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PRAKATA 

 

Tokoh yang diceritakan dalam buku ini 

berasal dari latar belakang yang sama yaitu sama-

sama lulusan Fakultas Sastra (yang sekarang telah 

menjadi Fakultas Ilmu Budaya),  namun mempunyai 

pekerjaan yang Beragam, mulai dari Enterpreneur, 

politikus,  budayawan, sosial, pengusaha, entertaimen 

dan akademisi. Sudah tentu cerita yang disajikan 

dalam buku ini beragam pula sesuai dengan keahlian 

mereka masing-masing. Didalam buku ini tidak 

hanya di ceritakan bagaimana cara mereka untuk 

mentiti karir akan tetapi juga dicerita bagaimana 

kisah hidup mereka yang sangat menggugah dan 

menginspirasi yang tidak banyak diketahui oleh 

orang lain. Kisah hidup mereka ini mungkin sangat 

bermanfaat jika dibaca oleh kalangan mahasiswa. 

Walaupun telah berada pada jalur masing-

masing, dan telah disibukkan oleh karir, akan tetapi 

karena kecintaan mereka terhadap almamater para 
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alumni ini mempunyai satu rasa yang sama. 

Semuanya merasa prihatin akan kondisi mahasiswa 

sekarang ini khususnya kondisi mahasiswa Fakultas 

Sastra (Fakultas Ilmu Budaya). Dimana para 

mahasiswa saat ini kurang memiliki kegairahan untuk 

meraih masa depan, ini disebab oleh paradigma 

mahasiswa yang merasa minder kuliah di Faklutas 

Sastra (Fakultas Ilmu Budaya), para mahasiswa 

mengangap bahwa menutut ilmu di Faklutas Sastra  

memiliki kesempatan karir yang sempit, tidak seperti 

lulusan di bidang eksak.  

Oleh karena itu, buku ini disusun agar dapat 

disosilisasikan kepada kalangan mahasiswa. 

diharapakan dengan membaca buku ini, mahasiswa 

Sastra (Ilmu Budaya) dapat mengetahui siapa saja 

para alumninya, bagaimana perjuangan mereka 

dalam meraih kesuksesan. Harapannya adalah supaya 

mahasiswa memiliki semangat dalam menuntut ilmu 

di Fakultas Ilmu Budaya untuk meraih masa depan 

yang lebih indah.  
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Dalam kesempatan ini tim Penyusun 

mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dadang 

Suganda selaku Dekan Fakultas Sastra yang sejak 

awal telah memberi semangat dalam proses 

penyusunan buku ini, selanjutnya Bapak Heriyanto 

dan Bapak Nandang Nursaleh yang bergerak di 

bidang kemahasiswaan yang telah memberikan 

masukan yang sangat bermanfaat bagi tim penyusun. 

Seterusnya kami mengucapkan terimakasih kepada 

Ketua dan Dosen masing Jurusan yang ada di 

Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberikan 

bantuan berupa link alumni di masing-masing jurusan 

tersebut. 

Ucapan terimakasih kepada Ibu Elli yang 

telah memberikan bantuan dana untuk penyusuna 

buku ini, seterusnya ucapan terimakasih kami 

ucapkan kepada Muhammad Nashihuddin selaku 

ketua BEM Gama Fasa periode 2010-2011. Selanjut, 

kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada berbagai pihak yang tak dapat 

disebutkan satu persatu dalam prakata ini. Mereka 
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telah banyak membantu Tim Penulis, mulai dari 

proses link alumni, wawancara, transportasi dan lain 

sebaginya sehingga buku ini dapat terbit.  

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca dan kami berharap semoga para 

pembaca dapat memberikan saran, masukan dan 

kritikan atas buku ini. Untuk kemajuan Fakultas Ilmu 

Budaya yang lebih baik.  

 

    Ketua Tim Penulis  

       

              Wandra 
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 “Jangan pernah berhenti berpikir liar untuk mencari 

terobosan–terobosan dalam hidup.” 
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Jika anda kuliah di Fakultas Sastra Unpad 

pasti gak mungkin gak kenal dengan pria 

berpenampilan sederhana dan memiliki kumis yang 

khas ini. Kang Dadang Suganda adalah Dekan 

Fakultas Sastra yang telah menjabat dua periode. Pria 

yang lahir di Ciamis, 23 Oktober 1960 ini termasuk 

salah satu alumni sastra yang sukses, baik di bidang 

akademis maupun di bidang bisnis. 

 

Masa Muda 

Kehidupan masa kecil Kang Dadang 

merupakan kehidupan khas masyarakat desa pada 

umumnya. Sepulang dari sekolah di SDN di 

Cisontrol, Rancah Ciamis, Kang Dadang pergi ke 

surau untuk belajar ngaji. Pendidikan formal gak ada 

artinya tanpa dibarengi pendidikan agama, sebuah 

ciri khas pendidikan di desa yang hampir hilang pada 

masa sekarang. Orang tuanya gak ingin ia menjadi 

orang sukses tapi merugikan orang banyak, karena 

kesuksesan duniawi gak akan dibawa mati.  
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 Lulus dari SDN di Cisontrol Rancah Ciamis 

pada tahun 1972, Kang Dadang melanjutkan 

pendidikan formalnya di wilayah yang sama yakni 

SMPN di Rancah Ciamis. Orang tua Kang Dadang 

belum rela melepas anaknya bersekolah jauh–jauh. 

Kang Dadang adalah seorang pemikir, sejak kecil ia 

selalu berpikir kontroversial dan liar dan menolak ke 

stagnanan, ―Jadi saya selalu menolak ke stagnanan 

suasana. Saya mencoba melaksanakan ide yang tidak 

uptudate masa kini karena mungkin suatu saat ide itu 

menjadi yang sangat uptudate‖. Contoh dari ide–ide 

liar dan kenakalan–kenakalan Kang Dadang bisa 

dilihat pada pembahasan masa kuliahnya.  

Kang Dadang yang merupakan juara kelas 

ketika di SMP ini mengaku gak punya cita–cita dari 

kecil. Ia didaftarkan oleh orang tuanya di SPGN 

(Sekolah Pendidikan Guru Negeri) di Ciamis. Ia 

bercerita, ―Ketika saya lulus SMP tahun 1975, saya 

didaftarkan ke SMA 3 Bandung oleh Kakak yang 

menggebu-gebu sekali ingin adiknya bersekolah di 

sana karena kebetulan saya rangking 1 dari SMP. 
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Saya didaftarkan dan akhirnya diterima di SMA 3 

Bandung yang terkenal sebagai SMA favorit itu. 

Tetapi karena saya tidak punya cita–cita saya 

didaftarkan di Sekolah SPG di Ciamis oleh orang tua, 

saya mau saja karena memang saya tidak punya cita–

cita‖.  

 Pada saat bersekolah di SPGN Ciamis ini, 

timbul dalam benak Kang Dadang sebuah bayangan 

masa depannya kelak. Bayangan masa depan yang 

sederhana, punya istri seorang guru juga dan punya 

motor. Sama seperti lagu Iwan Fals, Oemar Bakrie, 

bedanya cuma terletak antara sepeda kumbang dan 

motor. Sebuah bayangan masa depan yang sederhana 

yang umum dari seorang remaja desa. Ada 

pengalaman lucu yang masih ia ingat sekarang, 

―Kelas 3 saya sudah punya SK guru SD, lulus SPG 

tahun 1979. Waktu tahun 1978 usia saya masih 18 

tahun, saya praktik mengajar di SD, anak–anak yang 

saya ajar itu sering mengolok – olok ―Pak guru 

norak… Pak guru norak…‖. Mungkin karena masih 

muda tapi berdandan sudah seperti orang dewasa, 
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baju rapi dan rambut cepak, jadinya anak–anak 

menganggapnya lucu. Kang Dadang bangga menjadi 

seorang guru karena dahulu menyandang gelar guru 

adalah sebuah kebanggaan di masyarakat desa. 

 

Masa Kuliah 

Setelah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru 

Negeri (1979) di Ciamis, Kang Dadang kemudian 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan 

tinggi dan Universitas Padjajaran dan Jurusan Sastra 

Indonesia adalah pilihannya. Kang Dadang bilang 

―Saya seperti keluar dari sangkar burung ketika 

masuk Unpad, yang biasanya di SPG harus normatif, 

ketika masuk Unpad semua bebas‖. Di Unpad inilah 

Kang Dadang mengalami gegar budaya yang 

biasanya hidup sebagai calon guru yang sudah 

dikonsep, gaya rambut dan pakaian yang sudah ada 

aturannya, menjadi bebas ketika masuk Unpad. Kang 

Dadang juga bisa memakai pakaian-pakaian yang 

menjadi tren saat itu, seperti kaos merk Puma, 

sepatunya Diadora dan celana livais (levi‘s), ―Saya 
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seperti terbang‖. Sejak kuliah di Unpad inilah Kang 

Dadang banyak mendapatkan inspirasi dan bebas 

berkreasi sesuka hati. Berbagai macam pergaulan 

mulai ia manfaatkan untuk mendapatkan banyak 

teman. 

Kang Dadang gak memberikan waktu khusus 

untuk kuliah dan bermain karena gak suka dengan 

pola hidup rutin. Kuliah, bisnis dan bermain 

dilakukan mengalir saja gak ada konsep khusus. 

Walau dilakukan dengan mengalir saja tapi semua 

dilakukan dengan profesional yang telah ditanamkan 

oleh keluarga sejak kecil.  

Menurut Kang Dadang, mahasiswa sering 

mencari–cari alasan saja padahal waktu nganggurnya 

banyak. Selain di Unpad, Kang Dadang juga kuliah 

di UPI, ―Mobilitas cepat jalanan gak macet dan gak 

ada hiburan bermain yang banyak seperti sekarang ini 

membuat saya bisa lancar kuliah di Unpad dan UPI‖. 

Menurutnya mahasiswa sekarang telah dimanjakan 

oleh iklim dan fasilitas bermain yang banyak. ―Dulu 

mana ada internet, kalau mau nonton televisi juga 
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cuma ada TVRI‖. Fasilitas–fasilitas pendidikan yang 

banyak membuat mahasiswa sekarang pintar–pintar 

dan kritis, tinggal dipupuk kesadaran diri karena 

suatu saat akan berpisah dengan orang tua. Jiwa 

kemandirian telah dipupuk dalam dirinya sejak kecil 

oleh orang tua. 

 Sejak masuk kuliah Kang Dadang diberikan 

motor bebek oleh orang tua agar mobilitas kuliah 

mudah. Jika mahasiswa sekarang kebanyakan 

nakalnya ke arah negarif, berbeda dengan Kang 

Dadang yang nakalnya cenderung positif, misalnya 

saja motor yang seharusnya dipakai kuliah, ia jual 

untuk dijadikan modal bisnis. Kemudian ia membeli 

mesin foto copy dan membuka usaha di depan IAIN 

(sekarang UIN Sunan Gunung Jati).  Bisnisnya hanya 

bertahan sebentar lalu bangkrut, Kang Dadang bilang 

―bukan karena tidak ada konsumen tapi dikibuli oleh 

karyawan‖. Kegagalan itu tidak membuatnya 

berhenti mencoba-coba seperti kata Donny 

Dirgantoro dalam bukunya 5cm ―A life without a risk 

is a life unlived‖. Kemudian ia bikin kios makanan 
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kecil dan rokok di IPDN yang modalnya didapat dari 

koperasi, bangkrut lagi, ―Habis saya dimarahi 

orangtua‖.  

Kegagalan demi kegagalan tidak membuat 

―kenakalannya‖ berhenti sampai di sini. Ia kemudian 

diajak saudaranya jadi makelar tanah, dan dari sinilah 

semangat untuk menjalani bisnisnya bangkit lagi, 

pernah dapat untung sampai  7,5 juta tahun 1985. 

Kang Dadang bilang, ―Itulah momen pertama punya 

uang banyak, lalu saya belikan tanah. Waktu itu 

mobil baru jenis carry cuma 4 juta, motor cuma 400 

ribu. Kemudian saya beli mobil satu, beli tanah. 

Sebagian uangnya saya jadikan modal bisnis jual beli 

motor, mobil, jadinya ke sana ke mari‖. Selain bisnis 

yang disebutkan tadi, ternyata masih ada lagi 

beberapa bisnis yang dijalaninya ketika masih kuliah, 

yakni bisnis teh di Pangalengan ketika itu join 

dengan pabrik teh dan juga bisnis kaos di 

Linggawastu dengan teman, pernah berkembang dan 

join dengan teman tapi ia memutuskan untuk mundur 

dari bisnis itu karena merasa dikibuli. Jika 
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diibaratkan sudah banyak merasakan asin garam dan 

manis pahit kopi dalam dunia bisnis ketika masih 

berstatus mahasiswa. Semua itu dijadikan Kang 

Dadang sebagai pengalaman dan pembelajaran 

karena ga ada guru sebijak sejarah. 

 

Karier    

 Kang Dadang yang juga merupakan ayah dari 

dua orang anak, yakni Zulfa Z. Hani dan Kamila 

Kordovani memulai awal kariernya dengan menjadi 

dosen jurusan Sastra Indonesia tahun 1985. Ia 

teringat guru Bahasa Inggrisnya waktu masih di SPG, 

yakni Pak Rahlan yang dipandangnya bukan hanya 

sebagai seorang guru tapi juga seorang inspirator 

yang memberikan pengalaman–pengalaman hidup. 

Kang Dadang terinspirasi dari cara mengajar gurunya 

itu, kemudian ia praktekkan ketika menjadi dosen. 

