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Another tribute from Divisi Kominfo 
for IMAKSI. Another volume of 

ACCTION (Accounting Information and 
Entertainment) is out. Terimakasih untuk 
doa, usaha, dukungan, dan kerjasamanya 
bagi seluruh pihak yang terlibat hingga 
terbitnya tabloid ini. Semoga apa yang 
kami sajikan didalamnya bermanfaat 
untuk teman-teman sekalian. Semoga 
selalu menginspirasi dan terinspirasi. 
We are very welcome to know and hear 
your critics and suggestions about this 
tabloid, just mention us on our official 
media social. So, enjoy and happy reading!



Neng riyan   (2014) : Kalo menurut 
aku udah bagus ya, udah menarik 
juga dari segi designnya. Kontennya 
juga lumayan rame, Cuma kurang bisa 
dinikma  n sama banyak orang dalam 
bentuk fi sik karena cetaknya sedikit. 
Tapi kalaupun dicetak banyak dana nya 
belum memungkinkan hehehe

Dessy Permatasari (2015) : Majalah 
ACCTION ini didalam nya memuat 
segala ak  vitas anak akuntansi dan 
juga tentang profi l jurusan,  pokoknya 
majalah ini sangat keren, dan eksklusif!

Anggara (2014) : Tabloid ini sangat 
menarik untuk dibaca, mulai dari se  ap 
halamannya yang full color sehingga 
membuat orang orang tertarik untuk 
membacanya sampai dengan berita 
beritanya yang update baik itu berita 
tentang IMAKSI maupun berita umum. 
Selain itu, ada kolom alumni dan dosen 
yang isinya memberikan inspirasi bagi 
para pembaca, khususnya mahasiswa 
yang masih ak  f.

Hihi makasih yah Teh Neng! We hope 
so, semoga nan   ACCTION mendapat 
kesempatan dari UPI untuk publish lebih 
banyak, doain yaa hehe.

Masih kerenan Teh Dessy kok! Hihi, sering-
sering jadi narasumber ya teh biar ACCTION 
makin keren ^^

Della Anggita (2012): Udah bagus yah 
secara keseluruhan. Mungkin covernya aja 
lebih dibikin menarik dan nyolok gitu biar 
waw. Banyakin foto-foto dan gambarnya, 
soalnya orang kan kadang males baca gitu 
kalo tulisannya panjang-panjang hehe. 
Pokoknya keren deh, lanju  n terus ya!

Semoga ACCTION bisa menjadi inspirasi 
terus yaa Kang!

Siap teteh! Makasih banyak sarannya hihi :)
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Halo warga IMAKSI! As we all know kalo IMAKSI lagi berbahagia 
nih teman-teman karena usianya bertambah tepat pada tanggal 
10 Mei 2016. Sekarang IMAKSI berusia 13 tahun lho, let say 
‘Happy Birthday, IMAKSI!’. Dan kami merayakan HUT IMAKSI 
ini pada Jumat 13 Mei 2016 yang dibarengi dengan kegiatan 
pelan  kan pengurus IMAKSI periode 2016-2017 yang bertempat 
di Auditorium PKM Lt. 2. 

Setelah proses penda  aran, wawancara, dan pengumuman 
terlewa  , akhirnya pengurus baru dilan  k hari ini, yeay! Acara 
pada hari itu dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, 
kemudian sambutan dari Ketua Prodi Akuntansi, yaitu Pak Nono, 
kemudian ketua pelaksana acara, dan ketua BEM IMAKSI periode 
baru. Setelah itu dilanjutkan dengan serah terima jabatan Ketua 
BEM IMAKSI dari periode sebelumnya kepada periode baru dan 
tentu ketua BPM IMAKSI periode baru juga. Dengan ditanda 

tangani nya SK (surat kerja) dan penyematan pin oleh Ketua Prodi 
kepada Ketua BEM dan BPM serta pembacaan sumpah jabatan 
oleh seluruh pengurus menandakan bahwa pengurus IMAKSI 
telah resmi menjabat amanahnya dan mulai melaksanakan 
program-program kerjanya.
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an setelah acara pelan  kan selesai, 
langsung dilanjutkan dengan perayaan 
ulang tahun IMAKSI nih. MC mengajak 
para hadirin untuk menyanyikan lagu 

selamat ulang tahun bersama-sama, dan 
pemotongan tumpeng  yang diakukan oleh 
Pak Yana, selaku perwakilan dari  pihak 
prodi.
           
Selanjutnya ada penyampaian harapan dan 
doa dari beberapa perwakilan warga IMAKSI 
pada acara tersebut;

“Selamat ulang tahun IMAKSI! Semoga 
makin jaya dan makin eksis. Selamat juga 
untuk pengurus baru semoga amanah ya” – 
Tasya (14)

“Iya, selamat ulang tahun, IMAKSI! Semoga 
makin jaya, makin luar biasa, makin erat 
kepengurusannya. Pokoknya IMAKSI luar 
biasa” – Fauzan (15)

Semoga semua harapan dan doa teman-
teman sekalian dapat terwujud ya. Amin 
ya rabbal alamin... Nah sebelumnya 
nih pani  a mengadakan ‘IMAKSI Photo 
Challenge’ untuk merayakan ulang 
tahun IMAKSI ini, jadi warga IMAKSI 
harus mengunggah foto di instagram 
dan menuliskan cap  on seunik dan 
sekrea  f mungkin berkaitan dengan 
ulang tahun IMAKSI. Dan pemenangnya 
diumumkan hari ini guys! Pemenangnya 
adalah Chika (15) dan Dea (14). Selamat 
kepada pemenang semoga hadiahnya 
bermanfaat!^^

 
ini menamakan kepengurusannya sebagai ‘Kabinet 
Bersinar’ yang merupakan kepanjangan dari 
BERSinergis, INspira  f, Ak  f, dan Religius. Dengan 
92 orang pengurus yang dibagi menjadi 6 divisi 
juga visi dan misi yang telah dimiliki, kami berharap 
bahwa kepengurusan periode ini dapat memberikan 
kontribusi untuk IMAKSI, untuk Akuntansi yang 
semakin baik dan semakin maju.

Sekali lagi selamat kepada Kang Abdullah Syafi i 
sebagai ketua umum BPM dan Kang M. Anggara 
Tenria  a Siregar sebagai ketua umum BEM untuk 
periode 2016/2017. Semoga apa yang dicita-citakan 
dan diharapkan untuk IMAKSI dapat terwujud ya! 
Juga kepada teman-teman pengurus lainnya selamat 
menjalankan amanah, semoga dapat membuk  kan 
loyalitas dan kinerjanya untuk IMAKSI semakin baik!

Nah untuk lebih lengkapnya mengenai struktur 
pengurus IMAKSI periode ini bisa cek di blog IMAKSI 
guys di alamat jayalahimaksi.blogspot.com. ;)
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Masa Orientasi Pengurus

Bertempat di Natural Hill, Lembang, 
kegiatan ini dimulai dengan 
straching bersama-sama agar otot-
otot kita lemas dan gak kaku untuk 
mengiku   kegiatan berikutnya. 
Walaupun sedikit ngaret dari jadwal 
yang direncanakan, namun pani  a 
tetap berusaha menyesuaikan 
se  ap sesinya biar gak ada yang 
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ke  nggalan nih ilmunya;) Kegiatan 
pertama ini ada pematerian mengenai 
character building oleh Teh Rika. 
Teh Rika (13) banyak bicara tentang 
apa sih yang harus dibutuhin biar 
organisasi itu berjalan sesuai dengan 
visi misinya, bagaimana menjadi 
orang yang konsisten dengan mimpi-
mimpinya, dan beberapa cerita nyata 
dari orang-orang inspira  f yang bakal 
memo  vasi kalian deh. Setelah Teh 

Rika selesai, gan  an deh sekarang ada pematerian dari Teh Nina seputar kesekretariatan. 
Bicara proker pas   butuh tuh yang namanya proposal dan surat-surat pendukung lainnya 
dan semua itu di urus oleh sekretaris. Pas   dipikiran kalian sekretaris itu iden  k dengan 
ribet dan harus selalu ada 24jam. Gak seribet itu kok guys, Teh Nina (13) bakal kasih 
penjelasan kalo ngurus kesekretariatan itu gak kalah asik sama yang lain, enjoy aja.

It’s  me to break guys. Hari makin siang 
dan perut udah keroncongan jadi kita 
makan dulu biar makin semangat:D 
Pani  a juga udah nyiapin dessert 
lho buat para peserta yang hadir, ya 
seadanya aja ya teman-teman, yang 
pen  ng bikin tenggorokan seger. Tapi 
akhirnya abis juga kok hihihi. Dilanjut 
lagi dengan pematerian mengenai 

kebendaharaan oleh Teh Fera (12), gak usah ditanya deh track record teteh yang 
satu ini soal bendahara dan keuangan, udah jagonya banget. Nah disesi ini peserta 
dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian diberi nama seper   divisi-divisi 
yang ada di kepani  aan kemudian diinstruksikan untuk membuat RAB (Rencana 
Anggaran Belanja) sesuai dengan kebutuhan divisi tersebut. Yang namanya RAB itu 
benar-benar harus sesuai kebutuhan lho, harga barangnya juga harus mendeka   
dengan harga asli yang sedang berlaku, gak boleh asal-asalan guys!



VOL 3 11issuu.com/kominfoimaksi15

 Games
Pani  a menginstruksikan seluruh peserta untuk berkumpul 
di lapangan dan membagi menjadi beberapa kelompok. 
Permainan pertama adalah dimana se  ap anggota saling 
berbaris berhadapan dan berpindah dari satu kotak ke kotak 
lainnya dengan syarat  dak boleh mundur dan  dak boleh maju 

melewa   lebih dari 2 kotak. Permainan ini dimaksudkan untuk percaya 
kepada pemimpin yang telah dipilih oleh se  ap kelompoknya. Mengiku   
perintah pemimpin dengan sebaik-baiknya, dan tentu pemimpin juga harus 
menyusun strategi yang baik agar  m nya menang. Dari 7 kelompok yang 
ada, diambil 3 pemenang yang paling cepat menyelesaikan permainan 
sesuai dengan instruksi. And you guys as the winner got the prize yuhu! 
Congratula  on!

There is the second game! Kayaknya ini yang daritadi 
ditunggu-tunggu sama peserta, yep, kita bakal main di 
kolam. Sebelumnya peserta telah diinstruksikan untuk 
membawa pakaian gan   untuk mengatasi hal-hal yang 
diinginkan. Di tempat tersebut tersedia kolam dengan 
ukuran sedang dengan sebuah rakit diatasnya dan tali yang 

menghubungkan kedua ujung. Se  ap kelompok harus menaiki rakit 
tersebut dan menuju bagian ujung kolam tanpa terjatuh dan mengambil 
bola sebanyak-banyaknya yang telah disebar oleh pani  a. Jangan ngarep 
deh buat gak basah kalo udah main air, para peserta saling ganggu 
kelompok yang lagi naik rakit, dan alhasil se  ap kelompok jatuh dari rakit 
dan basah seluruh badan. But, we have fun, so much fun! It’s right, yes? 
Hahaha. And it’s the end guys. Acara kali ini diakhiri dengan lari-larian 
antara yang ingin temannya basah dan  dak ingin basah hahaha.
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Alhamdulillah nih pada tahun ini kita semua masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan 
yang sangat ditunggu-tunggu umat Islam se  ap tahunnya. Yap, bulan Ramadan. Seper   yang kita 
ketahui bersama kalau dibulan Ramadhan ini semua kebaikan yang kita lakukan akan mendapat 
balasan yang berlipat ganda. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala 
tersebut dengan berbagai kegiatan yang posi  f,  dak terkecuali IMAKSI nih. Kita juga gak mau 
ke  nggalan untuk mendapatkan rahmat yang berlimpah dibulan mulia ini. Dan Divisi Kerohanian 
punya kegiatan yang bagus banget nih untuk bulan Ramadhan. It’s ARE YOU, Accoun  ng 
Ramadhan For You. Yang didalamnya terdapat acara bak   sosial dan buka puasa bersama. 
Kegiatan ARE YOU ini telah terlaksana pada hari Jumat 10 Juni 2016 di Pan   Sosial Asuhan Anak 

Al-Fien yang beralamat di Jl. Sariasih I No. 12, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung.

