all research mathema�cians pepper their descrip�on of important mathema�cal work with terms 
like “unexpected,” “elegance,” “simplicity” and “beauty.”

athema�cs is the study of topics such as quan�ty M(numbers), structure, space, and change, 
Wikipedia defines. Or, mathema�cs is the study of 

numbers, shapes and pa�erns, Simple English Wikipedia 
defines. The word is some�mes shortened to maths (in 
England, Australia, Ireland, and New Zealand) or math (in the 
United States and Canada). Mathema�cs is useful for solving 
problems that occur in the real world, so many people besides 
mathema�cians study and use mathema�cs. Today, some 
mathema�cs is needed in many jobs. Business, science, 
engineering, and construc�on need some knowledge of 
mathema�cs.

M at h e m a� c i a n s  s o l ve  p ro b l e m s  by  u s i n g  l o g i c . 
Mathema�cians o�en use deduc�on. Deduc�on is a special 
way of thinking to discover and prove new truths using old 
truths. To a mathema�cian, the reason something is true is 
just as important as the fact that it is true. Using deduc�on is 
what makes mathema�cal thinking different from other kinds 
of thinking.

“Mathema�cs, rightly viewed, possesses not only truth, but 
supreme beauty — a beauty cold and austere, like that of 
sculpture, without appeal to any part of our weaker nature, 

without the gorgeous trappings of pain�ng or music, yet 
sublimely pure, and capable of a stern perfec�on such as only 
the greatest art can show,” said a mathema�cian-turned-
philosopher, Bertrand Russell (1872-1970).

Why mathema�cs?

The Complete University Guide 2017, compiled by Mayfield 
University consultants, gives five reasons to study 
mathema�cs:

Humanity needs maths. Some of civiliza�on's most prized 
and proud achievements are wholly reliant on mathema�cs. 
Planes flying seamlessly through the air, high availability of 
complex medicines, even the computer you are using now: all 
of these increasingly vital commodi�es rely on the use and 
study of numbers. If you are to stop and think for just a few 
minutes it becomes inescapably clear that mathema�cs is 
pre�y well inseperable from life as we know it.

Poten�al for joint courses. Mathema�cs is a reasonably 
neutral subject and so it is easily combined with other 
courses. Rich selec�on of study areas shows that a 
mathema�cs degree does not have to be purely numerical, 
but can involve arts or scien�fic nourishment. 
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Graduate prospects. The graduate prospects are rela�vely 
high. High level of employability is strengthened by the fact 
that careers involving maths are typically permanent, in that 
numbers in whichever form they take are going to be around 
forever, and so money, compu�ng and many other 
mathem�cal fields are reasonably safe career paths.

Transferable skills. A mathema�cian's skillset is not 
exhausted once they move out of the realm of the numerical. 
The facets of a student which are developed during a 
mathema�cs degree are easily extrapolated to other 
situa�ons and areas. For example, ra�onal and logical 
thought is something which is required in many areas, 
whether it is in a moral or career capacity. Furthermore the 
high level of cogni�on required to comprehend complex 
mathema�cal theories and rules is an asset which will benefit 
an individual in many ways.

Salary advantage. Mathema�cs salary is well above average. 
As a main mo�ve for many students to study certain subjects, 
the poten�al pay is a definite bonus factor with mathema�cs, 
helped by the versa�le nature of the skills involved.

Applied mathema�cs

Applied mathema�cs is a branch of mathema�cs that deals 
with mathema�cal methods that find use in science, 
engineering, business, computer science, and industry, 
Wikipedia defines. Thus, applied mathema�cs is a 
combina�on of mathema�cal science and specialized 
knowledge. The term "applied mathema�cs" also describes 
the professional specialty in which mathema�cians work on 
prac�cal problems by formula�ng and studying mathema�cal 
models. In the past, prac�cal applica�ons have mo�vated the 
development of mathema�cal theories, which then became 
the subject of study in pure mathema�cs where abstract 
concepts are studied for their own sake. The ac�vity of 
applied mathema�cs is thus in�mately connected with 
research in pure mathema�cs.

Industrial mathema�cs, according to C. Sean Bohun (2014), is 
concerned with real-world problems which focus on  
furthering the establishment and dissemina�on of links 
between mathema�cs and the physical world. The term 
industry is meant in a very broad sense consis�ng of any field 
with either a commercial or societal benefit, whether it be the 
op�mal design of an electric motor, modelling financial 
op�ons, or even classifying sociological interac�ons. The key 
point to make here is that, despite the inherent complexity of 
being concerned with real-life problems, industrial 
mathema�cs is tasked with laying bare the essen�al 
mechanisms at work and effec�vely dissemina�ng the logical 
consequences to those outside the  field of  mathema�cs,  
significantly increasing understanding in the process.