Idealnya bagi Kang Dadang seorang dosen bukan 

hanya mengajarkan ilmu–ilmu dasar yang sesuai 

kurikulum, tapi juga seorang inspirator. Sampai 



 

   21 

sekarang Kang Dadang masih mengemban amanah  

menjadi dosen . 

Tak pernah terlintas dalam benak Kang 

Dadang untuk menjadi seorang Dekan Fakultas 

Sastra. Tanpa menjadi seorang Dekan pun hidupnya 

telah tercukupi dari segi ekonomi. Kang  Dadang 

bilang ―Sudah nyaman jadi dosen dan pengusaha 

karena sudah cukup hidup dari situ‖. Bisnis kecil-

kecilan yang dilakukannya semasa kuliah ternyata 

membuat mentalnya dalam berbisnis kuat dan 

akhirnya ketika menjadi dosen menemukan 

konsistensi bisnis dalam bidang pembangunan umum 

atau bahasa kerennya Developer.‖ Jadi, tujuannya 

menjadi dekan bukan karena faktor ekonomi. 

Pada saat menjadi dosen ada beberapa 

temannya bilang bahwa suatu saat kamu akan duduk 

di ruangan ini (kantor dekan). Kang Dadang gak 

nganggap serius ucapan temannya itu dan 

dianggapnya cuma bercandaan aja. Takdir itu 

berjalan dengan ajaib karena pada suatu waktu ketika 

sedang mengerjakan proyek bisnisnya di Cinere ada 
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beberapa temannya bilang ―Anda kembali ke kampus 

dan mohon anda mencalonkan diri menjadi Dekan‖. 

Perlu beberapa hari berpikir untuk bersedia 

mengemban amanah yang sangat besar tersebut, 

sampai perlu tiga kali meyakinkan istri tercintanya 

yang takut bisnis yang telah dibangun dari nol 

ditelantarkan. Akhirnya istrinya Sumartini yang juga 

Sarjana Ekonomi ini setuju tapi dengan satu syarat 

―Boleh jadi dekan asal bisnis jangan ditinggalkan‖. 

Waktu itu ada enam kandidat calon dekan dan Kang 

Dadang menang mutlak dengan mendapatkan 60% 

suara di rakyat dan 60% di senat. Ketika terpilih 

menjadi dekan, Kang Dadang merasa sangat senang 

dan menjadi salah satu momen terbaik dalam 

hidupnya, selain mendapatkan proyek pertamanya di 

Cinere. Menjadi Dekan membuatnya harus komitmen 

dan konsisten membangun sastra, bisnisnya 

kemudian dipegang oleh istri dan anak buahnya. 

Awalnya Kang Dadang sangat takut tidak bisa 

memimpin Fakultas Sastra karena memang ia gak 

punya pengalaman dalam memimpin institusi formal, 
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belum lagi tuntutan teman–teman yang besar sekali 

kepada dirinya. Gak ada dalam kamusnya untuk 

menyerah dan mencoba–coba, kemudian ia 

melancarkan strategi untuk membangun Fakultas 

Sastra. Kang Dadang bilang strateginya adalah ―Saya 

mempelajari kekurangan pemimpin–pemimpin 

terdahulu, lalu menutupi kekurangan-kekurangan‖. 

Jatuh bangun dalam dunia bisnis ternyata 

membuatnya selalu belajar dari pengalaman.    

 Kang Dadang melihat bahwa adanya 

kesalahan berpikir atau wrong mindset  dalam pikiran 

dosen dan karyawan. Kurangnya professionalisme 

dalam bekerja salah satunya adalah masalah 

ketepatan waktu yang sangat berbeda dengan swasta. 

―Seorang dosen sekaligus harus menjadi wiraswasta. 

Bagaimana cara menjual ilmu dan membawanya 

menjadi populer dan laku‖. Bagaimana Fakultas 

Sastra bisa bertahan kalau peminatnya gak ada, 

mungkin istilah tepatnya seperti yang dibilang 

Misbach Yusa Biran (seorang penulis), ―Kalau kita 

ingin memancing ikan, carilah umpan yang disukai 
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oleh ikan tersebut bukan umpan yang kita sukai‖. 

Umpannya yaitu dengan banyaknya dosen–dosen 

atau lulusan–lulusan Sastra Unpad menulis karya 

sastra yang disukai masyarakat. 

 Seorang dosen dalam benak Kang Dadang 

selain harus berjiwa wiraswasta haruslah bepikir 

ekspansif, ―Jiwa usaha itu akan berdampak pada 

bagaimana seorang dosen memberi materi. Selalu 

mencari terobosan–terobosan baru untuk mencairkan 

suasana kestagnanan‖. Maka dari itu ia selalu 

memberikan masukan dan semangat kepada teman–

teman baik dosen maupun karyawan. Salah satu 

program kerjanya yang telah tercapai adalah ―Dosen 

fakultas sastra semua minimal S2 dan harus banyak 

doktor dan profesor itu tercapai di 2012 nanti, hampir 

seatus persen dosen Fakultas Sastra S2‖. Jadi, ia 

ingin bahwa Fakultas Sastra produknya professional, 

karyawannya professional, pengajar atau dosennya 

professional, fisik dan citranya juga harus 

professional. Jiwa seorang pengusaha selalu terbawa 

oleh Kang Dadang dalam memimpin Fakultas Sastra. 
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Bukan jiwa pengusaha dalam hal berpikir 

materialistis tapi dalam hal professionalisme.  

 Banyak kendala ketika ia menjadi dekan, ia 

gak bisa berpikir liar untuk melakukan terobosan–

terobosan baru dengan bebas karena terbentur 

masalah aturan, misalnya, ―Saya ingin bangunan 

gedung D itu harus selesai pada akhir 2011 tetapi 

tidak bisa karena terbelenggu sistem. Padahal kalau 

dalam berbisnis, pembangunan telat biaya 

operasional membengkak. Kemajuan bisnis menjadi 

lambat. Dalam bisnis satu hari kehilangan langkah, 

proyek hilang‖. Masalah sistem birokrasi inilah yang 

menjadi perbedaan besar ketika ia menjadi seorang 

pengusaha dengan menjadi seorang pemimpin 

institusi formal. Tapi Ia selalu mencoba beradaptasi 

dengan kondisi yang ada. 

 Selain membangun kinerja karyawan dan 

dosen, Kang Dadang yang juga pengagum buku–

buku Tantri Abeng ini, juga ingin menciptakan 

lulusan–lulusan yang dapat berbicara banyak, baik itu 

di bidang sastra maupun di bidang yang lain. Agar 
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dapat mewujudkannya perlulah dibangun sarana dan 

prasarana yang menunjang, hal itu merupakan 

fokusnya selanjutnya. Kang Dadang bilang ―Angan-

angan saya ingin melengkapi semua sarana dan 

prasarana fisik praktik kuliah. Meng-IT-kan semua 

program akademik di fakultas, contohnya adalah 

semua gedung memiliki area multimedia‖. Fasilitas 

taman untuk tempat berkumpul, berkreasi dan 

mencari inspirasi para mahasiswa telah diberikan, 

dan juga kantin. Akan tetapi masih ada satu lagi cita–

citanya sebelum menjadi dosen yang belum terwujud 

adalah ingin membangun gedung praktik teater, 

sastra, seni, budaya di fakultas sastra, ―Saya ingin 

membangun BS (Blue Stage) menjadi gedung 

tertutup yang representatif untuk teater 

pertunjukkan‖. 

 Menciptakan lulusan sastra yang kompeten 

bukan hanya melalui sarana dan prasarana fisik saja 

tapi juga melalui bidang akademik. Kang Dadang 

bilang ―Target akademik, kami ingin 

mengekolaborasikan kurikulum, jadi ada ilmu murni 
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dan ilmu materi, supaya mahasiswa menguasai ilmu-

ilmu yang sangat diperlukan masyarakat. Ilmu bahasa 

untuk pendidikan, ekonomi, pariwisata, hubungan 

internasional dan sebagainya. Teman-teman 

mahasiswa banyak yang bekerja di sektor itu. Ilmu 

murni tidak akan kami tutup. Akan kami fasilitasi 

mahasiswa yang minat di bidang lain. Jadi 60% ilmu 

bahasa dan 40% ilmu lain. Dosen akan diberikan 

kemampuan tambahan bukan hanya untuk 

kemampuan bahasa. Kami berencana mendatangkan 

yang kurikulumnya sama dari Korea kemudian dari 

Perancis, membuat semacam pelatihan dan rumusan 

kurikulum‖. Semua itu dilakukan agar mahasiswa 

sastra dapat mampu bersaing dalam dunia kerja, 

bukan hanya kompeten di bidang sastra. Menurutnya, 

―Dunia itu sangat kecil mobilitasnya sudah tinggi, 

pergi ke Malaysia aja udah seperti pergi ke Padang‖. 

Jadi, mau tidak mau mahasiswa sastra dituntut untuk 

mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya 

mampu dalam satu bidang saja.  
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Kariernya yang sukses itu tidak terlepas dari 

dukungan yang besar dari keluarga. ―Anak– anak dan 

istri tidak pernah memusingkan terutama masalah 

ekonomi. Karena istri punya perusahaan material, 

pemasukan kotor sebulan hampir 600 juta. Bekerja 

bisa konsisten untuk sastra.  Dari awal  menikah 

tahun 1993, saya sudah usaha. Gaji saya tidak pernah 

lagi saya berikan kepada istri untuk biaya rutin‖.  

 Selain Pak Rahlan, guru Bahasa Inggrisnya 

ketika sekolah di SPG, pemberi inspirasi terbesarnya 

dalam karier Kang Dadang adalah orang tua. Bagi 

Kang Dadang Ibunya adalah orang yang sangat sabar 

dan sosok yang berjiwa besar dan Bapak adalah 

sosok yang cerdas dan progresif untuk kemajuan. 

Keduanya sangat berperan dalam membangun mental 

saya dalam karier. 

 Ketika ditanya masalah target yang belum 

tercapai dalam hidupnya, Kang Dadang cuma bilang 

―Rasanya Tuhan sudah memberikan segalanya, karier 

dan jabatan. Dalam bidang akademik, saya sudah 

menjadi guru besar. Sudah punya perusahaan. 



 

   29 

Menjadi Dekan sudah dua periode. Karyawan 

perusahaan alhamdulillah sudah  30 orang. Mungkin 

nantinya saya Ingin memanfaatkan kemampuan 

dalam bidang ekonomi dan pikiran untuk 

memberikan lapangan pekerjaan kepada yang 

membutuhkan, membuat cafe-cafe yang merekrut 

tenaga kerja banyak. Bahagia ketika melihat 

karyawan bisa beli motor, sangat bahagia luar biasa 

dan itu tidak tergantikan. Karena Sebaik–baiknya 

manusia adalah manusia yang bisa memberikan 

manfaat bagi manusia yang lainnya‖. 

 Maka dari itu sebagai pemuda yang akan 

menjadi pemimpin di hari esok, kita dapat 

menjadikan pengalaman–pengalaman Kang Dadang 

sebagai acuan untuk menjadi manusia yang sukses. 

Kang Dadang menikmati hasil kenakalan–kenakalan 

positifnya, yakni menjadi pengusaha yang sukses di 

samping menjadi seorang dekan. Melakukan sesuatu 

yang di senangi bukanlah hal yang sia-sia. Jika 

senang bermain musik, jangan ditinggalkan terus 

kembangkan atau jika senang belajar harus tekun dan 
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giat, jangan mudah putus asa. Seperti yang Mario 

Teguh bilang, ―Tuhan tidak merancang kehidupan 

dengan sederhana, di dalamnya pasti ada 

kekecewaan‖ atau yang Dee tulis dalam buku Filosofi 

Kopi, ―Hidup memang bagaikan mengitari Gunung 

Sinai. Tak diizinkan kita berjalan lurus–lurus saja 

demi mencapai Tanah perjanjian‖. Mulai sekarang 

lakukanlah sesuatu yang positif karena tidak memulai 

apa pun, maka tidak akan mengakibatkan apa pun 

bagi hidupmu.  
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Jejak 2 

 

Budayawan, Sastrawan dan Praktisi Akademis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acep bersama istri (Neneng Sumarningsih) dan anak-anaknya  

(Bulan, Bintang, Matahari) 

 

 

 

 “Hidup adalah narasi dan di dalam narasi itu, kita harus 

terus berupaya untuk menjadi subjek. Hidup Anda akan 

selesai jika hanya menjadi objek narasi dan 

terkerangkeng di dalamnya.” 
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Masa Muda 

Acep Iwan Saidi menjalani masa kecil dan 

remajanya di sebuah kampung di kaki Gunung Salak,  

Bogor. Ayahnya seorang guru di sekolah dasar dan 

merupakan keturunan seorang petani kecil. 

Menggembalakan kerbau, mengambil kayu bakar di 

hutan, menjual daun cengkeh kering ke pengilangan 

minyak cengkeh adalah sebagian aktivitasnya saat 

kecil. Tapi pun begitu, keluarga laki-laki yang kini 

memiliki tiga anak ini, termasuk keluarga yang 

disegani di kampung karena ibunya berasal dari 

keluarga kyai dan keturunan ningrat. Itu sebabnya, 

tetangganya sering memanggilnya dengan panggilan 

keturunan ―menak‖. Dari sanalah dia merasa bahwa 

dalam dirinya bersemayam darah ―sudra dan 

brahmana‖ sekaligus. 

Sekolah Dasar selalu ditempuhnya dengan 

berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 km tiap harinya. 