Sebelumnya pani  a dan teman-teman yang 
akan ikut berkumpul di Masjid Al-Furqon 
pukul 15.00 WIB. Untuk teman-teman yang 
ingin berpar  sipasi namun  dak bisa hadir 
langsung, pani  a juga mengajak teman-
teman sekalian untuk membantu dalam 
bentuk donasi uang dan barang yang dapat 

dikirimkan kepada pihak pani  a yang nan  nya 
akan disalurkan kepada pihak pan  . Se  banya 
di tempat, acara dimulai dengan sambutan 
dari ketua pelaksana acara, Aditya (15) juga 
dari pihak pan  . Kemudian dilanjutkan dengan 
pemberian tausiyah dari Kang Rizka. Dan 
pemberian plakat dari pani  a untuk pemateri.
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Biar acara lebih seru nih, pani  a punya games 
untuk teman-teman dan adik-adik pan   
semuanya. Salah satunya adalah games estafet 

karet dengan sedotan. Saat permainan berlangsung, 
pani  a dan adik-adik keliatan berbaur dan seneng 
banget lho, alhamdulillah yah....gak kerasa waktu 
berbuka sebentar lagi nih. Pani  a pun menyiapkan 
makanan untuk berbuka puasa. Saat adzan maghrib 
berkumandang seluruh pani  a dan pihak pan   
membatalkan puasa yang dilanjut dengan shalat 
maghrib berjamaah. Setelah shalat baru deh kita 
makan, yeay! Happy breakfas  ng everyone! Jangan 
lupa baca doa dulu ya, semoga puasa kita hari ini 
diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamiiin....

Dan untuk menutup kegiatan ini, pani  a 
menyerahkan donasi yang telah disiapkan kepada 
pihak pan  , lalu melakukan sesi foto bersama-sama. 
Berpamitan dengan pihak pan   dan mengucapkan 
banyak terimakasih karena telah diberi kesempatan 
untuk berbagi sedikit kebahagiaan bersama adik-
adik yang ada di pan  . Terimakasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu dan berpar  sipasi. 
Semoga yang kami berikan dan lakukan hari ini 
dapat bermanfaat dan dengan kegiatan ini kita 
dapat menjalin silaturahmi yang lebih baik. Semoga 
dapat bertemu lagi dilain kesempatan. Amiiin... See 
you at the next ARE YOU!
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As you know, kalau beberapa waktu lalu 
BEM IMAKSI menerima kunjungan dari 
mahasiswa akuntansi Universitas Negeri 
Jakarta tepatnya pada sabtu, 27 agustus 
2016 dengan program kerja mereka 
yang bernama ‘Jelajah Kampus’. Sebuah 
kebanggaan dan juga kehormatan untuk 
kami, pihak BEM IMAKSI dapat menjadi 

des  nasi teman-teman UNJ sekalian.

Rombongan Badan Ekseku  f Mahasiswa 
Prodi Akuntansi (BEMP Akuntansi) FE 
UNJ  ba di Bandung sekitar pukul 11.30 
WIB yang lewat dari jadwal seharusnya 
karena beberapa hal yang  dak bisa 
dihindarkan. Bertempat di Auditorium 
FPEB UPI Lt. 6, pani  a dari BEM IMAKSI 
langsung menyambut dan mengarahkan 
mereka menuju tempat. Kemudian acara 
dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-
Quran dan sambutan dari ketua himpunan 
masing-masing serta dibuka secara resmi 
kegiatan studi banding ini oleh Ketua Prodi 

Akuntansi UPI, Bapak Agus Widarsono. 

Setelah itu acara dilanjutkan dengan 
persentasi mengenai profi l BEM, 
pengenalan anggota, dan juga program 
kerja dari masing-masing pihak. Yang 
dimulai dari pihak BEM IMAKSI UPI, 
dipimpin oleh Ketua Umum BEM, Kang 
Anggara mulai menjelaskan presentasi 
yang telah disiapkan. Lalu diserahkan 

Penerimaan Studi Banding: 

BEM IMAKSI UPI 
dengan 

BEMP Akuntansi FE UNJ
penjelasan masing-masing divisi kepada 
ketua divisinya. Sebelum Kang Anggara 
memulai nih ada pemutaran video profi l 
BEM IMAKSI UPI terlebih dahulu. Setelah 
selesai, sekarang giliran pihak BEMP 
Akuntansi FE UNJ yang memaparkan 
presentasi mereka dan ada tayangin video 
profi l mereka juga lho! Suasana presentasi 
bener-bener seru banget, engga serius, 
tapi temen-temen semua tetep dapet 
informasi yang dijelaskan. Walaupun ada 

beberapa yang mengundang tawa hihihi

Selesai presentasi dari kedua pihak, 
teman-teman semuanya dipersilahkan 
untuk ISHOMA, teman-teman BEMP 
diarahkan menuju Lt. 1 untuk shalat, dan 
makan di Lt.5 karena acara selanjutnya 
akan dilaksanakan di salah satu ruangan 
di Lt. 5. Sekitar pukul 15.00 WIB acara 
dimulai kembali dengan penampilan 
dari masing-masing pihak. BEM IMAKSI 
UPI mempersembahkan penampilan 
akus  k yang diisi oleh Kang Ridho (2013), 
Kang Kamil (2013), Kang Dimas (2014). 
Sementara itu dari BEMP Akuntansi UNJ 
juga mempersembahkan penampilan 
akus  k dengan vokalis Ketua Umum BEMP 
nya lho! Kang Ariq menyanyikan sebuah 
lagu berjudul Kesalahan Yang Sama. 
Acara makin ramai karena iringan musik 
yang dibawakan oleh mereka, riuh suara 
penonton yang ngefans sama penampilan 
mereka bikin suasana makin ramai hahaha.
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Nah, selanjutnya adalah diskusi/Tanya 
jawab yang merupakan kegiatan utama 
dari studi banding ini. Setelah tadi 
pemaparan dari masing-masing himpunan, 
walaupun banyak kesamaan namun ada 
juga beberapa perbedaan baik struktur 
maupun sistem dari masing-masing BEM. 
Diskusi/sharing antar bidang dimaksudkan 
agar masing-masing pihak dapat bertukar 
pikiran, memperoleh inspirasi/ilmu, dan 
juga mengenal lebih se  ap himpunannya. 
Dengan bentuk duduk yang telah 
disesuaikan pani  a, dan pembagian 
bidang/divisi yang telah disamakan, pihak 
BEM IMAKSI dan BEMP mulai berdiskusi. 
Di sesi ini buat yang punya pertanyaan 
dan kepo sama proker-proker yang ada 
langsung tanya aja nih. Mumpung ketemu 

dan bisa tanya langsung sama orangnya.

Berhubung waktu yang semakin sore 
namun seper  nya masih banyak yang 
ingin ditanyain dan dikepoin ya. Tapi 

apadaya waktu yang memisahkan huhu. 
Setelah diskusi selesai, selanjutnya adalah 
penyerahan plakat/kenang-kenangan 
dari masing-masing pihak sebagai tanda 
berakhirnya acara studi banding ini. Namun 
sebelum pulang kita ada tour kampus dulu 
nih. Teman-teman BEMP Akuntansi FE 
UNJ diajak berkeliling Kampus UPI. Dan 
berakhir di gedung ISOLA yang menjadi 
icon UPI, kami semua melakukan foto 
bersama. Kemudian mengantarkan ke 

parkiran dimana bus mereka berhen  . 

So, this is the end of our event today! Semoga 
dengan kegiatan ini banyak manfaat dan 
informasi yang diperoleh oleh kedua pihak 
dan dapat memberikan inspirasi untuk 
BEM yang semakin baik. Semoga dengan 
kegiatan ini pula, tali silaturahmi kita tetap 
terjaga dan dapat dipertemukan lagi dilain 
kesempatan. Amiiin… Dah teman-teman 
BEMP Akuntansi UNJ! Sampai jumpa lagi!:)
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pro-kontra, solusi efek  f atau keputus asaan?

COUNTICLES kali ini bakal bahas 
mengenai issue yang lagi happening banget 
nih, yap, tentang Tax Amnesty. Sebagai ma-
hasiswa jurusan akuntansi tentunya kita 
perlu memahami segala sesuatu yang bers-
inggungan dengan perekonomian salah sa-
tunya tentang kebijakan Direktoran Jendral 
Pajak yang sedang ramai dibicarakan yaitu 
Tax Amnesty (pengampunan pajak). 

Lalu, apa tax amnesty itu? Begini Ceritan-
ya…

Siapakah Yang Paling Diuntungkan?
 Yang paling diuntungkan dengan Tax 
Amnesty ini sudah pasti orang kaya, orang yang 
benar-benar kaya. Apakah semua orang kaya 
mengemplang pajak? Kalau mau jujur, sebagian 
besar ya. Sebenarnya bukan salah wajib pajak 
seluruhnya, perilaku petugas pajak, pejabat ne-
gara, dan iklim bisnis di Indonesia yang sarat 
suap dan korupsi “memaksa” orang kaya tidak 
melaporkan semua penghasilan dan kekayaan-
nya. Katanya untuk jaga-jaga, dana taktis, uang 
pelicin bagi pejabat kotor sudah menjadi raha-
sia umum sejak lama. Kasus seperti Gayus Tam-
bunan hanya salah satu puncak gunung es yang 
menjadi bukti bobroknya sistem perpajakan di 
Indonesia. 
 Orang kaya bukan hanya pengusaha, 
melainkan juga artis, olahragawan, dan teru-
tama pejabat-pejabat negara dan wakil-wakil 
rakyat. Terlepas darimana datangnya uang 
mereka, yang pasti mereka menyembunyikan, 
tidak melaporkan semua kekayaan mereka 
terlebih-lebih kalau mereka mendapatkan ke-
kayaan tidak dengan cara yang benar. Setelah 
sekian lama menyembunyikan harta mereka, 
tidak bayar pajak, sekarang disuruh tunjukkan 

dan “bayar tebusan”, apakah mau? Harusnya 
mau, karena tebusan yang ditetapkan pemer-
intah jauh lebih rendah dari seharusnya, hanya 
2% hingga maks. 10%. Seharusnya, kalau itu 
dilaporkan sebagai penghasilan sejak dulu, terk-
ena pajak 5% hingga maks. 30%. 

Kalau Ada Yang Diuntungkan, 
Apakah Ada Yang Dirugikan?
Apakah negara dirugikan? 

Bayangkan begini ceritanya: 
Si Polan dan si Poltak bersahabat sejak kecil, 
dan sejak mulai kuliah mereka merintis usaha 
bersama. Si Polan yang memang orang tuanya 
lebih kaya memodali si Poltak berbisnis dengan 
kesepakatan, nanti kalau ada keuntungan, ke-
untungannya mereka bagi. Si Poltak yang men-
jalani usaha, sementara si Polan tidak terlibat 
dalam bisnis tersebut. 

Dalam perjalanan waktu, si Poltak menjalan-
kan bisnis dengan benar sehingga perusahaan 
mulai menuai laba. Namun seiring dengan itu, 
kebutuhannya juga turut meningkat. Si Poltak 
mulai menyiapkan modal untuk berumah tang-
ga, menyicil rumah tinggal untuk keluarganya, 
membeli mobil agar istri dan anaknya tidak 
kehujanan kalau bepergian, menabung uang 
persalinan untuk istrinya dsb. Laba usaha yang 
belum sempat dilaporkan dan dibagikan seba-
gian terpakai dan sebagian ditabung untuk per-
siapan kebutuhan-kebutuhan diatas. 

Sementara si Polan suatu ketika teringat bahwa 
dia ada usaha bersama si Poltak dan ingin me-
minta bagian keuntungan dari si Poltak. Karena 
tidak terlibat sejak awal, sementara si Poltak 
juga tidak melakukan pencatatan pembukuan 
dengan rapi dan sebagian uang perusahaan 
juga terpakai untuk menyicil rumah dsb, si Pol-
tak tidak bisa memberikan laporan dan atau 
mengeluarkan pembagian keuntungan. 
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Si Polan berpiikir keras mencari jalan keluar 
yang terbaik, sampai-sampai dia pergi men-
cari dua orang guru besar ekonominya untuk 
berkonsultasi. 

Guru Besar Pertama
Guru besar pertama memberi masukan kepada 
Si Polan, 
“Kowe suruh si Poltak rapikan saja pembuku-
annya dan laporkan semua keuntungan usaha 
dari dulu. Keuntungannya dibagi sesuai kesepa-
katan awal, tetapi kowe tidak perlu mendenda 
si Poltak akibat terlambat dalam pembagian ke-
untungan. Kalau begitu ceritanya, sebenarnya 
kowe tidak rugi apa2 juga, hanya uangnya yang 
harusnya diterima sejak dulu ini baru diterima 
belakangan” 
“Jadi owe tidak rugi dong” 
“Pasti tidaklah. Artinya si Poltak tetap harus 
membayarkan pembagian keuntungan yang 
disepakati dulu, kowe hanya rugi waktu saja. 
Harusnya diterima dulu, ini baru sekarang di-
terima.” 
“Kalau si Poltak tidak mau jujur ngaku semuan-
ya bagaimana?” 
“Kalau itu masalahnya jangan tanya owe lah. 
Kowe cari polisi atau cari tukang pukul untuk 
maksa si Poltak saja” 
Itulah konsep Sunset Policy yang pernah di-
jalankan pemerintah pada tahun 2008 dan 
2015. 