Business mathema�cs is mathema�cs used by commercial 
enterprises to record and manage business opera�ons. 
Commercial organiza�ons use mathema�cs in accoun�ng, 
inventory management, marke�ng, sales forecas�ng, and 
financial analysis, Wikipedia defines. Mathema�cs typically 
used in commerce includes elementary arithme�c, 

elementary algebra, sta�s�cs and probability. Business 
management can be done more effec�vely in some cases by 
use of more advanced mathema�cs such as calculus, matrix 
algebra and linear programming. Business mathema�cs 
includes mathema�cs courses taken at an undergraduate 
level by business students. These courses typically do not go 
into the same depth as standard courses in the mathema�cs 
or science fields. The two most common mathema�cs 
courses taken in this form are business calculus and business 
sta�s�cs. These courses are usually focused on problems 
from the business world, and the syllabus is adjusted 
correspondingly. Thus for example, whereas in a regular 
calculus course students would study trigonometric 
func�ons, courses here would not typically cover this area. 
(Note that economics majors, however, especially those 
planning to pursue graduate study in the field, are 
encouraged to instead take regular calculus, as well as linear 
algebra and other advanced math courses, especially real 
analysis.)

Mathema�cal finance, also known as quan�ta�ve finance, is 
a field of applied mathema�cs, concerned with financial 
markets. Generally, mathema�cal finance will derive and 
extend the mathema�cal or numerical models without 
necessarily establishing a link to financial theory, taking 
observed market prices as input, Wikipedia informs. 
Mathema�cal consistency is required, not compa�bility with 
economic theory. Thus, for example, while a financial 
economist might study the structural reasons why a company 
may have a certain share price, a financial mathema�cian 
may take the share price as a given, and a�empt to use 
stochas�c calculus to obtain the corresponding value of 
deriva�ves of the stock. 

Mathema�cal finance also overlaps heavily with the fields of 
computa�onal finance and financial engineering. The la�er 
focuses on applica�ons and modeling, o�en by help of 
stochas�c asset models, while the former focuses, in addi�on 
to analysis, on building tools of implementa�on for the 
models. In general, there exist two separate branches of 
finance that require advanced quan�ta�ve techniques: 
deriva�ves pricing on the one hand, and risk- and por�olio 
management on the other.

Unpar Bachelor's Program in Mathema�cs

Department of Mathema�cs, Faculty of Informa�on 
Technology and Science, Parahyangan Catholic University, 
was established in 1993. Bachelor's Program in Mathema�cs 
has been being open since the same year. Next year the 
department will celebrate its 25th birthday anniversary. 
Lecturers, recently led by Dr. J. Dharma Lesmana as the 
department head, are alumni of reputable universi�es. They 
are divided into two fields of research interests: 1) industrial 
mathema�cs, and 2) financial engineering. Accredited “A” by 
the Na�onal Accredita�on Board for Higher Educa�on (BAN 
PT), Unpar Bachelor's Program in Mathema�cs provides 
excellent educa�on process. Na�onal and interna�onal 
awards have been achieved by Unpar mathema�cs students. 
*** (PX)
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m e m b a w a  k i t a  p a d a 
pencapaian yang �dak lagi 
s e d e r h a n a :  k i t a  d a p a t 
mengatakan pada Charles 
Darwin bahwa sekarang kita 
bisa mencurangi seleksi alam 
semudah anak sekolah dasar 
mencurangi ujian nasional. 
S e l e k s i  a l a m  - n a t u r a l 
selec�on –bisa kita pelin�r 
menjadi seleksi ar�fisial 
–ar�ficial selec�on. Bahkan 
jauh sebelum James Watson 
dan Francis Crick menggagas struktur double-helix yang 
sangat pen�ng dalam riset gene�ka, kita sudah sering 
memelin�r artefak peradaban demi sebuah kepuasan remeh 
dan trivial: �dak ada produk pertanian dan peternakan yang 
kita kenali sekarang yang bukan pelin�ran gene�k –semuanya 
adalah hasil cross-breeding, kawin-silang; mulai dari pisang 
cavendish yang can�k hingga anjing chihuahua yang super 
mungil dan imut. Namun lepas dari kelihaian manusia untuk 
memainkan peran para dewa, ada satu celah yang �dak 
pernah bisa kita pas�kan: iden�tas.

Iden�tas bukan iden�tas gene�k yang dikonstruksi oleh mata 
rantai asam amino; ia adalah sebuah cerita –muthos –yang 
kita karang-karang sendiri sebagai sebuah ideologi karena 
kekhawa�ran kita terhadap Angst –terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang tak pernah tuntas terjawab entah apapun 
yang kita lakukan –bahkan saat kita sudah bersiap-siap untuk 
menginvasi planet Mars untuk memenuhi hakikat homo 
sapiens sebagai spesies invasif yang sukses memunahkan 
hominid lain dari Neanderthal sampai Cro-magnon. Semua 
solusi yang kita ajukan ternyata mentah menjadi sekedar re-
solusi, karena konstruksi ideologis kita manusia adalah 
konstruksi makna verbal yang �dak pernah tenang bila �dak 
diletakkan dalam konteks: setan bisa berar� iblis (satan), 
kesetanan (mad) atau Rawon Setan Mbak Ina yang lezat �ada 
duanya.