Membaca buku cerita dan menulis adalah kegemaran 

beliau sejak kecil. Sewaktu duduk di kelas 3 SD, laki-

laki yang berperan dalam kancah kesastraan 
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Indonesia ini pernah menulis sebuah naskah teater 

yang berjudul ―Kembalinya Si Anak Hilang‖ dan 

sekaligus menyutradarainya untuk dipentaskan pada 

perayaan kenaikan kelas. Selain prestasi menulisnya, 

beliau juga selalu menjadi juara kelas dari SD hingga 

SMP. 

Saat SMA laki-laki kelahiran Bogor ini 

mendapat musibah. Tepatnya pada semester 2 kelas 

1, beliau mengalami sakit yang lumayan serius 

selama kurang lebih 8 bulan. Ini menyebabkannya 

harus berhenti sekolah. Beberapa lama selang setelah 

itu beliau kembali melanjutkan pendidikan SMA-nya 

di sekolah lain (Kelas 1 di SMA 3 Bogor). Namun 

dengan sebuah alasan mengenai pertimbangan 

kesehatan, setelah sembuh beliau pindah ke SMA 

Negeri Cicurug Sukabumi hingga tamat. Dengan 

keadaan seperti itu, kelak beliau baru tahu bahwa di 

kalangan beberapa teman-temannya di SMA 3 Bogor 

dia menjadi ―teman yang hilang‖, mereka tidak tahu 

apa yang terjadi dengannya persis seperti naskah 

drama yang ditulisnya sewaktu duduk di kelas 3 SD 
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itu. Sementara itu, di SMA baru, di Cicurug, beliau 

menjadi siswa dengan prestasi terbaik. Beliau lulus 

dengan NEM tertinggi untuk satu sekolah tersebut. 

Lepas dari semua hal yang telah dialaminya, 

jika harus disimpulkan, masa kecil dan remaja laki-

laki yang kini tinggal di Bandung ini, yang dulunya 

sebagai anak kampung, sangat menyenangkan. Beliau 

bukan anak yang masa kecilnya tidak bahagia 

meskipun secara ekonomi keluarganya miskin. 

 

 

Masa Kuliah 

Kegemaran membaca buku cerita sejak kecil 

menyebabkan pria yang bernama lengkap Acep Iwan 

Saidi ini bercita-cita ingin menjadi seorang 

sastrawan. Karena sesuatu yang di impikannyalah dia 

memilih Jurusan Sastra Indonesia ketika berkuliah di 

Unpad. Ketika masa perkenalan dengan para senior, 

seingatnya, dialah orang satu-satunya yang 

mengatakan dengan yakin bahwa Jurusan Sastra 

Indonesia merupakan pilihan pertamanya, sedangkan 
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teman-temannya yang lain umumnya mengatakan 

pilihan kedua dan ketiga.  

Namun, kemudian beliau sempat merasa 

kecewa karena ternyata kuliah di sastra tidak sama 

dengan apa yang dibayangkannya. Sejak awal, 

akang-teteh seniornya (panggilan untuk kakak laki-

laki dan perempuan di Sunda) telah 

menginformasikan bahwa fakultas sastra tidak 

mencetak sastrawan, melainkan ahli sastra.  

Tapi walau bagaimanapun, beliau tidak putus 

asa. Seorang Acep yang ingin mengejar cita-citanya 

tidak mungkin menyerah dan pulang ke kampung 

halaman dengan tangan kosong. ―Kasihan 

keluargaku yang miskin‖ pikirnya. Rasa kasih kepada 

keluarga dan harapan yang akhirnya membuatnya 

mengikuti irama kampus. Pria yang telah lama lulus 

dari Unpad dan yang lebih dikenal dengan nama 

Acep ini pun akhirnya mau tidak mau melahap buku-

buku teori sastra pula, aktif di berbagai diskusi, dan 

ikut kursus menulis esai di luar kampus. Hasilnya, 

sejak semester 3 tulisan-tulisan beliau telah dimuat di 
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media. ―Manusia Lahir Bersama Puisi‖, merupakan 

tulisan pertamanya yang dimuat di media, di 

Bandung Pos (sekarang sudah tidak ada). 

Di samping itu, agar tidak menjadi ―kuper dan 

minder‖ sebagai anak kampung, beliau ikut dalam 

berbagai organisasi di kampus, mulai dari tingkat 

himpunan sampai tingkat universitas (dulu 

strukturnya Hima-Sema Fakultas-Sema Universitas). 

Beliau juga mengetuai beberapa kepanitiaan dan aktif 

menjadi pengurus majalah kampus (berturut-turut 

menjadi pemred Majalah Koridor selama tiga 

periode). 

Pendek kata, meskipun tidak menjadi 

sastrawan, kuliahnya dijalani dengan menyenangkan. 

 

Karier 

  Selepas kuliah, beliau sempat menjadi 

pengangguran selama kurang lebih satu tahun. 

Aktivitas sehari-hari yang dilakukannya hanya 

menulis untuk media. Setelah itu beliau akhirnya 

bergabung dengan Republic of Entertainment—
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sebuah EO di bidang musik—milik almarhum 

Wawan Juanda. Bersama beberapa teman-temannya, 

dia mengelola sebuah buletin Musik, Sastra, dan 

Teater (MUST).  

  Pada 1997 Acep juga mengajar di Jurusan 

Sastra Indonesia. Tapi, karena bukan takdirnya 

menjadi dosen di almamater yang dulunya pernah ia 

kenakan, ia hanya bertahan satu tahun di sana hingga 

tahun (1998). Ketika awal tahun 1999 ada 

kesempatan untuk menjadi dosen di MKDU (Mata 

Kuliah Dasar Umum) di ITB dan beliau melamar di 

sana. Beliau mengikuti seleksi PNS akhir tahun 1999 

dan alhamdulilah diterima.  

  Tahun itu juga, dengan beasiswa dari ITB, 

Acep melanjutkan S2 di FIB UI (dulu masih fakultas 

Sastra). Selepas menyeleseikan S2, di ITB terjadi 

transformasi di berbagai bidang terkait dengan 

statusnya sebagai BHMN. Salah satunya mengenai 

pembentukan Kelompok Keahlian Dosen, yang 

memberi ruang kepadanya untuk memilih kelompok 

keahlian mana yang menjadi minat, tapi juga harus 



 

38 

seseuai keilmuan. Beliau berpikir, kalau di MDU 

terus menerus mungkin karirnya tidak akan 

berkembang. Maka Acep mengambil keputusan 

untuk melamar S3 di Seni Rupa ITB dan ternyata 

diterima. Posisinya sebagai mahasiswa seni rupa 

tentu saja menjadi modal untuk memilih salah satu 

bidang keahlian tadi. Dengan beberapa pertimbangan, 

akhirnya Acep memilih Kelompok Keahlian Ilmu-

Ilmu Desain dan Budaya Visual. Beliau mengampu 

beberapa mata kuliah di S2 dan S3, yakni Desain dan 

Kebudayaan (S2), Desain dan Media (S2), 

Metodologi Penelitian (S3), mengasisteni. Prof. Dr. 

Setiawan Sabana dan Budaya Visual (S3, bersama 

Dr. Yasraf Amir Piliang sebagai dosen utamanya). 

  Di samping menjadi dosen dan peneliti, Acep 

juga terus meniti karir sebagai penulis. Beberapa 

buku yang telah terbit: 

1. Matinya Dunia Sastra (Pilar, Yogyakarta, 2005) 

2. Notasi Pendosa (Kumpulan Puisi), (LkiS, 

Yogyakarta, 2007) 
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3. Narasi Simbolik Seni Rupa Indonesia 

(ISACBOOK, Yogyakarta, 2008) 

4. Mengapa Saya, Bukan Aku (Kumpulan Esei 

Bahasa) (ISACBOOK, 2010) 

5. Mendesai Penjara (ISACBOOK, 2010). 

6. Legenda Kertas (bersama Setiawan Sabana, dkk) 

(Kiblat, 2009) 

7. Seni Rupa Untuk SMA, 3 jilid (bersama Setiawan 

Sabana), Erlangga, Jakarta, 2008 

8. Surat Buat Romo (sebagai penulis tamu pada 

buku yang diterbitkan untuk mengenang Y.B 

Mangunwijaya,  bersama almarhum Gus Dur, 

dll), (Kompas 1999) 

9. Pesan Ombak Pajajaran (Kumpulan Puisi), 

bersama teman-teman GSSTF Unpad (Pustaka 

sastra, 1993). 
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Jejak 3 

 

Sekretariat Pimpinan Bagian Protokoler DPD-RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gita (samping kiri) bersama rekan-rekannya di DPD_RI 

 

 

 

 

“Never afraid about your fail, just afraid about the 

changes you missed” 
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Masa Muda 

Pria ganteng yang lahir di Jakarta pada 

tanggal 23 November 1982 ini merupakan alumni 

dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra 

Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan anak 

pertama dari sepasang suami istri yang berprofesi 

sebagai pegawai swasta. Beliau memiliki seorang 

adik perempuan yang berjarak empat tahun darinya. 

Dari dulu hingga kini, mereka sekeluarga tinggal di 

Taman Depok Permai Blok D No. 8 Depok Timur. 

Beliau pun menghabiskan masa sekolahnya di 

Depok. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD 

mulai tahun 1990 sampai 1996 di SD Mekarjaya 11, 

lalu dilanjutkan dengan tiga tahun berikutnya di 

SMPN 3 Depok, hingga akhirnya menghabiskan 

masa putih abu-abu nya selama tiga tahun di SMUN 

1 Depok. Sejak SMA, beliau memiliki cita-cita untuk 

menjadi seorang diplomat. Maka dari itu, selain 

belajar di sekolah, beliau pun mengikuti berbagai 

macam bimbel. 
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Masa Kuliah 

Dikarenakan cita-citanya itu, beliau pun 

mengincar jurusan Hubungan Internasional 

Universitas Indonesia. Namun setelah mengikuti try 

out selama tiga kali di tempat bimbelnya dan melihat 

hasilnya yang makin ke sini makin menurun, beliau 

pun mulai belajar untuk perhitungan. Beliau sempat 

berpikiran untuk memilih Hubungan Internasional 

Universitas Padjadjaran. Tapi ternyata grade-nya 

masih terlalu tinggi menurutnya. 

Setelah melalui pertimbangan yang cukup 

panjang, akhirnya beliau memantapkan diri untuk 

mengganti jurusan pilihannya ke grade yang lebih 

rendah, namun yang masih ada hubungannya dengan 

soal hubungan internasional. Beliau pun memutuskan 

untuk memilih jurusan Sastra Inggris. Dengan Sastra 

Inggris Unpad sebagai pilihan pertama dan Sastra 

Inggris Undip sebagai pilihan kedua, beliau 

mengikuti UMPTN tahun 2002 dan akhirnya diterima 

menjadi mahasiswa di kampus pilihan pertamanya. 
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Hal unik yang dirasakannya ketika menjadi 

mahasiswa baru yaitu beliau baru tau kalau 

kampusnya itu di gunung. Selama ini, beliau hanya 

tahu Unpad itu adanya di dalam Kota Bandung yaitu 

di Dipati Ukur. Akan tetapi ternyata Unpad itu 

kampusnya dibagi dua, di Bandung dan di Jatinangor 

yang letaknya di luar Kota Bandung dan dekat 

gunung. Jadi jika di awal beliau masih belum terbiasa 

dengan cuaca gunung yang dingin. Maklum saja, 

beliau kan asalnya anak kota. 

Selama menimba ilmu di bangku kuliah, 

beliau berusaha untuk fokus di bidang akademik. 

Beliau hanya mengikuti kegiatan UKM Bola saja, itu 

pun tidak terlalu aktif. Namun begitu, beliau juga 

berusaha untuk menjalin koneksi sebanyak mungkin 

dengan berbagai kalangan. Setelah menjalani kuliah 

selama tiga tahun delapan bulan, beliau lulus dengan 

IPK yang memuaskan dan beliau pun dapat dengan 

mudahnya mendapatkan link untuk merambah ke 

dunia kerja. 
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Karier 

Setelah lulus studi, beliau berencana ingin 

mencari pekerjaan di Bandung. Akan tetapi karena 

diminta orang tua untuk bekerja di Jakarta, beliau pun 

menurutinya. Beliau mulai mencari pekerjaan 

kemana-mana. Karirnya pun diawali dengan bekerja 

di Deutch Bank. Namun pekerjaan yang dimulai dari 

tahun 2006 itu, hanya bertahan setahun saja. 

Mengingat beliau masih mengejar cita-citanya untuk 

menjadi seorang diplomat.  

Beliau yang mulai melirik soal CPNS, mulai 

mencari sendiri segala informasinya lewat internet. 

Beliau pun mengikuti berbagai macam tes CPNS, 

baik bidang kementrian maupun non-kementrian, 

karena pada waktu itu sedang marak-maraknya 

penerimaan CPNS. Posisi yang paling beliau incar 

adalah kursi di Departemen Luar Negeri, karena 

paling dekat hubungannya dengan hal yang beliau 

senangi yaitu urusan hubungan internasional. Tetapi 

setelah melakukan persiapan dengan matang dan 

mengikuti ujian tes CPNS, beliau tidak terima. 
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Hal tersebut tidak membuatnya menyerah. 

Beliau selanjutnya mengikuti tes penerimaan CPNS 

lagi di lembaga negara yang lain, namun sayangnya 

kesempatan lulus itu tak kunjung datang. Tes CPNS 

yang telah beliau ikuti diantaranya di Deplu, DKP, 

Denham, Dephut, Depdiknas, BKPM, Bapenas, Bank 

DKI, dan Sekneg. Akhirnya setelah melakukan tes 

selama sebelas kali beliau pun lulus di dua tempat, 

Depkominfo dan DPD-RI. 