Guru Besar Kedua
Guru besar kedua memberi masukan kepada si 
Polan sebagai berikut, 
“Begini, sekarang duit modal dan keuntungan 
kan dipegang si Poltak. Di dunia, seringkali duit 
itu melebihi Tuhan. Banyak orang lebih baik 
melepaskan Tuhannya daripada melepaskan 
duitnya. Usul saya begini, you minta si Pol-
tak melaporkan total duitnya sekarang. Selisih 
(penambahan) duit sekarang dengan dulu se-
benarnya ya itu keuntungan usaha selama ini, 
betul?”
“Benar juga” 
“Kalau kesepakatan dulu, kalau ada keuntun-
gan kan dibagi rata. Ini you tawarin si Poltak 
diskon besar saja. Tidak usah bagi rata, cukup 
bagi sedikit saja. Yang penting kedepannya 
transparan lagi, dan bilang kepada si Poltak, 
modal usahanya tarik kembali dan lanjut kong-

sian dengan you sehingga kedepan masih bisa 
menghasilkan untung. Jangan duit you dipakai 
buat kongsian dengan orang lain, you malah 
tidak dapat untung.” 
“Wah, I rugi dong. Harusnya terima pembagian 
keuntungan sama rata, ini malah cuma terima 
sedikit” 
“Mau pilih mana, mau terima sedikit tetapi lang-
sung ditangan atau tetap mau hitung-hitungan 
tetapi hanya diatas kertas, itupun belum tentu 
bisa lunas. Ada pepatah mengatakan, satu bu-
rung ditangan lebih berharga daripada seribu 
burung yang terbang dilangit.” 
“Tapi apa kongsian saya yang lain tidak protes. 
Mereka yang jujur tidak dapat diskon tetapi si 
Poltak yang sedikit nakal malah dapat diskon” 
“Kalau dilihat hanya dari satu kasus ini, ya sep-
ertinya begitu. Tetapi pertanyaannya begini, 
apakah disemua usaha yang you kongsi dengan 
orang lain pasti menguntungkan dan ada jami-
nan sukses?” 
“Tidak ada, sebagian menguntungkan, seba-
gian merugi, bahkan ada juga yang sudah tutup 
karena bangkrut.” 
“Baik, walaupun mereka jujur, tetap tidak ada 
jaminan tetap untung bukan?” 
“Betul” 
“Nah, untuk kasus dengan si Poltak. Apakah ada 
jaminan bisnis kongsian yang Poltak jalankan itu 
pasti sukses dan menguntungkan seperti hari 
ini?” 
“Tidak ada juga” 
“Artinya sebenarnya bisa terjadi si Poltak hari 
ini juga sudah bangkrut dan bahkan modal you 
disana pun sudah menguap, betul?” 
“Betul” 
“Kenyataannya hari ini bisnis si Poltak berjalan 
baik, modalnya berkembang pesat dan bisa 
membagi keuntungan. Apakah itu perlu disy-
ukuri?” 
“Pasti” 
“Kalau begitu ruginya dimana?” 
“Rugi karena kasih diskon pembagian keuntun-
gan” 
“Oke, pernah lihat KFC bikin promo Happy Hour, 
jam 2-4 sore paket ayamnya murah banget. 
Menurut you KFC rugi tidak kasih diskon?” 
“Tidaklah, KFC hanya mengurangi keuntungan 
saja. Dia masih tetap ada untung” 
“Persis, tetapi lebih untung mana bagi KFC; dia 
bikin promo yang mengurangi keuntungannya 
atau tidak melakukan promo tetapi bisa me-
maksimalkan keuntungan.” 
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“Pastinya dengan promo, karena penjualannya 
meningkat sehingga keuntungannya juga men-
ingkat. Walaupun untung per porsinya lebih ke-
cil tetapi secara total akan mendapatkan lebih 
besar.” 
“Pintar. Coba you bayangkan you di posisi KFC, 
dan si Poltak-poltak kongsian you adalah cus-
tomer. You kasih diskon, mereka akan berbon-
dong-bondong melaporkan keuntungan dan 
berbagi keuntungan dengan you. Sementara 
kalau you tidak kasih diskon, mereka tidak akan 
melaporkan, malah terus berusaha menyembu-
nyikan dari you. Betul tidak?” 
“Hmm, betul juga” 
Inilah konsep Tax Amnesty yang baru dijalankan 
pemerintah di tahun 2016.

Sama-Sama Untung 
 Yang pasti, orang-orang kaya yang 
tidak (belum) melaporkan kekayaannya secara 
lengkap akan mendapat keuntungan diskon 
(besar) dari Tax Amnesty . Negara juga akan 
mendapatkan keuntungan dari setoran pajak 
dari harta kekayaan yang selama ini tidak jelas 
keberadaannya. Lebih baik seekor burung di-
tangan daripada seribu ekor burung terbang di 
udara. 
 Apakah orang kaya yang sudah “mene-
bus” tahun ini akan terus membayar pajak yang 
besar untuk tahun-tahun berikutnya? Mungkin 
itu yang ditakutkan. 
Pastinya tidak. 
 Pada dasarnya pajak dikenakan terha-
dap penghasilan (pendapatan), bukan terhadap 
aset (harta kekayaan). Kalau orang yang sudah 
sangat kaya, tetapi kemudian tidak mempun-
yai penghasilan lagi, atau penghasilannya kecil, 
sesungguhnya pajak yang wajib dibayar juga 
kecil. 
 Sebaliknya orang yang tidak kaya (tidak 
memiliki banyak harta), kalau mendapat peng-
hasilan besar, tetap saja harus membayar pajak 
yang besar juga. Jadi besar kecilnya pajak yang 
dibayar tidak melulu dilihat dari kaya tidaknya 
seseorang, yang benarnya adalah dari peng-
hasilannya.
 Terjadi pro dan kontra penambahan 
aturan mengenai tax amnesty ini. Pendapat pro 
mengatakan bahwa kebijakan tax amnesty bisa 
menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan 
jumlah wajib pajak baru dan penerimaan pa-
jak. Namun, terdapat kontra yang berargumen 

bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah 
putus asa dari pemerintah. Selain itu, pember-
lakuan tax amnesty dapat mendorong warga 
yang selama ini taat pajak menjadi nakal ka-
rena ada faktor kecemburuan.

Jadi, seandainya Anda jadi presiden, Anda pilih 
kebijakan yang mana? Tuntaskan sekarang, 

Nah ilustrasi diatas dimaksudkan un-
tuk memudahkan teman-teman se-
mua dalam memahami Tax Amnesty. 
Presiden Jokowi dan  m juga telah 
melakukan sosialisasi mengenai tax 
amnesty ke beberapa kota besar, dan 
Bandung menjadi kota keempat yang 
beliau datangi untuk sosialisasi men-
genai hal tersebut (8/8/2016). Un-
tuk  mendapatkan penjelasan lebih 
lagi, kalian bisa langsung kunjungin 
website www.pajak.go.id atau www.
kemenkeu.go.id. Semoga apa yang di-
lakukan pemerintah selalu memberi-
kan hal posi  f untuk Negara ya!
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Hai Peeps! Siapa sih yang engga mau hidup mandiri? 
Bisa membiayai sekolah sendiri, memenuhi kebutu-
han sendiri, apalagi bisa membelikan sesuatu untuk 
orang tua. That’s everyone’s dream! Semua itu bisa 
tepenuhi salah satunya dengan mendapat beasiswa. 
So, kita bakal kasih informasi seputar beasiswa yang 
ada didalam kampus maupun luar kampus. Let’s 
check!

Nah karena terbatasnya jenis beasiswa yang berasal dari dalam Kampus, bukan 
berar   engga ada beasiswa yang lain guys! Kita harus sering-sering kepo sama 
beasiswa yang berasal dari luar Kampus. Seper   dari perusahaan-perusahaan 
umum, perbankan, maupun yayasan. Berikut adalah beberapa beasiswa terse-

but:
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Bisa membiayai sekolah sendiri, memenuhi kebutu-
han sendiri, apalagi bisa membelikan sesuatu untuk 
orang tua. That’s everyone’s dream! Semua itu bisa 
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PERSYARATAN UMUM:

PERSYARATAN KHUSUS:
Beasiswa PPA

Beasiswa BBP-PPA

Itu dia beberapa informasi mengenai beasiswa yang ada didalam maupun luar Kampus. Untuk beasiswa 
luar kampus masih banyak lagi lho jenisnya. Umumnya se  ap perusahaan memiliki program CSR (Corpo-
rate Social Responsibility) salah satunya berbentuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Untuk persyara-
tan masing-masing beasiswa dapat dilihat langsung melalui website resmi  ap perusahaan yah guys! Atau 
bisa langsung tanya-tanya ke senior kalian sekalian nambah teman engga ada salahnya lho  So, good luck!

Website Informasi Beasiswa 

Get Your Dream 

Scholarship!
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Mereka hampir  dak pernah pulang dengan sepatu yang bersih. Bagaimana  dak? Kegiatan yang mereka lakukan menyusuri keindahan alam sekitar Kota 
dan Kabupaten Bandung, melewa   jalan setapak berlumpur menuju air terjun, puncak tebing, puncak gunung, maupun tempat-tempat indah lainnya 
yang sukar dijangkau. Tak heran bila mereka pulang dengan keadaan sepatu penuh lumpur, pakaian kotor, dan wajah yang kucel, tetapi hal tersebut  dak 
berar   apa-apa dibanding kepuasan dan bahagia yang mereka rasakan. Mereka lah penikmat alam.

Berawal dari acara televisi yang acap kali 
menggambarkan keindahan alam Indonesia, 
acara tersebut berhasil menumbuhkan rasa cinta 
masyarakat terhadap alam Indonesia. Acara tersebut 

dinilai inspira  f juga informa  f dalam menumbuhkan rasa 
bangga masyarakat Indonesia akan kekayaan 
alamnya. Hal tersebut juga yang melatarbelakangi 
terbentuknya komunitas My Trip My Adventure 
Bandung (MTMA Bandung). Berdiri pada 10 
November 2015, komunitas ini terbilang masih baru. 
Namun, antusias anak muda terhadap komunitas 
ini sangat  nggi. Dapat terlihat dari jumlah anggota 
terhitung dari awal berdiri hingga Agustus 2016 memiliki 
sekitar 56 anggota tetap dan 71 anggota  dak tetap yang 
masih dalam proses recruitment.

Komunitas yang dipelopori oleh Albi sebagai admin 
pertama Instagram @mtma_bandung dan Rahadian yang 
kini menjabat sebagai ketua ini, mulanya  dak memiliki 
mekanisme perekrutan anggota yang sistema  s, siapa pun 
yang memiliki minat dan hobi yang sama boleh ikut. Akan 
tetapi, semakin lama komunitas ini kian eksis di media sosial 
Instagram dengan me-repost keindahan-keindahan alam 
Bandung yang meningkatkan antusias masyarakat untuk 
bergabung dengan komunitas ini. Dengan meningkatnya 
antusias masyarakat di tahun 2016 ini, perekrutan anggota 
pun jadi dibatasi hanya empat bulan sekali, untuk efek  vitas 
dan efi siensi se  ap kegiatan.

Berbicara mengenai kegiatan, komunitas yang mengusung 
tagline “Sauyunan Ngajaga Alam” ini seringkali menjelajahi 
tempat-tempat yang sukar dikunjungi, seper   Curug 
Malela, di Bandung Barat atau Curug Cipanji di Ciwidey. 
Sesuai dengan namanya, “Adventure” mereka juga kerap 
kali melakukan kegiatan ekstrem seper   hammocking di 
atas ke  nggian 70 meter di Tebing Hawu. Menurut Wakil 
Ketua Fachrurroji Faizin yang kerap disapa Oji ini, trip yang 
paling berkesan ke  ka menyambangi Curug Malela, meski 
lokasinya masih di Kabupaten Bandung Barat, tetapi jaraknya 
cukup jauh dan jalur menuju kesana yang kurang manusiawi. 
Diperlukan kurang lebih empat jam perjalanan dan trekking 
untuk menuju replika Niagara Waterfall ini. “Tapi tantangan 
menuju ke sini yang bikin ba  n dan kebersamaan kita lebih 
terasa”, tuturnya. Kegiatan yang dilakukan MTMA Bandung 
tak melulu mengeksplorasi keindahan alam atau kegiatan 
outdoor lainnya, melainkan mereka pernah melakukan city 
trip mengunjungi Museum Geologi dan roo  op Gedung 
Sate. Mereka juga ak  f turut serta dalam kegiatan posi  f, 
mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan 
kelestarian alam, seper   penanaman 1000 pohon di Gunung 
Rakutak, penanaman pohon di Ranca Upas, mengiku   
program “Wali Pohon” di Kareumbi, serta kegiatan-kegiatan 
sosial yang dapat membantu sesama, seper   menjadi 
relawan ke  ka Banjir di Bandung Selatan, berbagi dengan 
anak pejuang kanker, dan masih banyak kegiatan lainnya.