Menggenggam makna sebuah konstruksi verbal –kata-kata 
–�dak ada ubahnya bagai menggenggam air; semakin 
digenggam semakin licin dan liar. Apalagi sebuah kalau kita 
bicara tentang konstruksi sintak�k –tata bahasa –upaya kita 
untuk mengar�kulasikan –membahasakan –struktur 
membentur tembok yang itu-itu juga: entah kita berusaha 
deskr ip�f  dengan merangkul  p lura l i tas  st ruktur 
–mul�struktur –atau kita terjebak dalam hierarki yang super 
kaku dan homogen –upaya-upaya preskrip�f yang 
menjejalkan paksa keberagaman cara berpikir dalam sebuah 
upaya standardisasi dan normalisasi struktur. Upaya terbaik 
kita dalam memaksakan kehadiran realitas adalah dengan 
menomina��an –membendakan (nomina) –apa yang dapat 

Integral

ekaisaran Roma mungkin dimulai dari legenda Remus Kdan Romulus yang dibesarkan oleh seekor serigala, 
dibangun di atas suku-suku Etruskan, dan dibab�s oleh 

sebuah cerita. Adalah sebuah cerita di atas cerita yang 
membangun salah satu legenda peradaban kekaisaran 
Romawi: sebuah cerita yang memutus cerita lalu dari 
kecanduannya terhadap Illiad dan Odyssey sebagai roh 
Yunani Klasik dan menggan�kannya dengan sebuah kisah 
kolosal yang diberi judul Aeneid, karya Virgil. Hasilnya, sebuah 
kekaisaran kosmopolit yang sudah berhasil “memetakan” 
dunia –terutama di abad pertama sebelum masehi hingga 2 
abad setelahnya-saat sebagian besar gugusan kepulauan 
yang sekarang disebut Asia Tenggara hanya dihuni oleh suku-
suku yang memilih �nggal di gua dan pucuk-pucuk pohon. 
Tanpa kerja keras sang penyair, kekaisaran Romawi mungkin 
�dak akan pernah mencapai puncaknya.

Bukan karena bosan terhadap 15 ribu bait Illiad dan 12 ribu 
bait sajak Odyssey, Virgil sang pujangga kemudian 
memutuskan untuk menggan� cerita yang didongengkan 
oleh Homeros dari satu polis ke polis lain di semenanjung 
Yunani dan Asia Minor, bukan. Tapi karena saat senjata-
senjata diletakkan oleh Vercingetorix dari Galia Averni di kaki 
Caius Julius Caesar, orang Romawi sadar bahwa mereka 
memerlukan sebuah cerita baru untuk merajut sebuah 
peradaban kolosal yang sanggup mengikat wilayah dari 
Kartago di Afrika Utara hingga tembok Hadrian di Britania; 
tentang sebuah cerita yang diulang-ulang –iden�dem 
–tentang sebuah iden�tas bahwa orang Romawi adalah 
keturunan Aeneas yang masih bertali-temali dengan Achilles, 
Perang Troya, dan para legenda Yunani. Virgil dan peradaban 
Romawi me-ROMAWI-kan berbagai kebudayaan dalam satu 
naungan mitos tentang ke-ROMA-an.

Sebelum menyelam lebih lanjut tentang iden�tas mungkin 
kita harus sedikit naik ke permukaan dan merangkul peta 
besarnya dulu. Kemampuan kita –manusia, satu-satunya 
spesies hominid yang tersisa (homo sapiens sapiens, yang 
memang diulang dua kali)- untuk memetakan kode gene�k  

Mardohar B.B. Simanjuntak
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kita indrai. Kenyataan hidup yang sangat kaya dan berlapis 
kita reduksi menjadi sebuah senarai diksi bendawi yang 
memiskinkan makna menjadi sekadar definisi leksikal 
–definisi kamus. Dunia nyata tempat kita hidup yang luas, 
lentur dan indefinit berubah menjadi dunia kamus yang 
sempit, kaku dan definit. ASEAN adalah satu dari sekian kata 
–yang cenderung mi�k, semi�k Aeneid dari Romawi–yang 
memenuhi lanskap empirik ar�fisial-verbal yang kita karang-
karang –ASEAN telah dijadikan iden�tas kita oleh sejarah.

Lewat sejarah pula orang Jepang punya kisah Kojiki untuk 
memberi karakter nomina�f iden�tas mereka, orang Yunani 
punya legenda Illiad dan Odyssey yang kemudian dibajak 
orang Romawi menjadi Aeneid, orang Nordik Skandinavia 
mempunyai sajak-sajak Edda, dan kita di Indonesia dijejali 
oleh terlalu banyak kisah dan hikayat untuk dijadikan satu 
suara. Menyatukan hikayat Sangkuriang dan Malin Kundang 
mungkin akan sesulit menggabungkan superhero Amerika 
dan Jepang dalam satu figur; apalagi menyatukan semua 
cerita luhur yang ada di Asia Tenggara: mungkin seper� 
mencoba menarik ��k temu antara kebijaksanaan suku !kung 
di Afrika dengan kedalaman pemaknaan hidup orang Inuit di 
belahan bumi utara. Kevakuman konstruksi kata akhirnya 
memaksa kita untuk memberi jawaban tentang siapa orang-
orang di Asia Tenggara sebenarnya secara poli�k. Kita 
“terpaksa” untuk dinamai ASEAN atas alasan prak�s-poli�s 
agar nomenklatur tata-kelola poli�k regional punya sebuah 
sebutan bagi mereka yang menghuni wilayah dari Burma 
(bukan Myanmar) hingga Indonesia.