Setelah melalui pertimbangan dan diskusi 

dengan keluarga, beliau akhirnya memilih untuk 

masuk di DPD-RI. Pertimbangannya antara lain, 

beliau menganggap bahwa DPD-RI termasuk dalam 

lembaga tinggi negara, jika dibandingkan dengan 

kementrian tingkatnya masih di bawah Presiden, 

menurut kasarnya seperti pembantu presiden. Selain 

itu, jarak dari rumah yang dekat dengan kantor pun 

menjadi pertimbangannya. 

Bergabung dengan DPD-RI pada 28 Februari 

2008, beliau langsung ditempatkan di bagian 

PKALP, bagian yang mengurusi hubungan antar 
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lembaga parlemen dengan lembaga luar negeri. Posisi 

tersebut beliau tekuni selama satu tahun, hingga 

akhirya dipindahtugaskan ke bagian protokoler 

menjadi sekretariat pimpinan sampai dengan saat ini. 

Meskipun sudah mendapatkan jabatan yang 

menjanjikan dalam pekerjaannya saat ini, pria yang 

menikah pada Oktober 2010 ini masih merasa belum 

sukses. Beliau pun berbagi pendapat soal kesuksesan, 

―Jika orang merasa sukses, dia tidak akan lanjut, dia 

akan berhenti, dan tidak berusaha untuk menjadi 

lebih baik lagi. Lagi pula sukses itu pengakuan orang, 

jadi seseorang tidak boleh merasa sukses jika orang-

orang belum mengakuinya,‖.  

Motto hidup beliau ‗jangan pernah takut pada 

kegagalanmu tapi takutlah kalau kamu melewati 

kesempatan yang datang dalam hidupmu‘, 

membuatnya menjalani hidup dengan terus menerus 

berusaha tanpa cepat puas. Beliau pun masih 

mengejar keinginannya untuk melanjutkan kuliah ke 

tingkat yang lebih tinggi. 
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Beliau berpesan kepada seluruh mahasiswa 

yang sekarang sedang menempuh pendidikan, 

khususnya di bidang sastra untuk tidak menyesal 

masuk sastra, jurusan sastra itu luas ranahnya, jangan 

khawatir akan masa depan, banyak lapangan kerja 

yang hadir diluar pemikiran kalian, fokus saja pada 

kuliah, usahakan IPK tetap diatas tiga, kalau tidak 

bisa mengikuti kegiatan lain di luar perkuliahan 

jangan dipaksakan, fokus saja. 
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Jejak 4 

 

Sekretaris Jendral DPD-RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nothing is impossible” 
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Masa Muda 

Dara kelahiran Bandung, 19 November 1985 

ini merupakan alumni jurusan Sastra Inggris Fakultas 

Sastra Universitas Padjadjaran. Anak dari kedua 

orang tua yang berprofesi sebagai PNS ini, 

menghabiskan masa kecilnya di Bandung. Riwayat 

pendidikannya dimulai dari SD Dian Kencana, lalu 

lanjut ke SMPN 3 Bandung, sampai akhirnya beliau 

menamatkan pendidikan sekolahnya di SMAN 7 

Bandung. 

Setelah  lulus SMA, beliau berminat 

melanjutkan pendidikan tingginya masih di Bandung 

atau yang dekat dengan daerah Bandung. Karena 

sebab itulah, beliau memilih Unpad sebagai 

targetannya. Anehnya, pada saat SPMB, beliau 

memilih jurusan Sastra Inggris Unpad sebagai pilihan 

pertama dan keduanya. Pada saat itu beliau bingung 

itu memilih jurusan apa lagi, karena hanya Sastra 

Inggris Unpad saja yang ada dipikirannya. Lucunya, 

sampai saat ini pun beliau masih ingat berapa kode 

untuk jurusan tersebut. 
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Masa Kuliah 

Beliau merupakan mahasiswi yang pintar. 

Seharusnya beliau bisa lulus kurang dari waktu 

normal yaitu empat tahun. Namun karena saat ini ada 

peraturan baru yang berbunyi ‗tidak boleh 

mengambil mata kuliah yang tinggat atas sebelum 

mata kuliah yang ada di semester itu lulus semua‘ 

beliau pun lulus setelah menjalani masa kuliah empat 

setengah tahun. 

Selama kuliah beliau tidak mengikuti 

organisasi apapun, karena pada saat itu organisasi 

seperti Senat « sekarang BEM » dan 

GEMASI « HIMA Sastra Inggris » sedang vakum. 

Beliau pun menghabiskan waktu di luar jam 

kuliahnya dengan bekerja part time di bagian 

marketing Telkomsel. Setelah lulus kuliah, baru 

beliau mulai mengikuti tes CPNS untuk mengikuti 

jejak orang tuanya. Dengan kejaran utama 

Departemen Luar Negeri. 
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Karier 

Pada April 2011, sedang ada penerimaan 

CPNS akhir tahun. Beliau pun mengikuti tesnya dan 

lulus dengan hasil yang memuaskan. Sayangnya 

beliau belum langsung dilantik, sebab berdasarkan 

peraturan dari BKN, jika ada pegawai yang mau 

dilantik, harus mengalami percobaan kerja dulu 

selama setahun. 

Beliau pun mecoba mendefinisikan arti 

sebuah kesuksesan, ―Sukses itu adalah saat ketika 

kita tidak mengeluhkan kehidupan alias sudah merasa 

cukup dengan apa yang kita punya,‖. Karena saat ini 

beliau merasa sangat bersyukur atas apa yang telah 

beliau dapat, beliau pun merasa dirinya sudah cukup 

sukses. 

Namun begitu, beliau belum merasa puas. 

Masih banyak keinginan beliau yang ingin ditempuh. 

Diantaranya, melanjutkan kuliah S2 dan membeli 

rumah. Beliau berharap nanti kuliahnya bisa dibiayai 

pemerintah namun untuk itu beliau harus memenuhi 

syarat golongan 3 dan harus kerja satu tahun dulu. 
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Untuk mahasiswa yang merasa terjebak 

masuk sastra dan gak bisa ngapa-ngapain lagi, beliau 

menyarankan agar kembangkanlah kemampuan di 

bidang lain. ―Perbanyak skill, jangan hanya terpaku 

pada kuliah. Intinya, jangan berpikiran sempit. Rajin-

rajinlah mencari pengalaman yang baru,‖ tutur beliau 

yang memiliki motto hidup ‗tidak ada yang tidak 

mungkin‘ ini. 

Beliau pun mengungkapkan nilai lebih dari 

sastra jika dibandingkan dengan fakultas-fakultas 

lain, ―Boleh lah kita memiliki ilmu komunikasi yang 

bagus, atau memiliki wawasan politik yang luas. 

Lagian di sastra itu, selain belajar bahasa kita juga 

belajar budaya, justru wawasannya malah menjadi 

lebih luas karena lebih belajar ke esensinya. Lagian 

satra itu juga belajar budaya dan bahasa, sehingga 

justru wawasannya lebih luas. Perlu dicamkan bahwa 

ini bukan fakultas bahasa, namun ini adalah fakultras 

sastra yang ada budayanya, literaturnya, latar 

belakang sejarahnya dan lain-lain. Jadi, gak rugi deh 

masuk sastra,‖. 
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Jejak 5 

 

Direktur Penerbitan Gagas Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nilai diri seseorang itu bukan diukur oleh pendidikan, 

kegiatan atau latar belakang apa pun tapi dengan apa 

yang dia lakukan, sedangkan nilai guna seseorang itu 

diukur dari seberapa besar dia memberi manfaat untuk 

orang lain” 
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Masa Muda 

 Hikmat Kurnia ialah salah satu alumni sukses 

sastra yang sekarang menjadi Direktur Argomedia 

Group. Kang Hikmat -panggilan mahasiswa kepada 

alumni ini- lahir di Bandung pada 3 September 1967. 

Menyelesaikan pendidikan S1 Unpad Jurusan Sejarah 

tahun 1991. SD sampai SMA diselesaikan di 

Tasikmalaya. Ia dibesarkan dari orang tua yang 

bekerja sebagai pegawai negeri. Sejak SMA ia sudah 

diajarkan berdagang bersama kakaknya sehingga 

pembelajaran mengenai dagang telah ia peroleh sejak 

dulu.  

 

Masa Kuliah 

Dalam penjurusan SMA ia memilih jurusan 

sosial karena sangat menyukai pelajaran tata buku 

dan hitung dagang. Kesukaan akan pelajaran sejarah 

pun diawali dengan ketertarikannya kepada guru 

sejarah yang dianggap baik dan menarik. Alumni 

sastra yang hobinya baca buku dan naik gunung 
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waktu SMA ini akhirnya masuk jurusan Ilmu Sejarah 

UNPAD dengan pertimbangan harus kuliah di 

universitas negeri oleh orang tuanya. Waktu kuliah, 

Hikmat tergolong mahasiswa yang pintar dan aktif. 

Selain kuliah, Hikmat aktif juga di BPM, Himse, dan 

Palawa. Selain itu, ia juga sering menulis resensi 

buku, ikut penelitian bersama dosen, serta suka 

membantu teman mengerjakan makalah. 

Keaktifannya tersebut memiliki banyak manfaat 

dalam menentukan perjalanan kariernya. Contohnya 

kebiasaannya menulis resensi buku, selain 

bermanfaat dalam kuliah dan menambah uang jajan, 

pekerjaan itu juga membawanya dalam dunia 

perbukuan karena hobinya tersebut.  

 

Karier 

 Setelah lulus, Hikmat sempat diangkat 

menjadi asisten dosen di jurusan Ilmu Sejarah. 

Namun, setelah enam bulan menjadi asisten dosen, ia 

akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan ke 

Jakarta. Dengan modal kebiasannya membaca dan 
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menulis, akhirnya laki-laki yang akrab disapa Kang 

Hikmat ini mendapat pekerjaan menjadi editor di 

Trubus, sebuah penerbitan yang bergerak dalam buku 

pertanian. Selain bekerja, Kang Hikmat pun sempat 

kuliah di Pascasarjana UI Jurusan Manajemen 

Sumber Daya Manusia tahun 1998, tetapi tidak 

diselesaikan karena terlalu asyik bekerja. Setelah tiga 

bulan menjadi editor di Trubus, Kang Hikmat pun 

diangkat wakil koordinator. Karena kinerja baiknya, 

setahun kemudian ia diangkat menjadi General 

Manager atau direktur. Secara ekonomi, fasilitas 

yang diberikan sebagai direktur sangat mewah. 

Namun, mimpi kang Hikmat yang ingin memiliki 

usaha sendiri membuatnya mengundurkan diri 

sebagai direktur trubus dan memilih mendirikan 

usaha sendiri mulai dari nol. Menurutnya, dengan 

memiliki perusahaan sendiri, ia bisa memberikan 

pekerjaan bagi orang lain dan setidaknya bisa 

memberantas pengangguran. Konsep hidupnya ialah 

sebisa mungkin bermanfaat untuk orang lain. Masa 

kecilnya yang dibesarkan di lingkungan keluarga 
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yang dari segi ekonomi pas-pasan, membuatnya 

memiliki mimpi seperti itu.  

 Usaha baru yang dirintis tidak beralih dari 

bidang penerbitan. Ilmu membaca dan menulis yang 

diperoleh semasa sekolah dan kuliah, ditambah 

pengalaman bekerja di Trubus, membuat Kang 

Hikmat paham seluk beluk perbukuan. Dengan 

bermodalkan satu orang OB sebagai karyawannya, 

Kang Hikmat mendirikan Agromedia Pustaka, pada 

bulan April tahun 2001. Dengan modal menyewa 

sebuah ruangan kecil, Kang Hikmat  bergerak sendiri 

menghubungi para penulis, mencari naskah, 

mengedit, membawa ke separasi, membawa ke 

percetakan, kemudian mengantarnya ke toko buku. 

Sampai bulan Juni 2001, Kang Hikmat mulai bisa 

menggaji dengan harga pertemanan. Dengan 

bermodalkan pengalaman, kejujuran, kegigihan, dan 

jaringan, Argomedia yang dipimpin Kang Hikmat 

dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahu telah 

memiliki karyawan sekitar 800 orang, menerbitkan 

900-an judul buku, telah pula memiliki anak-anak 
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perusahaan, yakni  KawanPustaka (penerbit buku 

umum), GagasMedia (penerbit buku popular), 

QultumMedia (penerbit buku Islami), WahyuMedia 

(penerbit buku anak-anak). Di tambah lagi kantor-

kantor cabang dan represetantifnya yang menyebar di 

berbagai kota provinsi Indonesia. Kang Hikmat 

menuturkan, sumbangan ilmu semasa kuliah 

sangatlah berharga menjadikannya sebagai salah satu 

orang tersukses di Indonesia.  

 Konsepsi sejarah yang mengajarkan masa lalu 

sebagai pembelajaran untuk masa depan menjadi 

salah satu patokannya. Pengalamannya saat bekerja 

di Trubus, membuat ia mengetahui hal-hal apa yang 

harus dilakukan untuk menghadapi persaingan. 

Modal metode sejarah yang diajarkan di Ilmu sejarah 

yang mencakup empat tahap aspek penelitian, yakni 

Heuristik (mencari sumber sejarah), Kritik (menguji 

otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah), 

interpretasi (tanggapan terhadap fakta), dan 

Historiografi (penulisan sejarah), diaplikasikannya 

dalam bekerja.  Ilmu dan kebiasaannya dalam 
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heuristik atau mencari sumber, dipakainya sedetail 

mungkin mncari penulis dan jaringan-jaringan dalam 

usaha. Setelah dipertimbangkan dalam kritik, 

kemampuan interpretasi pun bisa dijalankan hingga 

akhirnya bisa mencapai tahap akhir, yakni 

Historiografi. Perbedaannya dengan ilmu sejarah 

ialah dalam tahap historiografi. Jika dalam Ilmu 

sejarah tapah ini ditulis, tetapi dalam bekerja, tahap 

ini ialah tahap pengaplikasian di lapangan. 