MTMA Bandung ini bukan satu-satunya komunitas yang 
berkiblat pada acara televisi, melainkan Bandung merupakan 

My Trip My Adventure
BERSAMA 
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My Trip My Adventure
BERSAMA 

regional dari MTMA Jawa Barat dan MTMA Indonesia. Fan base 
acara televisi ini sudah terorganisir menjadi komunitas resmi 
di bawah naungan Marke  ng Public Rela  on bagian komunitas 
stasiun televisi tersebut, Jemi Ngadiono. Dengan demikian, MTMA 
Bandung yang termasuk bagiannya seringkali dilibatkan dalam 
acara My Trip My Adventure jika kebetulan sedang melakukan 
shoo  ng di kawasan Bandung dan sekitarnya. Tergabungnya 
Uniknya, dibandingkan dengan komunitas MTMA regional lain, 
MTMA Bandung ini memiliki anggota wanita yang lebih banyak. 
Namun, hal tersebut sama sekali bukan penghalang bagi mereka 
untuk melakukan kegiatan di alam bebas.

MTMA Bandung resmi menjadi salah satu dari 13 regional yang 
telah tergabung dalam himpunan MTMA Regional Se-
Jawa Barat yang kita sebut MTMA West Java. Selain 
itu komunitas ini juga telah tergabung dalam MTMA 
Indonesia yang didalamnya terdiri dari 70an komunitas 
MTMA regional lainnya yang secara resmi diakui dan 
terverifi kasi oleh MTMA Indonesia dan pihak stasiun 
televisi, yang membentang mulai dari MTMA Medan 

di Indonesia bagian barat hingga MTMA Sorong Rajaampat di 
Indonesia bagian Timur. Jadi buat kalian yang mau menjelajah 
Indonesia, gak perlu takut karena kalian bakal dapat banyak 
informasi, referensi, atau bahkan ada yang menyambut di des  nasi 
yang kalian tuju. Inilah hubungan  mbal balik posi  f bila kamu 
tergabung dalam komunitas ini, menyenangkan bukan.

Hal yang masih menjadi kendala bagi komunitas ini ialah belum 
tersedianya basecamp, sehingga untuk sekedar kumpul atau 
sharing sesama anggota mereka selalu menggunakan ruang 
publik, seper   Balai Kota maupun taman-taman yang disediakan 
pemerintah kota Bandung. Meski begitu, se  ap anggota beserta 
divisi-divisi yang tergabung dalam MTMA Bandung selalu 
mengusahakan yang terbaik untuk menajuan komunitasnya. Eem, 
selaku Bendahara MTMA Bandung menuturkan “Sebisa mungkin 
harus banyak akal, krea  f dan tanggap memberikan pendapat, ide, 
usul, agar  dak jenuh dan bosan”, jelasnya.

Bergabung dengan komunitas penggiat alam tentu mendatangkan 
banyak manfaat. Dengan bertemu dengan orang-orang baru, 
selain menambah teman, hal tersebut dapat menjadi ajang 
bertukar pikiran sehingga menambah pengetahuan mengenai 
banyak hal. Mengingat orang-orang tersebut berasal dari latar 
belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut diakui Eem “Manfaat 
yang dirasakan bertambah wawasan tentang alam, bagaimana 
cara menjaga, membudayakan, dan melestasrikan alam”, tuturnya. 
Oji menambahkan “Nambah teman, nambah sahabat, nambah 
kesibukan yang asyik juga. Dikasih kesempatan jadi pengurus di sini 
juga experience  berharga pisan, jadi nambah relasi intern maupun 
extern dan pas  nya jauh memahami karakter  ap individu. 
Sebagai koordinator Divisi Trip Ali juga merasakan manfaat ke  ka 
bergabung dengan MTMA Bandung “Menambah pengalaman, 
teman, wawasan, juga keterampilan”. Selain manfaat, tentunya 
ada perubahan dalam  ap individu ke  ka sudah bergabung 
dengan MTMA Bandung. Perubahan yang dialami beberapa 
anggota antara lain, meningkatnya rasa percaya diri, munculnya 
keberanian, dan hilangnya rasa takut untuk berkegiatan di alam 
bebas. Perubahan yang cukup signifi kan dialami Oji, menurutnya 
ia merasakan banyak perubahan posi  f dalam dirinya, tetapi 
perubahan yang paling mendasar dalam dirinya adalah “Lebih 
cerdas mengontrol emosi”, mengingat untuk berka  vitas di 
suatu komunitas yang terdiri dari banyak kepala rentan terjadi 
permasalahan yang mengharuskan beradu argumen. Bagaimana? 
Tertarik untuk bergabung dengan MTMA Bandung?
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C: Jadi dulu saat pertama kali menjadi mahasiswa itu 
rasanya gimana sih, Bu?                 
A: Dulu saya pertama kali sekolah itu usia 5 
tahun, jadi usia 17 tahun itu sudah lulus SMA dan 
dilanjutkan kuliah ke UGM D3 Akuntansi. Rasanya 
ya tentu berbeda sekali dengan dunia perkuliahan 
yang benar-benar luas. Tapi karena saya orangnya 
cuek dan  dak gamang dengan perubahan jadi ya 
saya rasa  dak ada yang perlu ditaku  . Justru saya 
dikampus itu lebih senang karena banyak teman, 
relasi semakin luas. 

Knowing 

C: Lalu cara Ibu beradaptasi dengan semua 
perubahan itu seper   apa?
A: Kalau masalah adaptasi, saya rasa  dak perlu kita 
beradaptasi. Jika kita mengetahui betul apa kelebihan 
dan kekurangan kita, dan dapat menyesuaikannya 
maka itu yang dibutuhkan. Kita engga perlu minder, 
engga perlu merasa rendah diri. Karena saya yakin 
se  ap orang itu diciptakan dengan unik. Dan jika kita 
bisa memetakan kelebihan kita, mengop  malkannya 

C: Pertanyaan terakhir nih Bu, pesan-pesan 
untuk mahasiswa akuntansi agar kuliahnya tetap 
semangat?
A: Pesan-pesannya ya berteman dan berkumpulah 
dengan orang-orang yang membawa kebaikan. 
Seper   yang telah saya katakana sebelumnya 
bahwa orang itu cenderung akan berkumpul 
dengan lingkungan yang membuatnya nyaman. 
Maka dari itu carilah yang sesuai dengan diri kita 
namun tetap sesuai norma yang baik. Ibarat energi 
kuanta itu, posi  f menarik yang posi  f, nega  f 
menarik  yang nega  f. That’s the Law of a  rac  on. 
Pokonya percaya pada diri sendiri saja dan terus 
berbuat kebaikan.

dengan benar, maka kita dapat menonjolkan apa 
yang menjadi kebisaan kita. Orang-orang akan 
mengabaikan kekurangan kita dengan cara tersebut. 
Maka dari itu saya selalu menjadi diri saya sendiri, 
yang pen  ng saya nyaman dan orang lain nyaman 
juga dengan saya. Dan tentunya tetap berada 
dijalur yang benar sesuai norma. Sesederhana itu. 

C: Jadi  ps dan trik nya untuk mahasiswa baru agar 
dapat menyesuaikan dengan suasana baru?
A: Mungkin yang paling utama itu jangan pernah 
ada pikiran kalo apa yang telah kita capai, telah kita 
lakukan itu salah.  Karena perlu diyakini bahwa  dak 
ada sesuatu yang salah. Semuanya telah menjadi 
ketentuan Allah SWT. Saya senang memerdekan 
pikiran saya, membebaskan pikiran saya untuk 
melakukan sesuatu yang membuat saya nyaman. 
Maka lakukan lah apa yang disenangi dan membuat 
nyaman diri kita, pikiran kita, jangan memaksakan 
sesuatu yang  dak kita senangi. Apalagi sesuatu 
yang  dak sesuai norma. Kemudian masalah 
lingkungan juga sangat pen  ng. Jangan sampai 
kita memfollow lingkungan tersebut. Kalau baik 
ya  dak masalah tapi kalau buruk? Yang terakhir 
adalah teguhkan pendirian kalian. Kalian boleh saja 
menjadi orang yang ‘value oriented’ tapi jangan 
sampai  dak seimbang dengan a   tude kalian. 
Karena  dak menjamin orang yang akademiknya 
bagus itu juga bagus ke  ka berhadapan dengan 
orang lain. Tolak ukur keberhasilan seseorang itu 
bukan dari IPK-nya, bukan dari asal sekolah, bukan 
dari prestasi dalam karir, kesuksesan itu ukurannya 
seberapa banyak dia bermanfaat bagi orang lain, 
bagaimana dia bisa menebar manfaat untuk banyak 
orang.
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C: Cerita sedikit dong Teh dulu kegiatannya selama kuliah di 
UPI itu ngapain aja?
A: Kegiatan selama kuliah di UPI, selain kuliah adalah 
mengiku   beberapa organisasi seper   Kopma dan IMAKSI. 
Dan ada juga beberapa kegiatan di luar kampusnya 
seper   les musik, les bahasa, dan les accoun  ng so  ware 
(accurate).

C: Hal yang paling bikin semangat buat nyelesein kuliah dan 
ngeraih cita-cita itu apa/siapa Teh?
A: Hal utama yang bikin saya semangat adalah karena di 
mindset saya tertanam sebuah cita-cita (tujuan hidup). 
Jadi kalau kalian ingin sukses, pertama kalian harus punya 
tujuan hidup dulu dan yang kedua kalian harus punya 
beberapa orang yang mempunyai peran pen  ng untuk 
kalian yang selalu memberikan support pada kalian atau 
bahasa gaulnya mah moodbooster lah ya. Contohnya, 
saya mempunyai tujuan hidup untuk menjadi Cer  fi ed 
Public Accountant yang nan  nya akan membawa saya 
menjadi seorang partner di salah satu kantor akuntan 
publik internasional. Selain adanya cita-cita tersebut saya 
juga beuntung karena dikelilingi oleh orang-orang yang 
mempunyai ar   sangat besar untuk saya, yang memang 
sejak dari saya masih duduk di bangku SMP mereka sudah 
ada dalam hidup saya dan mereka memberikan saya 
support dari zaman itu sampai sekarang. Sampai saya 
menjadi auditor di Grant Thornton Indonesia dan Insha 
Allah akan meneruskan program master  di Sheffi  eld Hallam 
University di Inggris. Jadi, saya ulangi lagi pernyataan saya 
sebelumnya, bahwa kunci saya menjadi sukses adalah 
mempunyai tujuan hidup dan moodbooster (orang-
orang yang menjadi panutan kalian dan bisa dijadikan 
penyemangat dalam mencapai suatu tujuan).

C: Terus denger-denger nih Teteh dapet beasiswa keluar 
negeri itu gimana ceritanya Teh? Tips dan trik nya gimana 
nih Teh?
A: Yaa kalau mau sekolah di luar negeri yang pertama 
harus niat dulu. Yang kedua cari cara untuk da  ar 
universitasnya. Untuk detailnya yaitu: 1. Cari management 
untuk da  ar universitasnya, contoh managementnya IDP 
Australia; 2. Lengkapi persyaratan yang diminta oleh 
universitas tujuan sampai diterima oleh universitasnya/
biasanya dapat LoA (Le  er of Acceptance); 3. Cari tahu 
tentang biayanya, kalau mau biaya sendiri berar    nggal 
masuk universitas yang diinginkan, tapi kalau mau cari 
dana bisa cari beasiswa LPDP, AMINEF, atau minta ke 
universitas dan negara tempat kalian akan diterima, siapa 
tau universitas dan negara tersebut mau memberikan 
beasiswa.
C: Kira-kira pesan buat warga IMAKSI biar kuliahnya tetap 
semangat apa nih Teh?
A: Pesan untuk mahasiswa IMAKSI, rajin belajar yaaa, 
biar IPK kalian besar dan kalian punya wawasan yang 
luas, apalagi tentang akuntansi. Sehingga kalian bisa 
mendapatkan jalan ke depannya gampang, mau kerja di 
lembaga negara khusus akuntan seper   OJK, BPK, atau 
Kementerian Keuangan juga mudah, atau mau masuk 
Big Four juga Insha Allah mudah kalau IPK kalian besar 
dan cerdas. Dan yang harus kalian ingat, kalian masuk 
akuntansi UPI itu sudah membuk  kan bahwa kalian 
hebat dan beruntung karena akuntansi termasuk jurusan 
yang terbaik dan akuntan pun merupakan profesi kedua 
terbaik setelah kedokteran. Sehingga price seorang 
akuntan tuh sangat mahal. Jadi, jangan sia-sia kan ilmu 
akuntansi kalian agar kalian bisa mendapatkan masa 
depan yang baik, berguna, dan hebat.