“Keterpaksaan” kita untuk di-“ASEAN”-kan adalah upaya 
terbaik kita yang masih gagap dalam mengar�kulasikan 
harapan tentang kehidupan yang lebih baik. Kita memang 
punya PANCASILA sebagai sebuah cerita bersama yang 
sekarang sedang dimatangkan oleh sebuah proses poli�k 
khas taman kanak-kanak dan hukum rimba belantara, tapi 
kita harus melihat lebih jauh –seeing beyond –agar api 
harapan tentang hidup yang lebih baik dan bermakna yang 
ada di asa kita �dak pernah padam. Terpaksa menjadi ASEAN 
–“dijadikan” ASEAN –adalah sebuah upaya untuk 
memperbaiki dan mematangkan sebuah definisi tentang ke-

“kita”-an yang mutlak ada sebelum kita semua bisa 
menyatukan ha� dan pikiran. Kita dengan sangat terpaksa 
–atau “dipaksa” –menabrak ��k-��k batas agar tetap leluasa 
meng-konstruksi-dekonstruksi-dan-rekonstruksi hakikat 
keberadaan kita sebagai makhluk poli�k.

Jauh melampaui tapal batas realitas keseharian, apapun yang 
ada dalam hidup kemanusiaan kita ternyata adalah perkara 
peranakan dan pencampuran–yang dilegi�masi oleh 
iden�tas leksikal. Kita di-“JAWA”-kan, di-“SUNDA”-kan, di-
“BATAK”-an dan seterusnya oleh Pemerintah kolonial Hindia-
Belanda; kita, uniknya, meng-“INDONESIA”-kan diri kita 
sendiri; dan sekarang kita di-“ASEAN”-kan oleh ritme 
progresif alur poli�k negara-bangsa pasca-Westphalian 
–entah apa yang terjadi nan� sebelum semua manusia 
dipaksa untuk di-“BUMI”-kan. ASEAN adalah bagian dari 
sketsa sebuah cerita tentang zoon poli�kon yang belum juga 
sempurna, dan mungkin ia bukanlah kata benda –kata yang 
mungkin �dak akan pernah nomina�f –mungkin ASEAN 
adalah “kata kerja”. Alih-alih dijadikan, mungkin yang lebih 
tepat bila kita bisa meng-ASEAN-kan diri kita sebagaimana 
kita memilih untuk men-INDONESIA-kan diri kita dengan 
segala resikonya. Saat ASEAN menjadi kata kerja, seper� 
halnya INDONESIA dan apa yang dilakukan Virgil sang 
pujangga dua ribu tahun yang lalu pada kekaisaran Romawi, 
ia adalah sebuah keparipurnaan. 

Mardohar B.B. Simanjuntak, S.S., M.Si., menyelesaikan 
program sarjana di bidang filsafat dan magister di bidang 
poli�k, keduanya di Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini 
ak�f mengampu mata kuliah Este�ka dan Logika di Lembaga 
Pengembangan Humaniora Universitas Katolik Parahyangan. 
Saat ini ak�f berbicara dan terlibat di forum-forum Filsafat 
Seni-Este�ka dan kultural baik lokal maupun nasional, 
menulis buku dan ar�kel tentang Este�ka, Logika, dan juga 
ar�kel-ar�kel yang berhubungan dengan kebudayaan. 
Anggota Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik 
Parahyangan, dan juga pengasuh acara A�ernoon Tea di 
Selasar Sunaryo yang merupakan kerja-sama antara 
Universitas Katolik Parahyangan dan Selasar Sunaryo Art 
Space.
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manusia pada Interconnected 
World. 'Prepare Yourself for 
Interconnected World'. Inilah 
p e s a n  p e n � n g  y a n g 
disampaikan Dr. Anuncius 
Gumawang Ja� pada Seminar  
tema Digital Literacy. 

Pada kesempatan ini Pak Ja�, 
sapaan akrab Dr. Anuncius 
Gumawang Ja�, memberikan 
o v e r v i e w  t e n t a n g  T h e 
changing world, Rapid change 
of Tech, Future Jobs and skills, 
dan Z Genera�on. Overview ini mengambil konteks kota 
metropolis. Overview ini membantu peserta lebih mengenal 
dan memahami linkungan di mana Genereasi Z tumbuh dan 
berkembang.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta dalam sesi 
tanya jawab terutama menyentuh dua hal. Pertama 
bagaimana memaknai perubah teknologi yang begitu cepat. 
Kedua, bagaimana membangun komunikasi antara Generasi 
Z dengan generasi sebelumnya khususnya dalam konteks 
hubungan antara dosen dan mahasiswa. 

Seminar: 'Generasi Z'
Seminar yang ke-2 secara ekplisit mengangkat tema 'Generasi 
Z'. Seminar kali ini menghadirkan 3 orang narasumber. 
Pembicara pertama, Dr. Made Hery Santoso. Pak Hery adalah 
pendidik dari Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. 
Materi yang dibawakan adalah 'Generasi Z dan Implikasinya 
pada Inovasi Pembelajaran di Era Digital'. Pembicara kedua,
Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp. Pak Pascal, adalah 
pendidik dari Unpar. Materi yang dibawakan adalah 
'Pengelolaan Pembelajaran di Unpar Menyongsong 
Mahasiswa Bergenerasi Z'. Pembicara ke�ga, Eldwin Viriya. 
Eldwin adalah alumni Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, 
Unpar.  Ia  (mewakili  Generasi Z) membagikan kisahnya saat 
kuliah di Unpar dan perjalanannya mengembangkan 
perusahaan Own Games. 'Tahu Bulat' adalah game karya 
Eldwin yang meraih sukses besar. 