 Dalam menghadapi persaingan dengan 

penerbit lain pun beliau menggunakan ilmu tersebut. 

Secara detail, ia mempelajari kekurangan dan 

kelebihan pesaing-pesaingnya. Dari analisanya itu, ia 

kemudian memiliki langkah-langkah untuk bisa 

memenangkan persaingan. Pengalaman-pengalaman 

pahitnya selama memimpin Agromedia, seperti 

pernah dilaporkan ke polisi karena penulis yang 

bukunya diterbitkan melakukan plagiat atau 

kehilangan stok karena penjarahan, dihadapinya 

dengan tenang. Semuanya itu dijadikannya sebagai 

pengalaman. Ia pun menuturkan bahwa ada suatu 
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perbedaan antara kuliah yang bekerja. Dalam kuliah, 

hal yang didahulukan ialah belajar, lalu ujian. 

Namun, dalam bekerja, hal yang dahulu terjadi ialah 

ujian, kemudian dijadikan pembelajaran. 
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Jejak 6 

 

PARAMITHA SOEMANTRI 

Presenter TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Love is born with the pleasure of looking at each 

other, it is fed with the necessity of seeing each other, 

it is concluded with the impossibility of separation." 

—Jose martin perez. 1853-1895, from Amor 
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Masa Muda 

Paramitha Soemantri adalah seorang news 

presenter dan juga reporter di salah satu stasiun 

televisi ternama TV One ini. Wajahnya kerap muncul 

di program-program berita seperti Kabarpagi, Kabar 

9, Kabar Siang, juga Kabar 15. Sehari-hari sebagai 

reporter, Dita, begitu panggilannya, bertugas di Istana 

Kepresidenan. Gadis manis berbintang Taurus ini 

dikenal sebagai pribadi yang ramah, bersahabat, dan 

selalu ceria. Di dalam Thread PBK, Paramitha 

Soemantri adalah salah satu dari La 

Usurpadora dan Sidemates dari Andrade Silva. 

Pribadi yang bersahabat dan ceria ini lahir di 

Jakarta pada tanggal 27 April 1985. Semenjak kecil, 

Paramitha selalu berpindah-pindah, karena mengikuti 

Ayahnya berdinas. Selama 10 tahun pertama dia 

tinggal di Jakarta, kemudian sempat pula tinggal 4 

tahun di Sukabumi, menghabiskan masa SMP hingga 

kuliah di Bandung, tepatnya di jurusan Sastra 

Perancis Universitas Padjadjaran, hingga kini bekerja 

kembali ke Jakarta.  

http://id.pbk.wikia.com/wiki/La_Usurpadora
http://id.pbk.wikia.com/wiki/La_Usurpadora
http://id.pbk.wikia.com/wiki/Sidemates
http://id.pbk.wikia.com/wiki/Luv_lucia
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Karena merupakan anak ketiga dari empat 

bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dalam 

keluarga, Mitha pun sangat dimanja, terutama oleh 

ayahandanya. Namun walaupun dimanja, bukan 

berarti dia penakut. Mitha justru dikenal pantang 

menyerah, jika sudah menyangkut tugasnya sebagai 

seorang reporter. Ia menikmati pekerjaannya.  

Sebenarnya, menjadi seorang newspresenter 

bukanlah cita-cita awal dari Paramitha, yang 

sejatinya berniat menjadi bekerja di Bank atau 

menjadi Akuntan. Bahkan saat seleksi penerimaan 

mahasiswa baru pun dia memilih jurusan akuntansi 

sebagai piihan pertamanya. 

 

Masa Kuliah 

Pada awalnya, Paramitha sering sekali 

diikutkan berbagai lomba, mulai dari lomba 

menyanyi, pidato bahasa Inggris, hingga modelling. 

Adalah Ibunya yang mendorongnya seperti itu, 

berhubung Paramitha adalah anak perempuan satu-

satunya. Kariernya dimulai ketika dia mengikuti 
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lomba Mojang-Jajaka Bandung 2005 dan meraih 

Juara Favorit. Dari situ, dia lalu diminta untuk 

casting oleh salah satu TV lokal Bandung, dan 

diterima, meskipun sebenarnya Paramitha sendiri 

mengaku datang hanya bermodalkan rasa percaya 

diri. 

Mulai dari situlah selama satu setengah tahun 

Paramitha menjadi newspresenter di stasiun TV lokal 

tersebut. Kemudian, datanglah tawaran untuk 

menjadi penyiar Radio, padahal pada saat itu, 

Paramitha tengah menikmati menjadi guru Bahasa 

Inggris bagi Anak-anak di Saung Angklung Udjo 

Bandung. Mitha, yang pernah meraih predikat 

Mojang Jawa Barat 2006 itu, memulai karirnya 

sebagai penyiar radio Paramuda Bandung, kemudian 

menjadi news presenter STV Bandung, sebelum 

akhirnya bergabung dengan tvOne pada Agustus 

2007. Meskipun terkesan coba-coba dan kecemplung, 

namun Paramitha benar-benar menikmati kariernya 

dalam dunia presenter. 
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Karier 

Pada pertengahan 2007, Paramitha ditawari 

untuk ikut casting sebagai penyiar Lativi (nama 

lama tvOne), yang meskipun kuliahnya sendiri belum 

beres, namun tetap saja nekat untuk dicoba. Ternyata, 

dua minggu kemudian, Paramitha diterima sebagai 

newspresenter di Lativi dan tetap bertahan di sana 

hingga Lativi berubah nama menjadi tvOne seperti 

sekarang. 

Dari yang tadinya hanya sekedar iseng dan 

modal nekat, kini bagi Paramitha telah menjadi lahan 

penghidupan yang sangat ia cintai. Satu pelajaran 

yang ditarik oleh Paramitha adalah bahwa 

kesempatan bagus tak akan datang dua kali, sehingga 

apabila waktu itu Paramitha lebih memilih 

menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu, mungkin ia 

tak akan menjadi seperti sekarang ini. 

Menurut teman-temannya, jangan coba-coba 

mengajak keluar rumah Paramitha Soemantri kalau 

sedang libur. Oleh teman-temannya, Mitha-begitu 

sapaan akrabnyanya memang dikenal ‗anak 

http://id.pbk.wikia.com/wiki/TvOne
http://id.pbk.wikia.com/wiki/TvOne
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rumahan‘. ―Kalau sudah di rumah, bisa ngabisin 

waktu seharian buat nonton film dan baca buku,‖ 

Apalagi jika turun hujan, Mitha paling suka berdiam 

di rumah sambil menikmati suara gemericik air.
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Jejak 7 

 

 

Creative Director PT Indo-Ad (Ogilvy & Mather 

Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jangan pernah peduli terhadap penilaian orang lain dan 

jangan pernah menyesali segala keputusan yang sudah 

diambil” 
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Masa Muda 

Tidak banyak berbeda dengan anak-anak pada 

umumnya seorang R.Yuwono Widodo pun memiliki 

masa kecil yang cukup menyenangkan bersama 

kakak-kakaknya. Jajaka yang lahir di kota Bandung 

ini merupakan anak bungsu dari sembilan bersaudara. 

Beliau sangat senang menyanyi dan menari bahkan 

saat kecil ia bercita-cita menjadi seorang penari 

professional. Tarian yang beliau pelajari dan kuasai 

adalah tari jawa gaya solo. Untuk meraih cita-citanya 

beliau dengan usahanya sendiri ketika SMP mencari 

informasi tentang sekolah tari sekolah tari di New 

York dan sempat mendaftar namun, keinginannya 

tersebut kandas karena tidak adanya dukungan dari 

orang tua.  

Saat dibangku SMA, beliau pun termasuk 

anggota paduan suara sekolah. Suatu hari, ia dan 

teman-temannya harus berlatih untuk persiapan 

lomba. Namun, karena berbenturan dengan jam 

sekolah beliau bersama dua orang temannya memutar 

mundur beberapa jam sekolah agar mereka tetap bisa 



 

   69 

mengikuti pelajaran. Tetapi ketika sampai di tempat 

latihan tidak ada seorang pun yang berada disana, 

ternyata mereka salah mendapat informasi. Setelah 

mengetahui itu akhirnya mereka tetap absen dari 

sekolah. Menurut beliau sesuatu hal negatif 

tergantung dipandang dari perspektif mana. Tindakan 

yang beliau lakukan bersama teman-temannya ini 

contoh dari apapun yang dilakukan pasti memiliki 

resiko. Hal terpenting yang harus kita miliki adalah 

keberanian, fokus dan kerja keras tetapi jangan 

sampai membuat pikiran sempit yang akhirnya malah 

membuat kita menjadi orang yang kuper bahkan 

cenderung antisosial. 

 

Masa Kuliah 

Putra R. Thomo Soedirman dan Safi Rohmah 

ini sangat suka dengan Negara atau hal yang berbau 

Perancis. Sebelum masuk sastra perancis pun beliau 

sudah mulai membaca-membaca karya sastra 

perancis seperti cendrillon, dan les trois 

mousquetaires. Sehingga ketika ujian SIPENMARU 
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beliau memilih sastra perancis sebagai pilihan 

keduanya setelah arsitektur ITB dan pilihan ketiga 

sastra inggris. 

Pada saat kuliah,cara belajar yang beliau 

terapkan yaitu dengan memperhatikan materi kuliah 

yang dibahas di kelas dan mau mempelajari bukan 

belajar sistem kebut semalam atau sistem kebut 

sehari ketika ujian tiba. Beliau adalah orang yang 

kritis dan opened minded sehingga isi presentasi 

tugas makalah mentoring yang beliau susun 

mendapat pertentangan yang cukup keras dari para 

pementor. Namun, pada akhirnya beliau lulus dalam 

mata kuliah yang bersangkutan. Menurut beliau 

ketika berdiskusi atau membuat paper tidak ada 

penilaian salah atau benar kecuali di bidang eksakta. 

Selain kuliah beliau pun aktif dalam unit 

kegiatan mahasiswa yaitu Paduan Suara Mahasiswa 

Universitas Padjadjaran. Dari sana beliau sering 

bepergian keluar bandung baik dalam rangka 

perlombaan ataupun mengisi sebuah acara. Menurut 

beliau selain nilai yang bagus, thinking faculty dan 
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logika berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah 

harus dipelajari para mahasiswa ketika kuliah. Hal 

tersebut bisa didapat melalui berbagai macam unit 

kegiatan yang ada di kampus. Selain itu, memiliki 

banyak kegiatan diluar akademis bisa menghilangkan 

kejenuhan terhadap kuliah. ―kalau memang bosan 

cari jalan supaya gak bosan misalnya pacaran, main 

atau kalau memang suka bela diri bisa ikut 

taekwondo yang paling penting ikuti kata hati karena 

kata biasanya selalu benar‖ jelas beliau. 

 

Karier 

Setelah lulus beliau tidak langsung bekerja 

karena harus mempersiapkan konser paduan suara 

mahasiswa Universitas Padjadjaran ―Gita Persada‖ 

tahun 1993. Satu tahun kemudian, perusahaan media 

elektronik ANTV membuka lowongan kerja untuk 

reporter yang mahir berbahasa perancis karena 

mereka berhubungan dengan kantor berita perancis 

Agence France Presse. Lalu beliau pun melamar 

pekerjaan di sana dan diterima. Berkat networking 
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yang luas pada awal Maret 1996, beliau mendapat 

tawaran kerja sebagai Copywriter hingga tahun 2000 

di PT Indo Ad (Ogilvy & Mather Indonesia). 

Sebelum menerima tawaran tersebut beliau juga 

sempat mendapat tugas untuk menjadi tim liputan 

olimpiade Atlanta tetapi ia tolak. Kemudian, tahun 

2000-2002 beliau diangkat menjadi Creative Group 

Head. Tahun 2002-2004 beliau menempati posisi 

Associate Creative Director. Tahun 2004 sampai 

sekarang beliau kini menjadi Creative Director. 

Bagi beliau membaca adalah sebuah 

kebutuhan, selain menambah wawasan dan 

menunjang pekerjaannya, membaca juga menjadi 

teman ketika beliau melewati waktu sendirinya. 

Mulai komik sampai buku kejawen pun beliau lahap. 

Kelilingi diri kita dengan apa yang kita senangi 

karena itu akan membuat kita nyaman. 