Jawabannya benar-benar memo  vasi banget  yah teman-teman. Sekali lagi terimakasih atas waktu dan pesan-pesannya untuk kita 
semua Teh. Semoga oneday dikasih kesempatan untuk ketemu langsung ya Teh hihihi. Mungkin ketemu di Inggris…amiin… Sukses 

selalu Teh untuk karir dan studinya di Inggris nan  ! So, it’s your turn guys to set your goals! Now or never. See ya!
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Paling  dak, carilah 3-5 orang teman.
Jadikan ospek sebagai ajang cari teman 

Malas ikutan ospek karena tugasnya 
yang seabrek? Coba buang jauh-jauh 
rasa malas kamu. Lihatlah sisi posi  f 
dari agenda wajib mahasiswa baru 
ini. Tujuan ospek sebenarnya adalah 
memperkenalkan kamu pada dunia 
perkuliahan. Yang paling pen  ng, 
ini adalah ajang di mana kamu bisa 
berkenalan dengan teman-teman 

kampusmu.
Ini pen  ng, lho! Karena teman-teman 
yang kamu temukan di ospek inilah yang 
akan berjuang bareng sama kamu selama 
4 tahun ke depan. Temukan teman 
yang cocok denganmu, yang bisa diajak 
hangout, memberikan efek posi  f, dan 
juga seru untuk berdiskusi tentang kuliah.

Rasa seganmu justru akan membuat 
mereka memandangmu cute. Nggak 
perlu malu tanya-tanya berbagai hal ke 

senior! 
Bingung sama materi kuliah? Atau 
bingung cara menghadapi dosen yang 
dikenal killer? Jangan ragu untuk tanya 
 ps dan triknya sama senior kamu. 

Mereka yang lebih dulu menghadapi 
hal-hal seper   itu pas   sudah punya 
cara jitu juga buat mengatasinya. Nggak 
perlu takut dianggap cari perha  an atau 
sok akrab. Asal niat kamu baik dan cara 
pendekatan kamu juga asik, senior pas   
dengan senang ha   bakal bantu kamu. 
Kenal sama senior juga pen  ng, lho, 
untuk membangun jaringan kamu yang 

akan berguna saat kamu lulus nan  .

Sekarang waktunya kamu mengubahnya
Perluas lingkaran pertemananmu!

Teman-teman yang pertama kali kamu 
kenal di kuliah kemungkinan besar 
pas   akan jadi sahabat kamu juga. Tapi 
jangan sampai kamu terperangkap pada 
lingkungan pertemanan yang itu-itu aja.
Kamu perlu memperluas 
lingkaran pertemananmu. Ini akan 
memudahkanmu dalam banyak hal: 
tugas kuliah, urusan organisasi, urusan 
ingin pindah kost, bahkan saat kamu 
sudah mulai mencari kerja nan  . 
Pas  nya, pertemanan yang luas akan 
membantu kamu untuk membangun 

jaringan yang luas juga.

Ini nggak murah lho
Ini adalah  ps pen  ng yang kerap 
terlupakan. Jangan latah beli semua buku 
teks perkuliahan. Jangan terpengaruh 
teman-temanmu yang punya buku 
seabrek. Jangan pula langsung percaya 
kalau dosenmu bilang kamu wajib beli 
buku yang dia rekomendasikan ke kelas.
Harga buku-buku teks itu nggak murah. 
Sebelum kamu langsung membelinya 
(atau membajaknya di tempat 
fotokopian), lebih baik cari apakah buku 
itu tersedia online di Google Books. 
Memang, Google Books biasanya hanya 
akan menampilkan beberapa bab dari 
sebuah buku. Tapi dosen kamu juga 
sama: biasanya, yang akan digunakan 
dalam kelas hanya bagian-bagian 

tertentu dari buku itu.
Kalau kelas kamu menggunakan ar  kel-
ar  kel jurnal, cari apakah ar  kel tersebut 
tersedia secara gra  s di internet. Kalau 
universitasmu berlangganan situs-

Jangan sampai dompetmu seper   ini
Sebagai mahasiswa, kamu akan dianggap 
sudah dewasa oleh orangtuamu dan 
dituntut untuk lebih mandiri. Karena 
belum dapat menghasilkan uang sendiri, 
kamu masih akan diberi uang saku oleh 
orangtuamu, biasanya ru  n se  ap 
awal bulan. Uang bulanan tersebut 
akan menjadi biaya hidup kamu selama 
sebulan penuh dan usahakan jangan 
sampai kamu harus meminta uang 

tambahan.

Untuk menghindari minta uang 
tambahan, kamu harus cermat 
dalam menggunakan uang bulanan. 
Perhitungkan harus berapa kali kamu 
makan dalam sehari, harus beli 
kebutuhan apa aja untuk di kost, berapa 
budget untuk transportasi, dan lebih baik 

lagi kalau kamu bisa menabung.
Pikirkan juga budget kamu untuk main 
dengan teman-teman. Sosialisasi itu perlu, 
tapi jangan sampai akhir bulanmu merana, ya.

situs penyimpan jurnal seper   JSTOR, 
Routledge, dan Cambridge Journals, 
maka hidupmu sebenarnya sudah 
dimudahkan. Kamu  nggal unduh saja 
PDF ar  kel jurnal tersebut dari internet 
secara gra  s dan legal. Selain itu, kamu 
juga bisa patungan sama teman. Kalau 
kamu beli buku untuk mata kuliah A, dia 
beli untuk mata kuliah B. Jadi kalian bisa 
saling pinjam. Kamu juga bisa meminjam 

buku-buku lama milik senior kamu.
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Selama kuliah, cari gebetan atau pacar 
Punya gebetan di kampus bisa bikin kamu 
semangat buat ke kampus, lho, hehehe. 
Kamu nggak perlu cari yang benar-benar 
kamu suka untuk dijadiin gebetan. Cari 
aja sosok yang bisa bikin kamu kagum 
dan termo  vasi untuk lebih rajin datang 
ke kampus. Syukur-syukur kalau kamu 
bisa akrab atau malah pacaran sama dia.
Tapi, jangan sampai hal ini mengganggu 
kuliah kamu, ya. Makanya kamu harus 

pintar-pintar pilih gebetan.

Dekatlah dengan dosen 
Berkonsultasi di sini bukan dalam konteks 
nega  f, lho. Maksudnya, cobalah untuk 
berusaha dikenal dengan baik oleh 
dosen. Keuntungannya? Banyak! Selain 
kamu bisa diskusi mengenai materi 
kuliah, kamu juga bisa ikut proyek 
peneli  an yang sedang dijalani sama 
dosenmu. Ikut proyek peneli  an ini bisa 
menjadi pengalaman bekerja kamu dan 
tentunya kamu akan mendapat uang 
saku tambahan yang lumayan untuk 
memanjakan diri atau sekedar hangout 
dengan teman-teman. Oh, ya. Ilmu yang 
didapat dari ikut proyek peneli  an juga 
sangat banyak dan berguna buat kamu.

Selain itu, dekat dengan dosen akan 
memudahkanmu meminta surat 
rekomendasi kalau kamu mau menda  ar 
beasiswa ke luar negeri. Mau dong, 
menghabiskan 1-2 semester di luar 

negeri dengan biaya negara?

Selagi punya waktu, ini saatnya 
mengeskplorasi bakat dan minatmu

Kegiatan mahasiswa seper   MUN dan 
debat bisa membentuk karaktermu 

Kuliah adalah saat yang tepat untuk 
kamu mengeksplor minat dan bakat 
kamu. Kalau di SMA dulu kamu ikut 
ekstrakurikuler tertentu, kamu bisa 
lanjutkan minatmu itu dengan ikutan 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
Di samping menyalurkan minat dan 
bakatmu, UKM juga bisa menjadi wadah 
kamu untuk memperluas pertemanan 
karena lingkupnya yang mencakup 1 

universitas.
Selain ikut UKM, kamu juga bisa ikut 
organisasi-organisasi di dalam maupun 
luar kampus. Dengan bergabung dalam 
organisasi, kamu dapat mengasah jiwa 
kepemimpinanmu dan belajar untuk 
mengorganisir kegiatan kampus. Banyak 
juga lowongan kepani  aan event di luar 
kampus yang bisa kamu iku  , seper   
pani  a acara musik atau fes  val fi lm. 
Nggak ada salahnya untuk bergabung 
karena kamu akan dapat pengalaman 

yang luar biasa.

Kamu  dak tahu siapa yang akan 
membalasnya dengan keramahan yang 

sama
Ramah kepada siapa saja yang kamu 

temui 
Ramah kepada teman? Sudah pas  . 
Ramah kepada senior? Ini juga harus. 
Ramah kepada dosen? Apalagi! Tapi 
yang ada di kampus nggak hanya mereka 
aja, lho. Masih ada pegawai akademik, 
petugas kebersihan, dan juga petugas 
keamanan. Bersikap ramah kepada 
mereka dapat memberikan kemudahan 
pada kita. Saat kita ada kesulitan dengan 
urusan administrasi kampus, pegawai 
akademik akan dengan senang ha   
membantu kita jika kita bersikap ramah 

kepada mereka.
Begitu juga dengan petugas kebersihan 
dan keamanan. Saat kita kehilangan 
barang di kampus, pas   mereka akan 
dengan senang ha   membantu mencari 
barang tersebut. Nggak ada salahnya 
ramah kepada seluruh orang di kampus 
karena dengan adanya mereka, 
kehidupan kampus kita akan berjalan 

dengan lancar.

Misalnya, acara UKM hanya ada di hari 
Senin atau Selasa

Catat kegiatan kamu dalam sebuah 
agenda 

Jadwal kuliah yang padat, la  han di 
UKM, rapat organisasi, main dengan 
teman-teman, dan sederet kegiatan 
lainnya lambat laun akan membuat 
kamu kewalahan. Nggak menutup 
kemungkinan, jadwal padat itu bisa 
memberikan efek kurang baik pada 

nilaimu.
Jadi sedari awal kamu sudah harus tahu 
mana yang menjadi prioritas utama. 
Kamu harus tahu kegiatan mana yang 
wajib dan segera kamu lakukan terlebih 
dahulu. Atur waktu sebaik mungkin 
supaya kegiatanmu seimbang, dan  dak 
ada tugas atau kewajiban akademik yang 
keteteran. Tidak ada salahnya untuk 
membeli buku agenda untuk mencatat 

seluruh kegiatanmu se  ap harinya.

Jangan malas — apalagi  dur di kelas
Tidur di kelas nggak akan membuat 

dosenmu terkesan 
Jadwal kuliah yang padat kadang 
memang membuat kita capek dan malas. 
Belum lagi kalau kuliahnya super pagi. 

Rasanya kamu mau balik  dur aja.
Jangan memanjakan rasa malasmu! 
Memang, sih, godaan   p presensi 
kepada teman memang menggoda. 
Tapi, belum tentu juga temanmu punya 
kesempatan untuk itu. Bisa jadi, dosenlah 
yang akan mengecek presensi mahasiswa 
satu per satu. Kalau presensi kamu kurang 
dari ketentuan, kamu mungkin nggak 
bisa ikut ujian. Sia-sia, kan, kuliahmu 1 

semester?
Jangan malas juga untuk mengerjakan 
tugas. Selain bisa menambah nilai, kesan 

kamu di mata dosen juga akan baik.
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Ke  ka kita masih kecil, orangtua selalu merawat dan 
mengambilkan obat untuk diminum agar cepat sembuh. Dan 
saat itulah semua orang mengambil obat yang sama untuk 
semua umur agar dapat menyembuhkan alergi, pengobatan 
penyakit, atau masalah medis jangka panjang, dan tentu 
dilengkapi dengan vitamin dan suplemen. Namun apakah obat 
tanpa resep dokter dapat kita andalkan?

Bahkan Pillo mampu mengenali orang yang berbeda dalam satu 
rumah tangga dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah 
dan kemudian berinteraksi serta mengeluarkan pil yang cocok 
untuk se  ap individu pada waktu yang dibutuhkan. Selain itu, robot 
ini juga dapat terhubung dengan profesional kesehatan, membawa 
perintah auto-refi ll, terhubung dengan perangkat pintar lain milik 
Anda seper   ponsel, tablet, atau smartwatch untuk mengak   an 

pemberitahuan, dan menjawab pertanyaan kesehatan Anda.