Seminar yang diselenggarakan hari Jumat, 7 April 2017 ini 
kembali dihadiri oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

aat ini pendidikan �nggi, termasuk Unpar, tengah Sberhadapan dengan mahasiswa yang berasal dari  
Generasi Z.  Mengiku� pembagian 6 �pe generasi dari  

Don Tapsco�, Generasi Z adalah generasi yang lahir pada 
tahun 1995-2010. Lima �pe generasi yang lainnya adalah 
Generasi Tradisionalist, lahir sebelum tahun 1946; Generasi 
Baby Boomer, lahir tahun 1946-1964. Generasi X, lahir tahun 
1965-1980; Generasi Y/Milenium, lahir tahun 1981-1994;  
dan Generasi Alpha, lahir tahun 2011-2025.

Generasi Z yang juga dikenal dengan Generasi Digital, 
iGenera�on atau Gen-Net lahir pada saat Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) berkembang pesat. Mereka memiliki 
karakteris�k hidup yang khas di mana segenap aspek 
kehidupannya termasuk cara belajar mereka tak terpisahkan 
dari kemajuan TIK dan perangkat digital. Generasi inilah yang 
akan mewarnai kehidupan kampus Unpar khususnya dalam 
proses pembelajaran atau pekuliahan. Tentunya kehadiran 
Generasi Z menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Unpar  
dalam  menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif 
bagi mereka. 

Menanggapi kehadiran Generasi Z ini, mulai tahun 2017 
Pusat Inovasi Pembelajaran (PIP) menjadikan pembelajaran 
pada jenjang pendidikan �nggi bagi Generasi Z sebagai salah 
satu tema utama untuk dikaji dan dikembangkan. Kajian 
dilakukan melalui rangkaian seminar dan publikasi Bule�n 
Sañcaya.

Seminar: 'Digital Literacy' 
Generasi Z tumbuh dan berkembang di era digital, era 
internet. Era internet telah mengubah manusia dalam 
banyak hal, seper� cara mengakses informasi, cara 
berkomunikasi, cara berbinis, sistem pembelajaran, jenis 
pekerjaan dan lain-lain. Era internet telah membawa 
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Bule�n Sañcaya edisi perdana menghadirkan 4 tulisan 
tentang Generasi Z. Pertama, sebagai pengantar dari redaksi, 
berjudul 'Generasi Z' ditulis oleh Kepala Pusat Inovasi 
Pembelajaran, Agus Sukmana, Drs., M.Sc. Tulisan kedua 
berjudul 'Unpar Menyongsong Gen Z'. Tulisan ini disusun  
oleh Tim Litbang Bule�n Sancaya Digital hasil studi literatur  
dan wawancara dengan beberapa tenaga pendidik Unpar 
lintas generasi. Ke�ga berjudul 'Memahami Uniknya Generasi 
Z' yang ditulis oleh Igna�a Ria Natalia, S.Psi., CGA dari 
Lembaga Pengembangan Humaniora. Tulisan terakhir 
bejudul 'Karakter Dasar dan Gaya Belajar Generasi Digital'. 
Tulisan ini disusun oleh Anindhita N. Sunar�o, S.T. ,M.T., Dr. 
Giosia Pele Widjaja, S.T., M.T., dan Yenny Gunawan, S.T., M.A. 
Semua tulisan ini tentunya bisa dibaca di situs pip.unpar.ac.id  

Rangkaian seminar dan publikasi Bule�n Sañcaya yang 
mengangkat tema Generasi Z menjadi media untuk 
membangun kesadaran dari seluruh pemangku kepen�ngan 
akan perlunya adaptasi dalam proses pembelajaran bagi 
Generasi Z.

(sumber: pip.unpar.ac.id dan Bule�n 
Sañcaya Digital)

Hendrikus Endar S., S.S., M.Hum., 
mengampu mata kuliah Pendidikan 
Agama Katolik (dosen koordinator) 
dan E�ka. Saat ini menjabat sebagai 
Kepala Bagian Pengembangan Mutu 
P e m b e l a j a r a n  P u s a t  I n o v a s i 
Pembelajaran Unpar dan anggota 
Himpunan Dosen E�ka Seluruh 
Indonesia (HIDESI).

dan mahasiswa. Melalui sesi tanya jawab yang dimoderatori 
A n d r e a s  D o w e n g  B o l o ,  S . S . , M . H u m . ,  p e s e r t a 
mengungkapkan adanya gap antara generasi z (mahasiswa) 
dengan generasi sebelumnya (dosen). Hal ini terutama 
dirasakan dalam konteks proses pembelajaran/perkuliahan. 
Dosen kerap kesulitan menghadapi mahasiswa dengan 
karakteris�k Generasi Z yang dimilikinya. Begitu juga 
sebaliknya  mahasiswa kerap kesulitan memahami harapan 
atau kehendak dosennya yang beda generasi. Yang menjadi 
pertanyaan dan bahan diskusi kemudian adalah bagaimana 
menjembatani gap tersebut.   