Menurut pandangannya, orang-orang yang 

menyesal adalah mereka yang tidak pernah 

menghargai dirinya sendiri. Sedangkan orang mampu 

menghargai dirinya akan tahu alasan setiap tindakan 
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yang mereka lakukan. Kata-kata bijak berbunyi 

―Segala sesuatu di dunia ini memiliki resiko, ambil 

resiko dari pilihan kita. Hadapi dan jalani, jangan 

pernah menyalahkan siapapun karena itu adalah 

tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Dan 

bertemanlah dengan diri sendiri ,‖ banyak 

memotivasi beliau dan mengantarkannya pada 

prestasi dan berbagai penghargaan seperti berikut : 

1. Citra Pariwara–Iklan Luar Ruang Terbaik 

(Hexos) 1997 

2. Citra Pariwara–Kampanye Iklan Seri Televisi 

Terbaik untuk Sampoerna A Mild, Iklan Media 

Cetak Terbaik untuk Sampoerna A Mild, dan 

Kampanye Iklan Seri Cetak Terbaik untuk 

Sampoerna A Mild 1999 

3. Citra Pariwara–Iklan Berbahasa Indonesia 

Terbaik (Citra Parikrama) Sampoerna A Mild, 

Pemenang Pertama Kampanye Iklan Seri Cetak 

Sampoerna A Mild, Pemenang Pertama Iklan 

Lepasan Cetak untuk Sampoerna A Mild, 

Pemenang Pertama Iklan Seri Televisi untuk 
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Sampoerna A Mild, Pemenang Pertama Iklan 

Lepasan Televisi untuk Sampoerna A Mild 2002 

4. Citra Pariwara–Gold untuk Outdoor Media, untuk 

Sampoerna A Mild, Best Outdoor Media untuk 

Sampoerna A Mild, Best of Show (Adhi Citra 

Pariwara) untuk Sampoerna A Mild serta Adoi 

Advertising Award–Gold untuk Print Campaign 

Nesvita, dan Best of the Best untuk Print 

Campaign Nesvita 2003 

5. Adoi Advertising Award–Gold untuk Film 

Campaign untuk A Mild Billiard serta London 

International Award sebagai Finalis, untuk Iklan 

Lepasan Televisi A Billiard, dan Iklan Seri 

Televisi A Billiard 2004 

6. Citra Pariwara–Silver untuk Iklan Seri Televisi 

Molto Softener, 2 Bronze untuk Iklan Lepasan 

Televisi Molto Softener, 2 Bronze untuk Iklan 

Lepasan Televisi Konidin Tablet, 2 Bronze untuk 

Iklan Lepasan Cetak Adoi Advertising Award, 2 

Bronze untuk Iklan Lepasan Cetak Konidin 
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Lozenges serta Adfest, Finalis, untuk Iklan 

Lepasan Televisi A Billiard 2005 

7. Citra Pariwara–Silver untuk Non-

conventional/Innovative Media untuk Motorola 

serta Adoi Advertising Award–Silver untuk 

Billboard Pond‘s 2007 

8. Adoi Advertising Award–Gold untuk Film Craft, 

untuk Kayaking Komet Honey, Gold untuk 

Copywriting, untuk Kayaking Komet Honey, 

Gold untuk Iklan Radio, dan Best Indonesian 

Copywriting, untuk Iklan Kotex 2008 

9. Cannes Lions–National Diploma, untuk Frezza 

2010. 
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Jejak 8 

 

Manager Pengendalian Produksi PT PT. Narumi 
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Masa Muda 

Wawan Purwanto dilahirkan di Bandung, 

tanggal 16 Maret 1972. Wawan kecil hidup dari 

keluarga yang sederhana. Ia merupakan lulusan 

Jusurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Unpad. 

Sekarang ini, Wawan Purwanto menjabat sebagai 

manajer pengendalian produksi di PT.Narumi 

Indonesia. 

Wawan Purwanto memulai pendidikannya di 

Sekolah Dasar Asmi Bandung, setelah menamatkan 

pendidikan dasarnya, Wawan Purwanto melanjutkan 

ke SMP 33 Bandung. Saat masih duduk di bangku 

SD sampai SMP Kang Wawan mengukir banyak 

prestasi yang tercatat pada saat masih SD. Kang 

Wawan selalu masuk 10 besar dan pada saat SMP 

caturwulan kedua dan seterusnya beliau selalu berada 

di urutan pertama. Setelah lulus dari SMA 33 

Bandung, Wawan Purwanto melanjutkan ke bangku 

SMA, namun pada saat duduk di bangku SMA 

prestasinya tidak begitu gemilang.  
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Masa Kuliah 

Pada saat akan melanjutkan studinya ke 

perguruan tinggi, Wawan Purwanto sempat bingung 

mau kuliah di mana. Kebingungan itu dikarenakan ia 

bersasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga 

saat akan menempuh jenjang kuliah Kang Wawan 

bingung ingin meneruskan studinya. Kang Wawan 

berpikir untuk mencari universitas negeri yang dekat 

dan akhirnya pilihannya jatuh ke Unpad. 

Pertimbangan selain dekat, Unpad juga mempunyai 

kualitas yang bagus dalam dunia pendidikan di 

Indonesia. Dia bahkan berpikir dari mana ia dapat 

membayar biaya masuk bila seandainya ia diterima di 

Unpad. Tetapi hal itu tidak membuat surut 

semangatnya. Dalam keadaan seperti itu, beruntung 

ia memiliki teman yang bisa membantu membayar 

biaya masuk sehingga ia sangat berterima kasih atas 

bantuan tersebut.  

Wawan adalah tipe pekerja keras. Terbukti 

bahwa beliau kuliah sambil kerja sebagai calo di 

Cicaheum. Mungkin hampir setiap supir di Cicaheum 
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yang mengenal dirinya karena dia biasanya mangkal 

di tempat itu pada pagi hari kira-kira pukul 05.00 dan 

pada siang harinya kuliah di Fakultas Sastra. 

Beliau sempat bingung saat memilih jurusan. 

Tetapi satu yang disadarinya, yaitu, dia sangat 

menyukai bahasa terbukti dengan  nilanya yang tak 

pernah kurang dari sembilan saat duduk SMA. Ketika 

pelajaran Bahasa Jerman dan Inggris, Kang Wawan 

berpikir kalau dia akan mengambil jurusan Bahasa 

Inggris. Setelah terus mempertimbangkan akhirnya 

dia menjatuhkan pilihannya untuk mengambil jurusan 

Sastra Jerman. Ketika tekadnya telah bulat dan ingin 

mengisi formulir pendaftaran ada seorang temannya 

yang menyarankan agar ia masuk ke jurusan Sastra 

Jepang. Saran itu diberikan dengan alasan Sastra 

Jepang mempunyai prospek yang bagus dalam dunia 

kerja di tahun 1990-an.  

Pada semester pertama, nilai Wawan hancur 

(tidak pernah lebih dari 5) karena ia baru pertama kali 

belajar bahasa tersebut. Walau begitu, ada satu sikap 

dari dirinya yang perlu di kagumi, Wawan bukannya 
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jatuh tetapi ia semakin terlecut untuk mengalahkan 

rekan-rekan sekelasnya. Dia sangat untuk menjadi 

yang terbaik setelah nilainya hancur. ―Rekan-rekan 

saya bisa, mengapa saya tidak‖ begitu pikirnya.  

Semenjak nilainya hancur Wawan belajar 

dengan sungguh-sungguh. Kalau teman-temannya 

baru belajar bab 2 ,maka Wawan sudah belajar bab 4, 

begitu seterusnya. Dengan metode seperti itu pada 

semester selanjutnya nilai Wawan tidak pernah 

kurang dari 9. 

Wawan pernah menjadi ketua angkatan 

fakultas dan sempat menjabat sebagai wakil ketua 

himade di Sastra Jepang sewaktu duduk di Ichinensei 

(kelas satu). Dia juga pernah ditunjuk oleh Ibu Elly 

sensei sebagai guide Professor Jepang yang akan 

datang ke Indonesia. Kedatangan professor tersebut 

ke Indonesia untuk meneliti gizi makanan indonesia. 

Awalnya Wawan juga bingung karena 

kemampuannya dalam berbicara bahasa Jepang 

masih minim tapi dengan modal nekad dan kemauan 

yang kuat beliau akhirnya menerima tugas tersebut. 
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Dalam tuganya itu, Wawan mengajak 

professor itu ke pabrik makanan dan tempat-tempat 

lainnya. Ada sesuatu yang membuat Wawan malu 

saat berada di pabrik makanan karena sangat 

cepatnya professor itu berbicara. Kecepatan professor 

berbicara membuat Wawan mengotak-ngatik kamus 

Jepang untuk mencari kosa kata yang diucapkan oleh 

professor. Ketidakpahamanan Wawan dengan apa 

yang di katakan professor membuat kemampuan 

Wawan diremehkan oleh para pegawai di pabrik itu. 

Walau ada halangan seperti itu, untuk tahun-tahun 

berikutnya Wawan selalu ditunjuk sebagai guide bagi 

tourist-tourist Jepang yang akan berkunjung ke 

Indonesia.  

Sebuah cerita unik saat Wawan menjadi guide 

orang Jepang. Suatu ketika professor yang dulunya 

dipandu oleh Wawan datang lagi ke Indonesia. 

Professor ini bersikeras ingin Wawan yang menjadi 

guide-nya tapi sayangnya ia tidak bisa menjadi guide-

nya ia juga sedang menjadi guide orang Jepang 

lainnya selama satu bulan. Selanjutnya dipilihkanlah  
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rekan Wawan sebagai guide-nya. Suatu hari ketika 

professor itu akan kembali ke Jepang, Wawan  

diundang ke hotel di daerah Jatinangor. Sesampainya 

di sana tanpa di sangka-sangka, Wawan diberi uang 

yang juga sama dengan rekannya yang menjadi guide 

professor itu.  

Sewaktu kuliah Wawan sempat mengukir 

prestasi. Ia mendapat beasiswa kuliah di Jepang. 

Ketika kuliah di Jepang, Wawan diledek oleh 

rekannya dengan tuduhan dan sangkaan yang tidak 

mengenakkan. ―Wan, kayaknya loe pasti susah dapet 

temen di Jepang, orang Jepang itu biasanya minum 

sake, kalo seandainya loe diajak minum, lalu loe 

nolak pasti susah dapetin temen‖, begitulah ledekan 

teman-temannya. Tetapi mendengar ledekan itu 

Wawan bukannya marah tetapi malah termotivasi 

untuk punya teman tanpa harus minum sake. 

Seorang dosen di kelasnya menjawab sebuah 

pertanyaan yang dilontarkan Wawan. ―Orang Jepang 

itu sangat sulit untuk berhubungan dengan orang 

asing, kecuali kalau mereka seumuran dengan kamu 
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pasti mereka dengan mudahnya dapat menerima 

perbedaan dan pergaulan yang ada. Tapi bila anak 

muda di bawah seumuran kamu, mereka cenderung 

menutup diri, jadi sebaiknya kamulah yang harus 

lebih aktif membina hubungan dengan mereka‖, 

begitulah jawaban yang diberikan dosennya.  

Selain menggeluti jurusan yang jalaninya, 

Wawan juga suka sekali masuk ke kelas yang lain, 

misalnya jurusan Hubungan Internasional. Hal seperti 

itu dilakukannya hanya semata-mata untuk mengisi 

kekosongan waktunya saja sehingga tidak ada jam 

kosong saat kuliah di kampusnya. Dengan begitu 

maka tak heran ia ditunjuk menjadi pengajar orang-

orang Timur Tengah yang ingin mempelajari bahasa 

jepang. 

Pernah suatu ketika di Indonesia ada orang 

asing yang ditanya tentang dosen yang mengajarnya 

karena nilai-nilai yang didapatkan orang asing 

tersebut selalu besar. Kemudian orang asing itu 

menjawab bahwa yang mengajari dirinya adalah 

Wawan sensei. dan sangat kebetulan sekali yang 
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bertanya itu adalah teman Wawan sendiri. Sejak itu 

Wawan menjadi buah bibir di kalangan orang 

Indonesia.  

 

Karier  

 Setelah kembali dari Jepang, Wawan berniat 

menyelesaikan skripsinya, namun ada seorang 

dosennya yang menawarkan sebuah pekerjaan di PT. 

Narumi. Tawaran itu sempat membuatnya 

bingungantara menerima tawaran tersebut atau tetap 

terus melanjutkan skripsinya. Setelah bergulat 

dengan pikirannya sendiri, akhirnya Wawan 

menerima pekerjaan itu sambil tetap berkuliah. Tentu 

saja itu mengganggu kuliahnya sehingga karena 

kesibukannya skripsinya tertunda beberapa tahun. 

Tetapi tertunda skripsinya bukan masalah untuk 

dapat menyelesaikan kuliah dengan nilai cumlaude.   

Saat di PT. Narumi, Wawan sempat merasa 

bingung karena sangat asing dengan pekerjaannya 

tetapi berkat pelatihan yang diberikan bosnya setiap 

hari Wawan dapat menjalankan mesin-mesin pabrik, 
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fungsi-fungsinya dan juga tentunya teori serta 

langsung praktek lapangan.  

 Kini Wawan di percaya menjadi orang 

penting di PT. Narumi. Sekalipun beliau sempat 

gonta ganti posisi di PT. Narumi namun saat ini 

beliau menjabat sebagai Manager Pengendalian 

Produksi.  
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Jejak 9 

 

Solar Generation Coordinator Greenpeace 

Indonesia 
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Masa Muda 

Seorang motivator yang satu ini bernama 

Didit Haryo Wicaksono yang biasa di panggil Kak 

Didit. Lahir pada tanggal 2 Maret 1983. Dengan usia 

yang terpaut jauh itu (jika dibandingkan dengan 

orang-orang yang lahir setelahnya) yang membuatnya 

dipanggil dengan sapaan ―Kak.‖  

Ia adalah seorang Solar Generation 

Coordinator Greenpeace Indonesia. Ia merupakan 

seorang sosok alumni Sastra Rusia di Universitas 

Padjajaran tahun 2002. Ia juga merupakan ketua 

angkatan Sastra Rusia pada tahun 2002. Mungkin 

terdengar aneh karena seorang Solar Generation 

Coordinator merupakan seorang lulusan Sastra Rusia 

Universitas Padjajaran. Akan tetapi ia berkata 

―bahwa dari mana pun jurusan kita, itu tidak menutup 

kemungkinan untuk menggapai cita-cita yang kita 

inginkan.‖  
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Masa Kuliah 

Sastra Rusia bukanlah pilihan pertamanya 

ketika memilih perguruan tinggi negeri. Ia justru 

memilih pendidikan FSRD di Universitas Sebelas 

Maret di Solo, akan tetapi karena ia tinggal di Jakarta 

ia harus memilih salah satu universitas yang berada 

di rayon di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Ia 

menukar pilihan pertamanya menjadi Sastra Rusia 

Universitas Padjajaran dan pilihan keduanya adalah 

FSRD Universitas Sebelas Maret di Solo. Awalnya, 

ia memilih FSRD sebagai jurusan pertamanya dengan 

alasan ia tertarik dengan dunia desain karena baginya 

desain merupakan hal yang ia kuasai. Sedangkan 

alasannya memilih Sastra Rusia di pilihan keduanya 

karena ia sangat menyukai sejarah tentang Rusia.  