Seper   kebanyakan robot baru lainnya, harga dari Pillo sendiri 
 dak murah. Harga per unit dari robot ini diharapkan menjadi 

$599 atau setara dengan Rp7,8 jutaan. Namun harga yang 
ditawarkan selama masa kampanye di Indiegogo, robot ini hanya 
dibanderol dengan harga $269 atau setara dengan Rp3,5 jutaan 
ditambah biaya pengiriman. Pengiriman sendiri diharapkan 

bulan Juli 2017 atau 1 tahun dari sekarang. 

Tim Pillo Health sendiri memiliki rencana untuk memperluas 
fungsi Pillo jika proyek ini mendapatkan dana sepenuhnya. 
Di masa depan mereka berharap untuk menambahkan fi tur 
penghitung kalori, manajemen stres, pemantauan bayi, laporan 
kesehatan digital, dan papan informasi gizi. Nah, apakah Anda 

tertarik untuk memiliki robot kesehatan ini?
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Hey  guys, kali ini gue bakalan cerita tentang liburan gue kemaren 
ke Pulau Karimun Jawa, Jepara, Indonesia. Are you ready to hear 

my story??? Langsung aja kali ya.. Oke jadi gini, sebelumnya 
gue emang sering banget denger kalo Pulau Karimun Jawa itu 

disebut sebagai “Paradise Island”. Gue juga sering kepoin di social 
media sebagus apa sih Karimun Jawa itu. Sampe-sampe gue 

search digoogle, dan liat instagram orang-orang. Sempet punya 
pemikiran sih kalo gue gak mungkin banget kesini. Pertama, gak 

berani izin ke orang tua. Kedua, ya sama siapa juga gitu kesininya 
hehe. 

Sebelumnya, gue pengen cerita dulu nih. Jadi gue tuh emang 
punya temen trip gitu yang  ap tahun emang ngetrip (AMIN) 

doakeun. Sebenernya ada 13 orang termasuk gue sendiri. Tahun 
kemaren kita ke Pulau Seribu, dan tahun sekarang ke Pulau 

Karimun Jawa. Kabarnya sih dari bulan kapan Cuma kaya gak jelas 
gitu, gue mikirnya bakal gak jadi kan. Tapi  ba-  ba salah satu 
temen gue yang namanya Nana line sore-sore di pertengahan 
bulan Juli kemaren, kalo ke Karimun Jawanya jadi dan insyallah 

berangkat tanggal 28 Juli. Shock banget karna dadakan dikabarin 
H- seminggu. Untung aja sih duit bulanan belum abis haha. 

Oke, sore itu juga gue langsung nelfon abang gue yang lagi 
kerja buat minta izin. Deg-degan sih awalnya karna abang gue 
sebenernya bawel parah. Tapi ternyata gue dibolehin pergi ke 

Karimun Jawa #eaakk. Dan malemnya gue mikir gimana caranya 
minta izin biar dibolehin sama bokap. 2 hari kemudian gue baru 

berani minta izin karna lagi tenang bokap guenya. And…. Di izinin 
dongggg yeay! Karna pake uang sendiri sih di izininnya juga hiks 
hiks. Oh iya ada  ps nih buat ngadepin bokap yang persis kaya 

gue, maksudnya ya yang suka marah kalo pergi jauh. Pertama, liat 
kondisi bokap jangan sampe lagi keadaan capek atau pas pulang 

kerja. Bahaya bray, bisa-bisa kena siraman rohani yang belum 
tentu 4 jam kelar. Kedua, ambil kondisi disaat bokap lagi nyantai 
dan adem pikirannya. Yakin pas   bakal di izinin, dengan catatan 
ngomong bae-bae dan yakinin bokap kalo lo bakal gak kenapa-

kenapa nan  nya. 

Posisi gue waktu itu lagi gak dibandung, gue lagi pulang ke rumah. 
Yasshhh, gue orang Cilegon. 27 Juli siang tepat jam 10.00 gue 
berangkat ke bandung dan sampe bandung sekitar jam 17.30. 

Sampe kosan gue bingung mes   ngapain dan bingung bawa baju 
yang mana buat besok. Biasa lah cewe emang suka gitu hmm. 

Besoknya gue dikabarin jam 11.00 kalo dijemput abis dzuhur. Dan 
gue belum packing sama sekali dong.. Langsung buru-buru milih 

baju dan masukin carrier. Gak lupa juga bawa baju snorkeling 
karna banyak orang bilang permukaan lautnya luar biazaaaahh. 

Akhirnya jam 14.00 gue dijemput 
dan ngumpul disalah satu rumah 
temen gue dicicaheum. Dan jam 
17.30 gue sama temen-temen 
langsung naik bis diterminal 
cicaheum ke Jepara. Waktu yang 
ditempuh kurang lebih 10 jam. 
Kebayang gak sih.. pegelnya duduk 
kaya gimana. Setelah seharian dibis 
akhirnya sampe juga Dipelabuhan 
Kar  ni, Jepara. Setelah itu kita 
nyebrang naik kapal kurang lebih 5 
jam. Dan ini dia kapalnya.

5 jam berlalu, dan akhirnyaaaaaaaaa 
“Selamat datang di Karimun Jawa”.
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Sampe diKarimun Jawa jam 11.30, 
dijemput dengan mobil langsung 
perjalanan lagi ke homestay untuk 
is  rahat sebentar dan naro tas. Setelah 
itu cabut lagi langsung snorkeling, 
yuhuuuu..

Kita disini Cuma 2 hari doang guys, 
so sad. Pulau menjangan Kecil, Pulau 
Menjangan Besar, Pulau Cilik, Tanjung 
Gelam, penangkaran ikan hiu, dan Bukit 
Love. Kalo gak salah sih 3x snorkeling. 
Tips lagi nih, pake sunblock sesering 
mungkin dan usap berkali-kali. Karna 
diKarimun Jawa panasnya pake banget. 
Pake lengan panjang atau celana 
panjang buat yang gamau belang 
atau susah buat mu  hin laginya. Btw, 
budget buat kesini kemaren gue sekitar 
1,4jt. Itu udah sama homestay, makan 
pagi sama malem, alat snorkeling, 
bis+kapal pulang pergi,  ket masuk 
penangkaran ikan hiu dan  ket masuk 
ke Bukit Love. Dengan uang segitu 
juga udah termasuk jajan-jajan can  k 
dialun-alun waktu malem. Dan dengan 
uang segitu juga lo bisa bawa pulang 
cenderamata dari Karimun Jawa dan 
satu kaos Karimun Jawa. Ini hasil foto-
foto liburan gue kemaren.

Well, kapan kesini? 

Pulang ke homestay setelah magrib, 
karna kita nikma  n indahnya sunset 
dulu. Abis itu kita mandi main game dan 
jam 22.00 kita ke alun-alun cari angin 
dan jajan-jajan can  k. Balik lagi ke 
homestay sekitar jam 00.00 karna udah 
pada mau tutup. Sampe homestay kita 
semua tepar dan langsung ngimpi. 

Jeng..jeng.. jam 08.00 kita dijemput 
lagi untuk snorkeling dipulau berikut, 
cabssss. 
seharian banget, malem baru pulang 
karna kita berkelana kemana-mana. 
Besoknya jam 05.00 subuh kita harus 
ke pelabuhan lagi karna harus pulang. 
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Sekuat-kuatnya tubuhmu, 
akan lebih kuat dan kokoh 
jika tubuhmu berlipat.

Manusia adalah mahluk yang diciptakan oleh 
Tuhan untuk bersahabat dengan kata-kata dan 
menggunakannya sebagai skema berkomunikasi 
dengan mahluk sosial lainnya. Kata-kata juga 
berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 
bercakap pada seseorang agar dapat 
mempengaruhinya. Dari kemampuan ini lah 
seseorang bisa mengenal orang lain yang mungkin 
suatu saat orang tersebut dapat menopang 
kesulitan bilamana kita membutuhkannya.

Mahluk sosial memang nggak bisa terlepas 
dari tolong-menolong. Terlebih bangsa kita 
yang sangat memegang erat budaya gotong 
royong. Bayangkan saja jika suatu saat kamu di 
dalam sebuah angkutan kota yang sudah kamu 
naiki selama perjalanan kurang lebih 1 jam, 
dan kamu baru sadar kalau kamu kehabisan 
uang ongkos untuk bayar supir yang wajahnya 
sebelas-duabelas dengan Vin Diesel. Apa jadinya 

andaikata kamu nggak bisa berbahasa dan bercakap 
dengan sopan dan santun? 

Dalam kehidupan, ada baiknya jika kita banyak 
belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Why so 
important? Beberapa alasan yang harus kita ingat 
kalau komunikasi itu pen  ng adalah kita nggak akan 
bisa mendapat sahabat yang baik, bisa mendengarkan 
secercah curahan ha   kita tentang peliknya hidup. 
Atau paling nggak teman yang bisa bantu kalau kita 
sedang benar-benar kesulitan. Yes, sekuat-kuatnya 
tubuh kita, akan lebih kuat dan kokoh jika tubuh 
kita berlipat. Menjalani dan berhasil dalam suatu 
rencana yang besar harus dimulai dengan sesuatu 
yang kecil. Salah satunya punya teman yang menger   
kesusahan kita. Contoh paling kecilnya adalah lomba 
Panjat Pinang. Sendiri? Hmm.. Dapat apa, ya. Jadi, 
mari belajar berkomunikasi dengan baik, dan punya 
banyak teman. That’s why!
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The Architect re of Love
Ika Natassa

Genre : Romance

Novel karya Ika Natassa ini berawal dari 
kerjasama nya dengan Twi  er dengan 
membuat #PollStory  yaitu sang penulis 
membuat cerita dalam tweet nya dan 
di akhir episode diadakan Polling untuk 
memilih alur cerita selanjutnya yang dipilih 
oleh para pembaca nya. ‘The Architecture 
Of Love’ berhasil menarik perha  an dengan 
19,535 polls di twi  er, +49k readers di 
twi  er, 15k books sold dalam 2 bulan, dan 
sudah mendapat movie deal untuk segera di 
fi lmkan. So, ‘The Architecture Of Love’ is very 
recommended guys.
‘The Arcitecture of  Love’ sendiri bercerita 
tentang Raia, seorang penulis bestseller 
Indonesia yang kehilangan muse setelah 
bercerai dari suaminya, dia pergi ke New 
York dengan harapan bisa menulis lagi, 
menemukan muse yang baru, tapi dua bulan 
di sana tak kunjung mengakhiri writer’s block, 
belum bisa memecah kebuntuan. Sampai 
suatu ke  ka Raia bertemu dengan seorang laki 
laki bernama River di pesta tahun baru.

River mengenalkan kota New York kepada Raia 
dengan cara berbeda , bahwa se  ap bangunan 
memiliki cerita, membuat Raia bersemangat 
se  ap harinya untuk mencari inspirasi. Obrolan 
sederhana di tengah-tengah acara berkeliling 
juga menghidupkan kebahagiaan Raia yang 
sempat hilang, serta menyadarkan bahwa 
mereka sebenarnya sama-sama tersesat 
akan masa lalu, di kota yang tak pernah  dur 
tersebut mereka  dak seharusnya merasa 
sendirian.
Penasaran banget kan dengan kisah Raia dan 
River di New York?

Sabt  Bersama Bapak
Adhit a Mulya

Genre : Drama, Inspirasi

Novel Sabtu Bersama Bapak, Karya Adhitya Mulya 
ini meruapakan novel Best Seller, dan tanggal 5 Juli 
2016 sudah diangkat menjadi fi lm dengan judul 
yang sama. Novel ini di sajikan dengan bahasa yang 
asik dan diselingi humor humor dalam cerita nya, 
walaupun novel ini termasuk novel yang penuh 
drama. Sabtu Bersama Bapak bercerita tentang 
dua anak laki - laki: Satya dan Cakra, yang satu 
sudah menikah dengan satu anak, yang satu lagi 
masih dalam proses mencari jodoh yang  dak 
ketemu-ketemu juga. Their dad died of cancer when 
they were s  ll very young, tapi sang ayah punya 
ide cemerlang untuk terus ‘menemani’ langkah 
hidup anak-anaknya sampai dewasa: dad recorded 
hundreds of videos before he passed away, berisi 
cerita tentang hidup dan nasihat. Video ini kemudian 
diputarkan sang ibu ke anak-anak laki-lakinya se  ap 
Sabtu, a Saturday a  ernoon they all looked forward 
to every week, hence the  tle: Sabtu Bersama Bapak.
Penasaran kan dengan kisah hidup keluarga ini? 