Bule�n Sañcaya
Selain dikaji dalam seminar, tema Generasi Z juga menjadi 
tema utama Bule�n Sañcaya Digital Tahun 2017. Bule�n 
Sañcaya Digital Edisi Perdana launching pada saat Seminar 
Generasi Z, Jumat, 7 April 2017 dengan tema Menghadapi 
Generasi Z. Bule�n Sañcaya Digital yang direncanakan terbit 
4 bulan sekali ini merupakan lanjutan dari Bule�n Sañcaya 
versi cetak yang sudah terbit sejak tahun 2013.  

http://cdn2.tstatic.net



Arenst Andreas

Peneli�an

Introduc�on
arbon is one element that is interes�ng and has a very Cbroad role for life. One form of carbon that has a lot of 
poten�al in various fields of life is nanocarbon. 

Nanocarbon is a based materials that have specified structure 
with nano meter-scale par�cle size (Nama, 2012). Nano 
carbon is used in various fields, such as construc�on, 
mechanical, electrical, renewable resources, etc. Because the 
structure of nanocarbon is strong high temperature 
resistance and good electrical proper�es such as conduc�vity, 
it has a good poten�al to applied in the electrochemical field, 
especially at energy storage such as lithium ba�ery and 
supercapacitors. (Karl, 2012) Nanocarbon can be produced 
through various methods, one of the methods is nebulized 
spray pyrolysis method (NSP). This method has several 
advantages compared with other methods, one of the 
advantages using this method can produce large scale 
nanocarbon with good homogeneity carbon nanotubes (CNT) 
quality (Cele,2007). NSP technique requires a carbon source 
from organic solvent or various kinds of oil. One source of 
carbon that can be used in the produc�on is palm oil. The use 
of palm oil in Indonesia is high, up to 5 L/month every 
household, causing waste cooking oil produced is abundant. 
Using waste palm oil have several advantages, the advantages 
are reducing the produc�on cost and to reduce oil waste from 
households. Ac�vated carbon from snake fruit's peel used as 
nanocarbon support growth. The snake fruit's peel ac�vated 
carbon was choosed due to some considera�on, first the 
ac�vated carbon produces from nake fruit's peel have greater 
surface area than the commercial ac�vated carbon(Vincent, 
2015), second is to maximize the use of waste from snake 
fruit'speel. Ac�vated carbon have a low conduc�vity, but 
growing nanocarbon with ac�vated carbon as support can 
increase the conduc�vity of its material.

Experimental
This research focus is the influence of catalyst concentra�on 
(Ferrocene) dissolved in carbon source with the 
characteris�cs of nanocarbon generated. Table 1 Describe the 
experimental varia�on that used in this research. Waste palm 
cooking oil that used in this research is obtain from fried 
chicken restaurant at Bandung, Westa Java. Besides, the 
snake fruit's peel is obtain from local's market at Bandung, 
West Java.

This research is divided into three main sec�on.
1. The Synthesis of Ac�vated Carbon from Snake Fruit's Peels
This process is to prepare snake fruit's peel to become 
ac�vated carbon that ac�vated with 20% KOH. Carboniza�on 
temperature is 800 C fot 1 hour.
2. The synthesis of Nanocarbon
The nebulized spray pyrolysis equipment (showed in Figure 1) 
is used in this sec�on. This process is conducted at 750 C. The 

nebuliza�on �me for all varia�ons is 20 mins.
3. Nanocarbon Characteriza�on
The characteriza�on of nanocarbon include physical 
characteriza�on (Scanning Electron Microscope) and 
chemical characteriza�on (Spectroscopy Rman, X-ray 
Diffrac�on, EDS)

Result and Discussion
The waste cooking palm oil in this research is analyzed with 
GC-MS to know the composi�on of the oil. The result of GC-
MS shown in Table 2, the composi�on of the waste cooking 
palm oil mostly dominated by saturated fa�y acids such as 
lauric acid and meris�c acid.

Physycal Characteriza�on
The nanocarbon morphology is known from FE-SEM analysis 
with 50000x enlargement. The result that shown at Figure 2 
indicates the forming of agglomera�on from carbon 
nanospheres (CNS) at every sample, but it has to be confirmed 
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further with other analysis method. The Influence of ferocene 
catalyst is not confirmed here, but there is a slight view from 
sample 1 to sample 2, that the forming of agglomera�on from 
CNS is increased along with the increased of ferrocene 
concentra�on. Overall, nanocarbon that produced from 
waste cooking palm oil tend to have a smooth morphology.

Chemical Characteriza�on
Chemical characteriza�on in this research using 3 different 
methods Raman spectroscopy, XRD analysis and EDS analysis. 
Raman spectroscopy is used for determine the structure of 
carbon or graphi�za�on from the nanocarbon. Table 3 shown 
ID/IG ra�o results from Raman spectroscopy. This results 
indicates the forming of CNS at ac�vated carbon from snake 
fruit's peel. CNS have ID/IG ra�o between 0.8-1.33, while 
ac�vated carbon have ID/IG ra�o between 1.02-1.26 (Inez, 
2015).