Pertukaran posisi (Sastra Rusia menjadi 

pilihan pertama sedangkan FSRD pilihan kedua) 

yang dilakukannya sewaktu SMPB membuatnya 

diterima di jurusan Sastra Rusia. Walaupun 

sebenarnya Sastra Rusia bukanlah pilihan 

pertamanya, hal itu tidak menyurutkan dirinya untuk 
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bisa maju. Ia aktif berorganisasi di kampus seperti 

mengurusi presidium, himpunan mahasiswa dan 

mengikuti salah satu organisasi ekstra kampus yang 

bernama bintang merah. Menurutnya, yang 

dibutuhkan orang-orang zaman sekarang ketika 

melamar pekerjaan adalah ijazah, padahal,  

pengalaman berorganisasi pun juga dibutuhkan.  

Untuk menajemen waktu sendiri, laki-laki 

yang akrab disapa Didit ini merasa tidak pernah 

merasa kesulitan untuk membaginya. Selama kuliah 

ia juga sambil bekerja menjadi Freelance Indo Mobil 

pada tahun 2001. Ia juga pernah mengikuti organisasi 

WWF, akan tetapi ia merasa organisasi WWF 

tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang ia 

inginkan. Ia juga mengikuti organisasi kampus yang 

berhubungan dengan alam, akan tetapi organisasi itu 

juga dirasakan tidak mempunyai kontribusi langsung 

terhadap alam.  
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Karier 

Semenjak organisasi Greenpeace Indonesia 

masuk pada tahun 2006 ia mulai bergabung dalam 

Green Peace Indonesia. Pada awalnya ia menjadi 

Volunteer selama enam bulan di Green Peace. Green 

Peace itu sendiri merupakan organisasi kampanye 

international yang sudah ada sejak 40 tahun yang lalu 

dan sudah berada di 40 negara dan didukung oleh 3 

juta orang di dunia. Green Peace bukanlah organisasi 

yang mendapatkan dana dari pemerintah atau apapun 

yang mementingakn kepentingan-kepentingan lain. 

Dana didapatkan atas pribadi orang masing-masing. 

Didit menjadi koordinator bagi anak muda untuk 

membantu Green Peace agar bisa mempotensikan 

energi yang ada di alam untuk digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari.  

Kegiatan yang dilakukannya ini berhubungan 

dengan organisasi selama kuliah dan dengan cara 

itulah ia justru mendapatkan pengalaman lebih 

banyak dari organisasi-organisasi selama kuliah. 

Banyak hasil yang sudah dicapai selama ia bekerja di 



 

   91 

Green Peace Indonesia. Setiap anak muda yang mau 

tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan 

lingkungan, maka menurutnya Greenpeace inilah 

organisasi yang mengajak anak-anak muda untuk 

menyelamatkan bumi. Didit berpendapat bahwa ia 

lahir dari kelompok mahasiwa yang tidak suka 

melihat ketidakadilan yang terjadi, ia juga merasa 

bumi ini diperlakukan dengan tidak baik. Ia ingin 

menyadarkan bahwa bumi ini juga seharusnya 

diperlakukan dengan selayaknya dan mengubah pola 

pikir mahasiwa untuk bisa serta perduli akan 

lingkungan.  

Ada hal yang menarik tentang pendapatnya 

mengenai mahasiswa yang telah lulus di Indonesia. 

―Orang-orang yang telah lulus dan meraih gelar 

sarjana itu terkadang tidak bekerja sesuai dengan 

bidang yang diambilnya. Karena apa? Karena 

pemerintah sendiri lebih cenderung menerapkan pola 

nilai. Sebagai contoh, nilai IPK yang bagus dianggap 

akan menjadi seorang yang sukses atau semacamya, 

akan tetapi terkadang nilai tersebut tidak sesuai 
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dengan apa yang diharapkan ketika masuk ke dalam 

dunia kerja‖, tuturnya. Malahan bagi Didit sendiri, ia 

merasa bisa masuk ke dunia kerja karena pengalaman 

organisasi yang telah ia jalankan. Dan ia juga 

mengatakan ―bahwa kuliah itu tidak selamanya harus 

keluar masuk kelas karena masih banyak ruang-ruang 

lain di mana kita bisa bergerak dan menjalankan apa 

yang kita inginkan.‖  

Laki-laki lulusan Sastra Rusia Unpad ini juga 

bercerita bahwa selama kuliah ia juga pernah 

mengadvokasi orang-orang yang berjualan di pasar 

Unpad atau yang biasa disebut ―Paun‖. Ia merasa 

para penjual tersebut berhak untuk mendapakan uang 

dari apa yang mereka jual, bukan justru mengusir 

mereka dengan alasan tidak rapi atau lainnya. Ia juga 

pernah memboikot acara Ospek kampus. Dulu, 

sewaktu Didit masih menjadi mahasiswa di fakultas 

Sastra, fakultas itu  beserta Fikom dan Fisip menolak 

keberadaan BEM. BEM yang ketika mengadakan 

pemilihan lewat banyak kampanye menganggap 
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ketiga fakultas itu tidak aktif dan menyebabkan 

ketidakikutsertaannya untuk memilih.  

Tetapi ketiga fakultas itu cukup kritis dan 

berani menunjukkan ketidaksukaan mereka sewaktu 

ospek. Para mahasiswa dan Didit selaku Korlap 

dalam acara boikot Ospek saat itu merasa perlu untuk 

mengatakan ketidaksepakatannya. Hal seperti itu 

merupakan pengalaman yang seru. Bukan hanya itu 

saja, masih banyak pengalaman seru ketika ia kuliah.  

Menurut Kakak Didit kita ini, kesuksesan 

adalah tujuan yang ingin kita capai, dan saat itu 

tercapai akan membuat kita bahagia. Motivasinya 

adalah jika kita ingin mencapai apa yang kita 

inginkan kita harus yakin, konsisten, dan kritis 

dengan apa yang kita kerjakan, apapun bidangnya. 

Dan orang-orang yang memandang dengan ―sebelah 

mata‖ pada jurusan sastra harus membuka ―sebelah 

matanya‖ bahwa anak-anak sastra itu juga bisa sukses 

dan maju, dan semua orang bisa membuktikan dari 

manapun dia bahwa dia bisa menjalankan semua 

dengan baik dan bisa menjadi sukses.   
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Jejak 10 

 

Peraih Beasiswa Magister, Universität Bayreuth, 

Jerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―You have to search and look for it, not just sit down, wait 

and hope for some miracles. It doesn't come to you 

automatically. Of course in the end it's not just a matter of 

what you've done, but also it's a matter of luck.”   
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Masa Muda  

Dian Ekawati sudah bercita–cita sebagai guru 

pada saat ia duduk di kelas 3 SD, yang kebanyakan 

anak–anak sebayanya memilih menjadi dokter atau 

profesi–profesi populer lain. Saat itu ia tidak tahu apa 

alasannya. Ia hanya sering bermain guru–guruan 

bersama temannya. Saat itu menurut pandangannya 

menjadi seorang guru sangat di perhatikan, sehingga 

itu menjadi awal alasan ia ingin menjadi guru. 

Pikiran masa anak–anak memang susah untuk 

dipahami orang dewasa kan? 

Seperti manusia pada umumnya, cita-citanya 

tidak stabil. Saat duduk di bangku kelas 5 SD, ia 

ingin menjadi Astronom. Cita–citanya ini bertahan 

hingga kelas 2 SMP. Saat itu ia sudah membaca dan 

merangkum tentang alam semesta dari ensiklopedia. 

Bahkan ia juga sudah mencari tahu bagaimana cara 

masuk ke jurusan Astronomi ITB. Manusia itu 

memang tidak ada yang sempurna. Saat itu juga Ibu 

Dian menyadari bahwa ia lemah akan pelajaran 
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matematika dan fisika, dua mata pelajaran yang 

menjadi dasar jurusan Astronomi.  

Cita–citanya pun  berubah. Masa–masa SMP 

adalah masa–masa peralihan dari anak–anak menjadi 

remaja. Hal–hal baru pun dijalani oleh remaja. Pada 

saat itu Ibu Dian menjadi tempat cerita oleh teman–

temannya, masalah–masalah mereka atau pun kisah 

cinta mereka. berdasarkan hal tersebut, ia tertarik 

terjun ke dunia psikologi. Ia merasa senang bisa 

membantu orang dengan saran–sarannya.  

Hingga SMA cita–cita itu tetap bertahan. 

Sampai ia tahu bahwa jurusan Psikologi Unpad harus 

dari jurusan IPA. Ia tetap sadar lemah akan dua 

pelajaran tadi, matematika dan fisika. Sehingga 

memupuskan lagi keinginannya. Tetapi itu bukan 

alasan menghentikannya untuk tetap membaca 

karangan–karangan dan buku–buku seputar 

Psikologi. Semasa SMA, banyak yang ia dapatkan. Ia 

menemukan hal–hal yang ia sukai, masalah sosial, 

negara, budaya, sejarah, manusia dan bahasa.  
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Ia sudah mendapatkan bahasa Jerman pada 

saat SMA. Bahasa Jerman adalah pelajaran bahasa 

asing lain di sekolahnya selain bahasa Inggris. 

Keinginannya pun berubah lagi. Dimulai ingin 

menjadi Sosiolog, kemudian ingin menjadi Arkeolog 

dan Antropolog dan sempat berkeinginan menjadi 

diplomat yang bekerja di KBRI Jerman.  

 

Masa Kuliah 

Setelah lulus SMA ia mendaftarkan dirinya 

pada program beasiswa di UGM untuk jurusan 

Sosiologi dan mengikuti SNMPTN (yang saat itu 

disebut UMPTN) mengambil pilihan jurusan 

Hubungan Internasional dan Sastra Jerman yang 

keduanya di Unpad.  

Kalau melihat ke belakang, sebenarnya 

Jerman tidak jauh dari kehidupannya. Semasa kecil ia 

sering membaca buku–buku koleksi kakeknya 

tentang Jerman. Buku–buku tersebut ada yang 

menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan 

bahasa Jerman. Memang saat itu ia belum paham 
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akan kedua bahasa asing tersebut. Akan tetapi ia 

ingat akan tempat–tempat yang terdapat di buku 

tersebut, seperti gambar Viktualien Markt di 

Mȕnchen, Jerman.  

Ia tergugah ingin mendatangi Jerman, sejak ia 

menonton telivisi dan melihat siaran mengenai pabrik 

coklat di Jerman. Ia juga terkagum–kagum akan 

gambar gunung Alpen yang tergambar di kotak pensil 

warnanya. Ia juga sangat senang melihat gambar 

Brandenburger Tor di Berlin dan istana dongeng 

Neuschwanstein yang tergambar dalam kalender yang 

dipajang dirumahnya. Sejak kecil ia juga sudah 

terbiasa melihat ayahnya menyusun huruf fraktur 

kemudian dicetak menggunakan mesin handpress 

Heidelberg milik ayahnya.  

Awalnya ia sempat kecewa dikarenakan ia 

diterima di pilahan keduanya, yakni Sastra Jerman 

bukan pilihan pertamanya: Hubungan Internasional. 

Namun, ia tetap menjalani perkuliahannya di jurusan 

Sastra Jerman. Nilai–nilainya pun dikategorikan 

bagus, IPKnya tidak pernah di bawah 3,5.  
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Sebenarnya sastra tidak asing lagi baginya. Ia 

sudah menyukai sastra dari SD. Akan tetapi ia tidak 

terlalu antusias untuk mengikuti mata kuliah–mata 

kuliah sastra maupun linguistik pada saat ia kuliah di 

jurusan Sastra Jerman. Kenapa orang mau repot–

repot mempelajari semantik, morfologi, sintaksis, 

grammatik dan sebagainya, pikirnya saat itu. Ia 

merasa selama kuliah keberuntungan selalu 

menyelimutinya. Pasalnya saat ia malas dan setengah 

hati menjalani kuliahnya, nilai–nilainya tetap bagus. 

Saat itulah saat–saat ia mencari jati dirinya dan 

keinginan sebenarnya. Lalu ia menjauhkan diri dari 

pergaulan dan kehidupannya di kampus. Ia mencari 

apa yang dikejarnya, apa yang ia cari dan apa yang 

menjadi prioritas dan tujuan hidupnya.  

Tiba–tiba ia memutuskan untuk mengajar. 

Pertama kali ia mengajar ialah mengajar privat 

seorang anak SD yang ibunya sangat galak sehingga 

membuat anak itu malas. Saat itu ia tidak memiliki 

pengalaman apa–apa, kesabaran yang sangat besar 

yang dapat ia lakukan. Pelan–pelan kemajuan 
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terlihat, anak itu juga mengalami peningkatan. Tetapi 

kondisi fisik, karena pagi kuliah sore mengajar, 

memaksanya untuk memilih mengajar atau kuliah, 

dan ia memilih kuliah. 