The Alpha Girl’s Guide
Henr  Manampiring

Genre : Psychologi, Inspirasi

vel karya Henry Manapiring ini sudah banyak banget dijadiin pegangan buat cewek-cewek, karna 
novel ini berisi tentang bagaimana menjadi seorang Alpha Female, Alpha Female adalah para 
perempuan yang menginspirasi, memimpin, menggerakkan orang sekitarnya, dan membawa 
perubahan. Mereka cerdas, percaya diri, dan independen. Bagaimana remaja dan perempuan muda 
bisa mengembangkan diri menjadi mereka? The Alpha Girl’s Guide akan membahas  ps-  psnya, 
seper  :
- Mana yang lebih pen  ng, nilai atau pengalaman berorganisasi?
- Apakah teman kamu teman seja   atau teman yang menghambat?
- Bagaimana mengetahui cowok parasit dan manipula  f? 
- Bagaimana bersikap saat patah ha  ?
- Apakah kamu akan menikah untuk alasan yang tepat?
- Apa yang pen  ng dilakukan saat memulai bekerja?
Penasaran kan bagaimana cara menjadi seorang Alpha Female?
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Ar  st : Adele
Single : Send My Love (To Your New Lover)

Siapa sih yang ga kenal adele, kayanya hampir semua 
orang pas   ga asing lagi deh sama lagu – lagu nya 
adele, terutama orang yang suka galau pas   ada deh 
salah satu lagu adele di playlistnya hahaha… sebagai 
seorang penyanyi Adele selalu sukses menyanyikan 
lagu galau yang selalu membuat pendengarnya 
merasakan ar   serta makna dari lagu tersebut. Bikin 
baper deh is  lahnya hehe
Salah satu lagu galau terbaru adele yang berjudul Send 
My love tampaknya cukup sukses di tangga music 

Ar  st: Shawn Mendes
Single : Treat You Be  er

Pas   kalian tau dong lagu “s  tches” yang kemarin – kemarin tuh lagi booming banget…. Kalian 
pas   tau kan siapa penyanyinya? yap siapa lagi kalo bukan si tampan Shawn Mendes!! 
Si tampan kelahiran Kanada ini baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Treat You 
Be  er  yang dirilis pada 3 Juni 2016 kemarin. Nah, lewat Treat You Be  er, Shawn Mendes 
menyampaikan pesan pen  ng nih guys buat kalian para lelaki yang memperlakukan perempuan 
salah satunya kekasih kalian secara kasar!! Hayolooooo!! Di dalam videonya  di ceritakan ada 
seorang wanita yang mendapatkan kekerasan dari kekasihnya. Lalu, Shawn yang hanya bisa 
mencitai wanita tersebut dari jauh ingin agar wanita tersebut meninggalnya kekasihnya yang 

kasar tersebut karena, si tampan ini akan siap memperlakukan wanita itu lebih baik  dan pas  nya tanpa kekerasan dong. Ya jadi 
in  nya sih lewat lagu Treat You Be  er ini Shawn menyampaikan pesannya untuk semua wanita yang mendapat perlakuan kasar dari 
seorang lelaki untuk segera meninggalkan lelaki tersebut karena, diluar sana masih banyak lelaki yang akan memperlakukan wanita 
jauh lebih baik pas  nya dengan lembut dan tulus tanpa kekerasan. Bahkan nih, di akhir videonya Shawn mencantumkan nomor 
hotline untuk kasus kekerasan domes  k. Wow…. ternyata ini merupakan lagu an   kekerasan yang disampaikan oleh Shawn Mendes 
loh guys! Jadi buat kalian yang mendapat kekerasan jangan takut untuk melaporkan kekerasan tersebut ke pihak yang berwajib ya!!

CHEAP THRILLS 
Sia feat. Sean Pau

THIS IS WHAT YOU CAME 
FOR 

Rihanna feat. Calvin Harris

CLOSER
The Chainsmokers feat. 

Hasley

CAN’T STOP THE FEELING
Jus  n Timberlake

COLD WATER 
Major Lazer (feat. Jus  n 

Bieber & MØ)

internasional. Lagu yang ditulis oleh adele dan Max 
Mar  n dan Shellback (Karl Jihan Schuster) tersebut 
bernada riang tapi sebenarnya memiliki ar   yang 
cukup mendalam loh guys. Lagu ini cocok banget buat 
kalian yang baru diputusin pacar nih. So, kalo kalian 
baru di putusin dengerin deh lagu Adele yang satu ini! 
Jadi ceritanya di lagu ini Adele udah lama menjalin 
kasih dengan si mantan, malahan si mantan tersebut 
udah ngajak Adele buat ke jenjang yang lebih serius 
yap pas  nya pernikahan dong. Gimana ga seneng 
coba? Eh tapi sayang si mantan malah menghiana   
Adele dan berpindah ke lain ha  . Duh gimana ga sedih 
coba? Gimana ga patah ha   coba? Tapi, disini Adele 
bertekad untuk moveon, dia memaa  an sang mantan 
dan merelakan sang mantan agar hidup bahagia 
bersama pacar barunya tersebut. “Send my love to 
your new lover. Treat her be  er”  yap itu sepercik 
lirik yang menegaskan kalo Adele udah merelakan 
sang mantan. Wah hebat ya Adele? Walaupun Adele 
di khiana   tapi dia lebih memilih untuk mendoakan 
yang terbaik buat si mantan dan pacar barunya. Nah 
buat kalian yang baru di saki  n, jangan kelamaan 
sedihnya guys. Mending kalian move on trus relain aja 
tuh mantan dan berharap yang terbaik buat si mantan 
sama si pacar barunya itu biar si mantan ga ngulang 
kesalahan yang sama ke pacar barunya. 
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Just Hanging!
Hallo temen - temen imaksi! Apa kabar nih? Gimana liburan nya seneng ga seneng ga? Atau malah pada gabut 
diem dirumah? Heheh nih buat kalian yang pada gabut dan gatau harus main kemaana disini ada review dari 
teh Novi tentang tempat hangout buat kalian pecinta kuliner atau yang cuma pingin sekedar ngopi-ngopi 
can  k. 

Sebelumnya disini ada yang pernah denger atau udah pernah 
ke BAKERZIN belum nih? Buat yang belum mungkin ini 
bisa jadi referensi buat kalian yang pingin ngopi can  k dan 
suka kuliner kaya aku. Bakerzin sendiri lokasinya berada 

di dalam TSM (Trans Studio Mall) di jalan Jendral Gatot Subroto, 
Bandung. Pas   pada tau TSM dong? Kalian bisa masuk dari pintu 
utama atau pintu samping TSM, lokasi pas   bakerzin sendiri ada 
di dekat Sushi Tei. Oh iya, katanya sih bakerzin ini satu grup sama 
sushi tei yaitu dibawah naungan boga grup. Pertama masuk aku 
udah disambut oleh pelayan yang ramah-ramah. Interior dari 
bakerzin sendiri adalah casual dinning yang terkesan mewah dan 
kalem dengan dinding kayu coklat cream serta sebagai kaca – kaca 
yang besar dan poci – poci pu  h sebagai pernak – pernik dari café 
ini. Kursi kursinya pun rata – rata merupakan sofa dan tersedia free 
wifi . Wah pokoknya suasana dari bakerzin bakal bikin kalian betah 
deh bikin kalian males pulang heheh. Tapi sayang, untuk luasnya 
café ini terbilang cukup kecil hanya bisa menampung kira-kira 40-
50 orang aja.  

with BAKERZIN
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BAKERZIN
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 
289, Trans Studio, GF A 066-068
(022) 91092828
@bakerzinbdg
www.bakerzin.id

Untuk harga makanan dari bakerzin sendiri 
sih terbilang ga murah, harga untuk main 
coursenya berkisar 70.000 – 150.000. Untuk 
dessertnya 20.000 - 100.000, dan minumanya 

berkisar 30.000 - 50.000. Tapi, kalian ga perlu khawa  r 
kalo kalian Cuma pingin ngopi-ngopi can  k sambil 
wifi an kalian bisa pesen minumanya aja sama makanan 
– makanan ringan, atau bisa juga hanya dessertnya aja. 
Untuk harga kue per slicenya berkisar 35.000-40.000. 
Untuk harga macaronnya aku lupa karena udah lama 
banget ga beli terakhir sih 8.000 atau 9.000/pcs. Nah, 
kalo untuk birthday cakenya harganya rata-rata 300.000 
rupiah tergantung ukuranya. Tapi dengan harga segitu 
kalian gaperlu khawa  r soal rasa deh, karena rasa dari 
semua makanan di bakerzin gaperlu di ragukan lagi. Nah, 
buat kalian yang penasaran nih mending langsung cus 
aja ke tkp. Buat yang penasaran nyoba main coursenya 
boleh nabung dulu nih guys biar bias makan kenya, atau 
bisa kesini nya awal bulan heheh tapi ingat ya semua 
harga belum termasuk pajak dan service. 

Nah, buat kalian pecinta dessert kayanya tempat ini wajib 
banget nih buat kalian kunjungin karena bakerzin sendiri  
menyediakan aneka ragam pastry, pannacota, coklat lava, 
dan lain sebagainyanya. Tapi, kalo yang paling terkenal 

dari bakerzin sendiri sih macaronnya, ada lebih dari 16 varian rasa 
macaron disini. Macaron bakerzin memang terkenal dari dulu.  Kalo 
kalian habis nonton di TSM pulangnya bisa deh beli macaron di sini 
karena rasa dari macaronya sendiri enak banget guys dijamin ga 
akan nyesel! Tapi, buat kalian yang ga suka sama dessert kalian ga 
perlu khawa  r, karena di bakerzin sendiri menawarkan berbagai 
macam makanan utama seper   pasta, steak dan makanan western 
lainya. Berhubung aku lagi laper banget nih, jadi aku pilih buat 
memesan main course nya yaitu salmon steak. Tingkat kematangan 
dari steaknya sempurna, potongan dagingnya juga lumayan besar, 
salmonya bener – bener empuk, juicy dan pokoknya enak banget 
guys! Ada sayuran serta kentang bulatnya juga. Penampilan dari 
salmon steak ini juga sangat menarik dan rapih. Berhubung aku 
belum kenyang aku juga memesan dessertnya yaitu strawberry 
pannacota. Pannacotanya di sajikan di dalam gelas  nggi yang 
membuat penampilan pannacota terkesan rapih dan can  k. Untuk 
rasa dari pannacota nya ga terlalu manis pas di lidah, trus ada rasa 
asem – asemnya dari potongan buah strawberry dan blueberry 
diatasnya. Tekstur dari pannacotanya lembut sekali, pokoknya bikin 
pingin nambah lagi nambah lagi deh hahaha. Untuk dessert yang 
kedua ada lava cake. Untuk penampilan dari lava cake sebenarnya 
terkesan biasa saja seper   lava cake pada umumnya karena hanya 
disajikan di atas piring bundar,  dak semenarik penampilan dari 
strawberry pannacota tadi. Tapi untuk rasanya ga perlu ditanya lagi 
temen -  temen. Coklatnya lumer dimulut dan sama sekali ga bikin 
enek. Kalo untuk minumanya kayanya ga perlu aku bahas karena aku 
cuma memesan air pu  h dan teh saja. 

Oh iya buat kalian yang mau 
ngasih surprise dan bingung beli 
kue dimana. Aku saranin buat beli 
birthday cake disini, karena disini 
juga menjual aneka macam birthday 
cake. Tekstur dari kuenya lembut, 
dan rasanya gausah di Tanya lagi 

guys enak banget!
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Jangan! Jangan ditonton! Hihi, 
apalagi kalo kamu di kosan 
sendirian, jangan coba-coba deh!

Judul: The Pact
Rilis: 6 Juni 2012
Ra  ng: 7.2
Negara: US
Sinopsis: 

Cerita awal fi lm the Pact adalah 
sebuah misteri pembunuhan 
supranatural yang mengiku   
seorang gadis yang pindah 
ke rumah ibunya yang telah 
meninggal. Saat dia  nggal di 
rumah, hal-hal yang sangat 
menyeramkan dan dijelaskan 
mulai terjadi padanya dan 
orang-orang di sekelilingnya. 
Hal ini menyebabkan dia mulai 
menyelidiki mengapa ia harus 
melalui “kegilaan” ini, dan 
dia mulai menggali ke masa 
lalu ibunya. Berkat bantuan 
seorang paranormal, dia mulai 
mengungkap petunjuk tertentu 
untuk masa lalunya yang pada 
akhirnya akan mengungkap 
rahasia mengerikan yang telah 
disembunyikan darinya selama 
bertahun-tahun.