The nebulized spray pyrolysis method could decrease the 
ID/IG ra�o, indicates that the carbon bind graphi�c is form, 
rather than the disorder carbon bind. Based on table 3 shown 
below we also can determine the influence of ferrocene 
catalyst. The higher catalyst concentra�on used, the ID/IG 
ra�o decreases this indicates that the higher catalyst 
concentra�on could increase the yield of nanocarbon. 
Ferrocene catalyst could help the bond breakage between 
carbon bond at palm oil (Ongky, 2015).

XRD analysis was used to know the crystalline structure 
contains in nanocarbon. From the graphic that shown at 
figure 4, that all of the graphic shows 2 peak, the first peak is 
C(002) at 23o and the second peaks is C(101) also Fe(011) at 
42o. This peak indicates the forming of carbon crystalline at 
every sample, and the iron func�onal group that a�ached on 
the surface. But at peak (C(002) shown a lean curve, and not 
showing high intensity especially for sample 2 and sample 3. 
This result confirmed that the analysis before (SEM and 
Raman Spectroscopy) shown the nanocarbon form into the 
CNS form, not the CNT form. But for sample 1 shown two 
peaks at 26o and 40o, which is different from the other 
sample, this could indicates that CNT grow a li�le in the 
ac�vated carbon. The existence of CNT could form a high peak 
at (C002) (Rose, et.al., 2008). This results show that 
nanocarbon  growth and the catalyst is not dis�bruted evenly 
across the ac�vated carbon. This statement was choose is 
because the SEM analysis and Raman spectroscopy result not 
showing any CNT grow at the ac�vated carbon.

Besides, analysis was used to know the crystalline structure 
contains in nanocarbon. From the graphic that shown at 
figure 4, that all of the graphic shows 2 peak, the first peak is 
C(002) at 23o and the second peaks is C(101) also Fe(011) at 
42o. This peak indicates the forming of carbon crystalline at 
every sample, and the iron func�onal group that a�ached on 
the surface. But at peak (C(002) shown a lean curve, and not 
showing high intensity especially for sample 2 and sample 3. 
This result confirmed that the analysis before (SEM and 
Raman Spectroscopy) shown the nanocarbon form into the 
CNS form, not the CNT form. But for sample 1 shown two 
peaks at 26o and 40o, which is different from the other 
sample, this could indicates that CNT grow a li�le in the 
ac�vated carbon. The existence of CNT could form a high peak 
at (C002) (Rose, et.al., 2008). This results show that 
nanocarbon  growth and the catalyst is not dis�bruted evenly 
across the ac�vated carbon. This statement was choose is 
because the SEM analysis and Raman spectroscopy result not 
showing any CNT grow at the ac�vated carbon.

The influence of catalyst shown at the high peak of XRD 
analysis at every sample. Usually as the increase of the 
catalyst concentra�on followed with the increase of peak at 
C(002), C(101) and Fe(011). But in this research the sample 
with catalyst concentra�on 0.025 gr/ml, C(002) peak is 
decreased compared with the sample with catalyst 
concentra�on 0.02 gr/ml sample, but the C(101) and Fe(011) 
peak between the sample is increased.
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graphic forming, and also increase the number of CNS 
agglomerates. There is an indica�on of the CNT growth at 
sample with catalyst concentra�on 1.5 gr/100ml. But the 
nanocarbon growth and the distribu�on of catalyst that 
unevenly distributed with this NSP process that need the 
further research.

Arenst Andreas,  saat ini 
menjabat sebagai Kepala 
Program Studi Magister Teknik 
Kimia, Sekolah Pasca Sarjana 
Unpar. Saat ini mengampu 
P e m o d e l a n  P r o s e s , 
E l e k t ro k i m i a ,  Te k n o l o g i 
Adsorpsi, Komputasi Teknik 
Kimia, Termodinamika Teknik 
Kimia Lanjut serta Sistem 
U�litas. Di bidang peneli�an, 
beberapa hibah dari DIKTI, 
ITSF maupun dari luar negeri 

yaitu dari KIST pernah diperoleh. Fokus peneli�an adalah 
pengembangan material maju berbasis biomassa untuk 
aplikasi elektrokimia dan adsorpsi.

Conclusion
The conclusion of this result is that nanocarbon could grow 
with nebulized spray pyrolysis form wate cooking palm oil at 
snake fruit's peel ac�vated carbon support. The nanocarbon 
produced in this research is dominated with CNS form. The 
increase of catalyst concentra�on could increase the carbon 

(Diedit oleh LPPM Unpar - DH)
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Pada 4 Mei 2017, Program Studi Teknik Kimia 
mengadakan Seminar Nasional dengan judul “Teknologi 
Proses dan Produk Berbasis Sumber Daya Alam Indonesia”. 
Hadir sebagai keynote speaker Prof. Dr. Ir. Agus Heri 
Purnomo, M.Sc. (Peneliti Utama di Kementrian Kelautan 
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(Kepala Program Rekayasa Nanomaterial Polimer Alam, 
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Tim Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) 
diwakili oleh Alvin Novaldo, Hana Kezia, dan Kevin 
Budiarto berhasil meraih Juara ke-2 dalam ajang Widya 
Mandala Speaks on Accounting 2017 (WIMASING 2017) 
yang diadakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala 
pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Surabaya.