Judul: The Descent
Rilis: 6 July 2005
Ra  ng: 7.2
Negara: Bri  sh
Sinopsis:

Teror dimulai ke  ka Sarah 
(Shauna Macdonald) dan Beth 
(Alex Reid) menuju Amerika 
untuk reuni dengan kawan 
lama. Acara tersebut dapat 
dibilang sebagai obat sedih 
bagi Sarah, sebab setahun 
sebelumnya ia kehilangan 
suami dan putrinya.
Sarah dan sahabat lamanya 
adalah pecinta alam. Mereka 
kerap menaklukkan tempat-
tempat ekstrim. Kali ini, dengan 
dipandu Juno, mereka akan 
menjelajahi gua yang belum 
terjamah manusia tanpa buku 
panduan. 
Ketakutan berawal ke  ka 
jalan sempit menuju gua  ba-
 ba runtuh. Sudah barang 

tentu, misi mereka berikutnya 
adalah mencari jalan keluar. 
Sial, tali yang mereka bawa 
malah ter  nggal dan ter  mpa 
reruntuhan.

Judul: High Tension
Rilis: 18 June 2003
Ra  ng: 6.8
Negara: France, Italy, Romania
Sinopsis:

Mahasiswa Perancis, 
Marie dan Alex, pergi ke 
rumah orangtua Alex untuk 
menghabiskan weekend. 
Seorang pria menerobos 
masuk ke dalam rumah dan 
melakukan pembunuhan 
brutal pada keluarga Alex 
ke  ka mereka mulai  dur,  
sementara Marie mencoba 
untuk menyembunyikan 
dirinya. Ke  ka si pembunuh 
menculik Alex, Marie 
mengiku  nya, mencoba untuk 
menyelamatkan temannya.
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DEDEH HAYATI 2015
Setau saya itu akibat adanya uang pangkal yang 
cukup besar, membuat sejumlah mahasiswa 
mengundurkan diri karena  dak mampu 
membayarnya dalam jangka waktu yang 
diberikan. Karena mahasiswa yang ditetapkan 
sebagai mahasiswa UPI adalah mereka yang 
telah membayar uang pangkal tersebut. 
Menurut saya, alangkah lebih baiknya uang 
pangkal SM UPI dihapuskan sesuai dengan 
tuntutan dan dasa yang diajukan BEM REMA 
UPI. Dan walaupun  dak bisa dihilangkan, 
pertama harus ada transparansi tata cara 
penetapan dan penggunaan uang pangkal 
tersebut. Kemudian birokrasi bagi orang tua 
yang keberatan dengan uang pangkal lebih 
dipublikasikan melalui Humas UPI, dan yang 
terakhir harus ada kebijakan uang pangkal yang 
bisa dibayar dalam beberapa periode (dicicil) 
dan diadakannya program bidikmisi dalam jalur 
penerimaan SM UPI.

TIKA RACHMATIKA 2012
Jika ditanya perlu atau  dak uang pangkal 
SM UPI, maka jawabannya mungkin boleh 
saja, perlu. Lalu yang menjadi polemik adalah 
nominalnya begitu besar. Adanya uang pangkal 
SM UPI ini memang berawal dari berubahnya 
status UPI menjadi kampus berbadan hukum, 
sehingga pihak UPI memiliki otonomi untuk 
mengurusi rumah tangganya, terutama 
keuangan. Menjadi masalah ke  ka keuangan 
itu di kelola dengan  dak transparan dan  dak 
disajikan dengan akuntanbilitas  nggi. Sejumlah 
biaya memang akan sulit ditekan, maka solusinya 
adalah menambah pendapatan. Namun rasanya 
bukan solusi paling baik jika jalan menambah 
pendapatan adalah dengan menarik uang 
pangkal yang sangat fantas  s lalu samarata. 
Akan sangat baik jika, UPI memiliki badan usaha 
sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang 
 dak berasal dari mahasiswa dan mengelola 

dana yang terkumpul, atau bekerja sama 
dengan dengan pihak luar. Saya rasa kedua 
cara ini bukan hal baru, ke  ka sebuah instansi 
pendidikan memiliki badan usaha atau menjalin 
kerjasama dengan pihak lain. Hanya mungkin 
kedepannya perlu oembagian konsentrasi SDM, 
mana yang berfokus pada pendidikan dan mana 
yang berfokus pada pengembangan usaha dan 
kerjasama.

Setau saya itu akibat adanya uang pangkal yang 
DEDEH HAYATI 2015DEDEH HAYATI 2015

SM UPI, maka jawabannya mungkin boleh 
Jika ditanya perlu atau  dak uang pangkal 
TIKA RACHMATIKA 2012TIKA RACHMATIKA 2012

NINA KARLINA (2013)
Mengenai permasalahan tersebut 
#HapusUangPangkalSMUPI, tentu  dak bisa 
dilihat dari satu sisi saja. Kita sebagai mahasiswa, 
tentu sangat menginginkan hal tersebut terjadi. 
Keinginan untuk meringankan beban orang tua 
adalah salah satu alasannya. Akan tetapi, jika kita 
lihat dari sisi lainnya, yakni sisi universitas, tentu 
hal tersebut  dak mudah untuk diwujudkan. 
Pasalnya, uang pangkal tersebut telah memiliki 
alokasi peruntukkan biayanya. Salah satunya untuk 
pengembangan fasilitas dan mutu akademik. 
Jika uang oangkal dihapuskan, universitas perlu 
mencari atau menarik dana lain untuk menutupi 
kekurangan biayanya. Salah satu solusi yang paling 
mungkin saat ini yaitu dengan meminimalisir 
uang pangkal ataupun dengan memberikan 
keringanan berupa cicilan pembayaran. Harapan 
kedepannya, semoga permasalahan ini  dak 
menyurutkan semangat calon mahasiswa untuk 
berkuliah, karena nan  nya dalam perkuliahan pun 
banyak beasiswa yang dapat diajukan oleh seluruh 
mahasiswa.
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Chit Chat

Hallo folks! Selamat datang buat temen-temen 
akuntansi 2016! Selamat juga buat temen-

temen akuntansi yang baru lulus dan wisuda, 
semangat buat kita semua yang lagi kuliah, 
kerja, bisnis, dan nyari jodoh. Semoga class 
of thirteen tahun depan lulus semuanya ya! 

Amiiin….

Selamat datang mahasiswa baru 2016, selamat 
Anda semua telah resmi menjadi mahasiswa UPI. 
Untuk informasi saja, dari 2.079 peminat tahun 

ini, Anda adalah bagian dari 92 yang terbaik. 
Maka dari itu, saya berpesan agar kesempatan ini 

dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, tuntutlah 
ilmu sebanyak mungkin, belajar seserius mungkin, 

semoga sukses.

Kirim salam buat anak-anak akuntansi semua angkatan 
yang lagi berjuang buat kuliah atau mau skripsian, 

terutama angkatan 2012…..SEMANGAT! Semoga yang 
udah lulus cepet dapet kerja, yang belum lulus cepet 
pada sidang ya! Karena nunda skripsian=nunda nikah. 

Sampai ketemu lagi di pelaminan masing-masing!
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 Sepanjang jalan Asia Afrika 
sama sekali tak ada lalu lalang manusia 
pada umumnya apalagi kendaraan yang 
melintas. Yang ada hanya pihak keamanan 
beserta para volunteer yang menggunakan 
kaos berbagai warna. Kemudian seke  ka 
suasana menjadi riuh dan ramai, membuat 
rasa makin penasaran. Orang-orang lalu 
memposisikan dirinya melihat langsung 
kearah jalan, tak lupa bersama gadget dan 
kamera yang ada digenggamannya. Para 
fotografer mulai merapatkan kepalanya 
ke kamera dan seper  nya bersiap untuk 
memotret kejadian.
 Ditengah jalan itu awalnya melintas 

Ada hal yang tak biasa pada Minggu (14/8/2016) disepanjang Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Matahari siang itu tak bersinar 
terlalu terik. Tapi bukan itu yang mengherankan, melainkan banyaknya fotografer yang ramai berdatangan bersama “teman hidup” 
mereka, ya apalagi kalo bukan kamera dan lensa kesayangan. Sudah tak aneh bila kawasan di pusat Kota Bandung ini selalu ramai tak 
mengenal pagi, siang, maupun larut malam. Tapi hari itu rasanya berbeda, di sepanjang Jalan Asia Afrika membentang pagar-pagar 
kokoh yang membentuk barikade. Lebih anehnya lagi kawasan tersebut hari itu sangat penuh sesak dari biasanya, ada ribuan pasang 
kaki yang berdiri rapih dipinggir area jalan bersejarah itu. Ada ribuan pasang mata yang menatap penuh penasaran menuju jalan yang 
ditengahnya kosong melompong itu.

“The Birds of the World”
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badan-badan kekar berseragam tentara 
yang memainkan drum band. Disusul 
dengan para penari yang bergerak penuh 
penghayatan dan kostum yang berwarna-
warni. Adapula puluhan orang yang 
memainkan angklung sambil berjalan 
perlahan. Kebudayaan Sisingaan yang sudah 
sulit ditemui di kota ini akhirnya terlihat 
juga turut serta melintas. Kemudian ada 
ribuan bungkus kemasan kopi yang disusun 
membentuk kostum berbentuk burung, dan 
tak lupa senyuman sumringah orang yang 
memakai kostum itu. Dan masih banyak 
lagi iring-iringan kostum dan kebudayaan 
yang melintas, tak hanya dari Indonesia, 
adapula Negara India dan Myanmar 
yang ikut meramaikan acara dengan 
memakai kostum unik sesuai dengan 
kebudayaannya masing-masing. Ah, 
pantas saja ribuan pengunjung yang 
ada disini rela sedikit berdesakan 
dan menghabiskan memori gadget 
mereka.
 Event yang menyedot 
antusiasme ribuan orang itu dibuka 
oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil 
dengan membacakan Dasa Sila Bandung 
bersama pengunjung yang hadir dilanjutkan 
melepaskan puluhan burung merpa   ke 
alam bebas bersama para relawan acara. 
Event yang digelar dalam rangka peringatan 
ke-61 tahun Konferensi Asia Afi ka (KAA) 
dan mengangkat tema “The Birds of the 
World” ini diramaikan ratusan pegiat seni 
dan budaya, para pelajar, hingga peserta 
dari mancanegara.
 Dalam event yang diadakan oleh 
Kementrian Pariwisata Republik Indonesia 
& Pemerintah Kota Bandung ini tak hanya 
beragendakan parade kostum, ada pula 
pameran foto-foto dari Asian African 
Carnival 2015 di Cikapundung Riverspot, 
Konser Solidaritas di stage utama, 
penampilan DJ dari mancanegara di stage 
photobooth, serta jajaran booth kuliner 
dan fashion di sepanjang jalan samping 
gedung merdeka. 

Pemerintah dan penyelenggara 
beserta pihak-pihak yang mendukung 
acara ini tak lupa mengkampanyekan 
#SmartFes  val dimana pengunjung 

dihimbau untuk :

Membawa tempat makan dan tempat minum 
(tumbler) masing-masing

Menggunakan transportasi umum, 
bersepeda, atau berjalan kaki

Menggunakan produk lokal

Menjaga dan merawat fasilitas publik

Menanamkan semangat persahabatan, 
gotong royong dan toleransi

Usai parade 
para pengunjung 
tumpah ruah ke 

jalan. Menikma   
keramaian bersama 

o r a n g - o r a n g 
tersayang dan tak lupa 

mengabadikan moment 
tersebut. Raut wajah gembira terlihat dari para 
pengunjung yang tak hanya dari warga lokal, ada 
pula pengunjung dan wisatawan dari luar Bandung 
bahkan dari mancanegara turut menikma   
suguhan acara. Terlihat mereka (pengunjung dari 
mancanegara) tak sungkan untuk berinteraksi 
dengan warga lokal yang direspon dengan sangat 
baik pula, mereka berfoto bersama dan bersenda 
gurau. Ah, indahnya suasana Kota Bandung 
menjelang gelap saat itu. Tak lupa rasa terimakasih 
yang besar pada pemerintah Kota Bandung yang 
paham akan warganya yang butuh dibahagiakan.

1.

2.

3.

4.

5.
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Pecahkan teka-teki angka dibawah ini!

Aturan mainnya sangat sederhana. Cukup 
lengkapi kolom, baris dan setiap blok 
dari 9 kotak yang berisi angka-angka dari 
1 sampai dengan 9 tanpa ada pengulangan 
dan melewatkan salah satunya. TAPI, yang 
ACCTION punya ini bukan teka-teki angka 
biasa lho! Ada beberapa tantangan yang harus 
dilewati terlebih dahulu. So, FIGHTING!

83-76 (1/3)-1 1

5 1 3 3√343

4 Log 105 8

7 4 6 √81 1 2

4 23 6

2 3! Cos 0 5 7 4

8 4 3C2

7 32 5 6

4 6 42/6
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