Refleksi

Bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik salah satu 
mata kuliah yang ditempuh di tahun ke�ga (semester 
enam) yang paling seru, bikin galau dan baper antara 

senang dan kua�r, bahkan mungkin sampai membuat demam 
karena �dak sabar membayangkan apa yang akan dialami 
adalah mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Betapa �dak, 
dalam mata kuliah KKL ini mahasiswa Prodi IAP harus 
meninggalkan kota metropolitan Bandung, pergi ke desa, dan 
�nggal di desa selama 30 sampai dengan 40 hari. Tentunya 
�dak hanya �nggal, numpang makan, numpang mandi dan 
numpang �dur, tapi �nggal yang berar� berinteraksi, 
berkomunikasi dan bekerja bersama dengan masyarakat di 
desa di mana mahasiswa tersebut ditempatkan. Bekerja 
bersama dan untuk masyarakat berar� mahasiswa 
membantu melakukan iden�fikasi terhadap permasalahan 
yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa 
serta mencari solusi dari permasalahan-permasalahan 
tersebut dengan menerapkan pengetahuan-pengetahuan 
yang telah didapatkan di perkuliahan. 

Namun begitu, mata kuliah KKL ini adalah mata kuliah 
kebanggaan PRODI IAP, it's a legacy!' Banyak alumni yang 
memberikan feedback bahwa pengalaman KKL memberikan 
mereka karakter yang unggul dan dapat diandalkan untuk 
bekerja dalam bidang mereka masing-masing. Secara lebih 
detail, pengalaman dan kesan alumni dalam pelaksanaan KKL 
telah dibukukan dalam sebuah buku berjudul ' Bekerja 
Bersama Masyarakat Pedesaan: Sebuah Refleksi Praktek 
Kuliah Kerja Lapangan - KKL' oleh Berliyan� (2015, ed.).  

Selain 'legacy', melalui program KKL-nya, Prodi IAP 
merupakan pelopor atau 'pioneer' kegiatan pembelajaran 
pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. KKL Unpar 

d i m u l a i  s e j a k 
tahun 1990 di 
w i l a y a h 
K a b u p a t e n 
Ta s i k m a l a y a , 
m a s i h 
berlangsung saat 
i n i  d e n g a n 
m e n g a m b i l 
w i l a y a h 
p e r d e s a a n  d i 
Jawa Barat, dan 
a k a n  t e r u s 
dilaksanakan di 
m a s a  d e p a n . 
K e g i a t a n 
p e n g a b d i a n 
masyarakat oleh 
mahasiswa in i 
t e l a h 

menginspirasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Poli�k (FISIP) 
untuk melaksanakan kegiatan 
bak� desa sebagai bagian dari 
proses pengenalan kampus 
untuk se�ap mahasiswa baru 
F IS IP  dan  meng gan�kan 
model pengenalan kampus ala 
perpeloncoan. Selain itu, KKL 
p ro g ra m  s t u d i  I A P  j u ga 
menginsipirasi Universitas 
Katolik Parahyangan untuk 
melakukan Program Pendidikan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Dalam dua kegiatan 
tersebut, program studi IAP menjadi referensi, sumber 
pengetahuan dan sumber pengalaman, penasehat dan juga 
pembina. 

Walapun secara internal (di �ngkat Fakultas dan Universitas) 
KKL program, studi IAP telah memberi inspirasi, namun 
diharapkan bahwa kegiatan yang baik ini juga menjadi 
inspirasi bagi pihak luar Unpar. Kesempatan untuk 
menginspirasi pihak luar ini didapatkan saat program studi 
IAP memenangkan hibah dari KOMPAK (Kolaborasi 
Masyarakat & Pelayanan untuk Kesejahteraan) untuk 
melaksanakan kegiatan Universitas Membangun Desa (UMD) 
d e n g a n  f o k u s  P e n d a m p i n g a n  P e n y u s u n a n  d a n 
Pemuktakhiran Data Desa pada 3 (�ga) Desa di Kecamatan 
Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat melalui program 
Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Ilmu Administrasi Publik 
Universitas Katolik Parahyangan berbasis dokumen lunak 
(so� document) tahun 2016.

Melalui kegiatan UMD, pada bulan Juli – Agustus 2016 yang 
lalu, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli�k, Universitas Katolik 
Parahyangan mengadakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 
selama 40 hari lalu dan melakukan kegiatan Pendampingan 
Penyusunan dan Pemuktakhiran Data Desa pada 3 (�ga) Desa 
di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

Universitas Membangun Desa merupakan bagian kegiatan 
dari realisasi nota Kesepahaman antara Indonesian 
Associa�on for Public Administra�on (IAPA) dengan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter�nggal dan 
Transmigrasi dan kerjasama dengan KOMPAK. Kegiatan ini 
telah disosialisasikan pada kegiatan IAPA Annual Conference 
2015 di Manado. Program studi Ilmu Administrasi Publik 
Unpar menjadi anggota ak�f IAPA (baik ins�tusional maupun 
individual) dan anggota Dewan Pengurus Pusat IAPA 2007-
2009.

Ide mengenai kegiatan Universitas Membangun Desa 

Tutik Rachmawati
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