Akan tetapi itu menjadi titik awalnya di dunia 

mengajar dan mengembalikannya ke cita–cita 

pertamanya. Maka jika ada kesempatan mengajar di 

sela–sela kuliahnya pasti akan ia lakukan. Ketika ia 

dihadapkan dengan skripsi, ia malah mendapat 

tawaran menjadi Au phair Mädchen, oleh salah satu 

keluarga Jerman di Jerman. Setelah ia mengantongi 

izin dari kedua orang tuanya, akhirnya tahun 1997, ia 

berangkat dan menginjakan kaki pertama kali di 

Jerman.   

Kesempatan ini tidak ia sia–siakan. Ia 

mendatangi tempat–tempat yang menjadi impiannya 

sejak dulu. Selama setahun ia tinggal di Köln, Jerman 

mengajarkannya banyak hal. Kemampuan bahasanya 

yang semakin baik, juga kecintaannya terhadap 

bahasa Jerman dan bahkan kepada bahasa Indonesia 

dan bahasa Sunda semakin bertambah. Sesampainya 
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di Indonesia, hal yang ditujunya adalah 

menyelesaikan kuliahnya. Dan ia lulus dengan 

memuaskan dari jurusan Sastra Jerman pada tahun 

1998.  

 

Karier 

Kecintaannya akan bahasa Jerman 

membuatnya ingin berbagi ilmunya kepada orang 

lain. Ia sempat mengajar bahasa Jerman di sebuah 

biro konsultasi bahasa sambil tetap mengajar privat. 

Semua tipe kalangan ia pernah alami. Tua muda, 

wanita karir, ibu rumah tangga dan TK sampai 

mahasiswa S2. Setahun ia lalui sampai akhirnya ia 

kembali ke jurusan untuk magang di Jurusan Sastra 

Jerman. Pekerjaannya bertambah berat. Ia mengajar 

dari pagi hingga malam, baik di kampus dan 

mengajar privat. Namun, semua itu ia jalani dengan 

senang hati, karena kecintaannya terhadap bahasa, 

mengajar dan belajar. Menurutnya ada kenikmatan 

sendiri melihat perkembangan orang–orang yang ia 

ajari. Dengan mengajar kita akan terus belajar, 
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menurutnya. Ia mangaku bahwa sebelumnya ia 

adalah salah seorang yang gugup apabila harus 

berbicara di depan orang banyak. Namun, mengajar 

membuatnya percaya diri dan dapat bicara dengan 

lantang di depan kelas. Penghasilan guru sebanding 

dengan apa yang ia rasakan setelah tahu apa yang 

didapatkan oleh anak didiknya. Ia akan ikut senang 

dengan keberhasilan anak didiknya dan akan sedih 

dengan kegagalannya.  

Ia pernah menjadi sekretaris Ikatan Guru 

Bahasa Jerman Indonesia cabang Jawa Barat, dan 

ketika itu ia mendapatkan tawaran untuk mengajar 

guru–guru bahasa Jerman untuk menghadapi 

persiapan ujian Bahasa Jerman tingkat menengah, 

yang saat itu masih banyak guru–guru yang belum 

memiliki sertifikat itu. Walau awalnya merasa 

canggung harus mengajar orang–orang yang lebih tua 

umurnya, tetapi akhirnya ia lalui dan ikut senang dua 

orang guru terbaik berhasil mendapatkan beasiswa ke 

Jerman.  
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Pada tahun 2000 ia menetapkan hatinya dan 

memutuskan untuk tetap mengajar di jurusan Sastra 

Jerman. Terpaksa perlahan–lahan ia meninggalkan 

mengajar privatnya. Lagi dan lagi kecintaannya akan 

mengajar terus bertambah. Ia senang bertemu dengan 

mahasiswa–mahasiswa, menyiapkan keperluan 

mengajar, mengajar di depan kelas dan memeriksa 

pekerjaan mahasiswa yang membuat hidupnya 

menjadi lebih dinamis.  

Ia bahkan pernah menolak pekerjaan di 

sebuah perusahaan Jerman dengan gaji besar. 

Menurutnya bekerja di sebuah perusahaan 

membuatnya tidak bebas. Dengan mengajar 

waktunya sangat fleksibel, ia dapat mengerjakan 

hobi–hobinya, menerjemahkan di rumah yang dapat 

mengetahui hal baru dan bisa menghasilkan uang 

juga, mengikuti seminar–seminar dan kongres, 

menonton film dan teater. Memuaskan hobi sekaligus 

menambah ilmu dan memperluas jaringan. Selain itu 

ia akan terus bisa belajar.  



 

104 

Saat ini Dian Ekawati sedang melaksanakan 

studi Doktor (S3) nya di Universität Bayreuth, 

Jerman di bidang linguistik. Sebelumnya ia juga 

menyelesaikan studi magister (S2) nya di universitas 

yang sama dalam bidang yang sama pula. Itu semua 

ia dapatkan melalui beasiswa DAAD (Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst/Dinas pertukaran 

akademis Jerman).  

Ia mengaku tidak banyak perbedaan yang ia 

dapatkan dengan orang kebanyakan selama mencari 

dan mempersiapkan beasiswa tersebut. Ia 

mempersiapkan semuanya, mulai dengan mencari–

cari info beasiswa di internet, masuk  ke dalam milis–

milis yang membahas seputar beasiswa sampai rajin 

mencari info di jurusan atau fakultas. Lalu 

dilanjutkan dengan mempersiapkan segala keperluan 

untuk beasiswa (motivation letter, mempersiapkan 

berkas–berkas dan menghubungi profesor untuk 

membuat surat rekomendasi). Menurutnya, semua 

merupakan faktor keberuntungan, ia merasa 

beruntung mengirimkan aplikasi beasiswa di waktu 
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yang tepat, memiliki banyak teman dengan saran–

sarannya, memiliki keluarga selalu mendukung dan 

mengenal banyak orang yang sangat baik yang 

memberinya saran, surat rekomendasi dan 

membantunya. 

Ia menegaskan bahwa, ―dengan mengajar 

saya belajar banyak. Saya belajar bagaimana 

menyampaikan apa yang saya ketahui lebih dulu ke 

pada mahasiswa saya. Saya berusaha terbuka pada 

mereka, karena mereka adalah manusia-manusia 

dewasa yang juga punya pikiran dan pendapat 

masing-masing. Saya berusaha melihat masalah dan 

kemampuan mereka dari berbagai perspektif. Dengan 

mengajar saya mengenal perilaku manusia. Dengan 

mengajar saya belajar mengenal orang-orang dan 

berbagai macam lingkungan sosial. Dengan mengajar 

saya berkesempatan membuka jaringan dengan 

berbagai pihak. Dengan mengajar saya terus belajar 

menjadi lebih baik. Dengan mengajar saya mengenal 

diri saya. Dengan mengajar saya sadar bahwa apa 

yang saya miliki dan ketahui sebenarnya bukanlah 
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apa-apa. Cuma setitik air. Saya bukan apa-apa 

dibandingkan dengan ilmu Tuhan yang tidak akan 

pernah habis untuk direguk dan dicari. Dengan 

mengajar saya terus, terus dan terus belajar. Dengan 

mengajar saya hidup‖. 

 

Dian mengatakan ia bukan seorang motivator, 

sehingga ia tidak bisa dan tidak akan mengatakan 

kata–kata yang memotivasi orang lain. Karena 

menurutnya, pengalaman orang lain itu berbeda. Ia 

hanya berpesan, jalani saja hidup dengan jujur pada 

diri sendiri dan lakukan sesuatu yang membuat diri 

kita nyaman dan tinggalkan apa yang tidak membuat 

kita nyaman. 
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Jejak 11 

 

Diplomat dan Akademisi 
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Masa Muda 

Pria bersahaja ini adalah  salah satu dosen 

FIB Unpad dan guru besar FIB. Beliau merupakan 

dosen yang mengabdi pada pendidikan. Sejak kecil 

prof. Syarief sudah bercita-cita menjadi seorang guru. 

Di matanya pendidikan merupakan bagian dari 

hidupnya.  Beliau sejak kecil hingga SMA hidup dan 

berpendidikan di lingkungan pesantren. Sejak lulus 

SMA Prof. Syarief sudah berniat untuk masuk Sastra 

Arab.  

 

Masa Kuliah 

Beliau juga pada saat mahasiswa sama halnya 

dengan mahasiswa lainnya, senang dengan 

organisasi, pada waktu menjadi mahasiswa, beliau 

pernah menjabat menjadi ketua himasa selama 2 

periode. Walaupun beliau sibuk berorganisasi tetapi 

akademisnya sangat bagus. Beliau pernah juga 

menjabat sebagai ketua jurusan 2 kali, menjabat 

sebagai PD 3 periode 1992-1995. Setelah lulus S1 
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beliau melanjutkan study S2 dan selesai tahun 1991. 

Setelah lulus S2 dia diminta aktif di Jakarta untuk 

menjadi ketua Festival Istiqlal.  

 

Karier 

Beliau pernah diminta Pemda Aceh untuk 

seminar internasional on craft (kerajinan tangan) di 

Maroko dan Venus, Paris. Dia juga pernah diminta 

oleh Dinas Pendidikan untuk mejabat sebagai atase 

pendidikan di Saudi selama 5 tahun. Beliau 

merupakan salah satu penggagas sekaligus pendiri 

sekolah Indonesia di Saudi. Beliau bersama duta 

besar untuk Saudi Arabia, Baharudin Lopa yang 

sekarang almarhum berusaha mendirikan sekolah 

untuk orang indonesai, walaupun banyak rintangan 

dan tentangan dari kerajaan Saudi Arabia. Motivasi 

didirikannya sekolah tersebut adalah beliau dan 

penggagas yang lain merasa miris melihat anak-anak 

Indonesia yang tidak sekolah, tidak bisa membaca, 

tidak bisa menulis, kurang pengetahuan dan bahkan 

mereka tidak bisa membaca dan menulis.  
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Perjuangan beliau mendirikan sekolah 

tersebut sangatlah susah, hambatanya beliau harus 

berurusan dengan birokrasi, kerajaan Saudi Arabia 

dan pemerintahan. Akan tetapi dengan perjuangan 

yang ikhlas dan tulus akhirnya beliau dan para 

penggagas yang lain berhasil membangun sekolah 

tersebut walaupun harus berada dalam naungan 

sekolah Saudi. Sekolah Indonesia disaudi tersebut 

bernama Al-Anjal. Sistem sekolah tersebut terdiri 

dari TK, AMP dan SMA. Laki-laki dan perempuan 

dipisah. Setelah 5 tahun beliau bertugas disana, dia 

pulang ke Indonesia, kemudian mendapat mandate 

lagi dari Menteri Pendidikan untuk menjadi atase 

pendidikan disana, tetapi beliau lebih memilih 

kembali ke kampus dan mengabdi untuk kampus 

tercinta. Memang beliau adalah sesorang yang super 

sekali terhadap pendidikan. Harapan beliau terhadap 

pendidikan di Indonesia jangan terlalu berkiblat ke 

barat, dan beliau berharap pendidikan terus 

berkembang dan mempunyai identitas yang kuat. 

Walaupun berada di usia yang tidak muda lagi beliau 
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tetap  menjadi dosen dan tetap mengabdi untuk 

pendidikan.  
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Jejak 12 

 

Pengusaha, Politikus dan Pemilik Yayasan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dalam hidup ini kita jangan banyak memikirkan sesuatu, 

tapi kerjakan saja semampu yang kita bisa dan 

maksimalkan yang telah ada” 
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Masa Muda 

 Sali Iskandar dilahirkan di daerah penghasil 

dodol terkenal di Indonesia, yaitu Kabupaten Garut 

Jawa Barat pada tanggal 3 Februari 1962. Dia 

dilahirkan dari keluarga yang sederhana yang tidak 

banyak memiliki harta benda. Orang tuanya 

merupakan orang yang tidak mampu bahkan untuk 

membiayai sekolah saja tidak sanggup. Semenjak 

remaja Sali Iskandar menjadi seorang yatim. Dari 

sinilah mentalnya terbentuk menjadi mental yang 

kokoh dan tangguh. Setelah menyelesaikan 

pendidikan dasarnya, Sali Iskandar melanjutkan  ke 

SMP di Ciewu. Pada masa ini dengan bermodalkan 

tekad ia menjalani sekolah sambil bekerja.  

 Pada saat mengenyam bangku sekolah 

menengah pun Sali Iskandar menumpang tinggal di 

rumah seorang bapak yang bernama Udin Saputra. 

Sebagai imbalannya Sali Iskandar menbantu Bapak 

Udin bekerja di kebun dan membantu mencari pasir. 

Setelah menyelesaikan SMP, Sali Iskandar 

melanjutkan ke sekolah Pendidikan Guru Negeri 
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(SPGN) Garut pada tahun 1980 yang juga sambil 

bekerja sebagai Tukang Bakso. Namun segala 

rintangan dihadapi Sali Iskandar dengan tabah, 

baginya rintangan adalah tantangan yang harus 

ditaklukkan. Pada waktu menjalani pendidikan ini 

beliau melakukan berbagai macam aktivitas, antara 

lain selain menjadi pelayan, tukang, dai juga aktif 

mengajar, dan juga di percaya untuk menjadi Ketua 

(OSIS)  SPGN Garut.  

 Kejeniusan Sali Iskandar dalam menuntut 

Ilmu dengan prestasi akademik yang baik, 

mengakibatkan dirinya memperoleh beasiswa dan 

dapat tinggal di asrama. Namun beliau tetap rajin dan 

tekun bekerja. Setelah lulus dari SPGN Sali Iskandar 

memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di 

Bandung. Pada awalnya dia menuntut Ilmu di 

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) yang 

hanya berjalan setahun. Selanjutnya dia memutuskan 

untuk melanjutkan Studinya di Fakultas Sastra 

Universitas Padjadjaran dan di terima di jurusan 

Sastra Sunda. 
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Masa Kuliah 

 Kebiasaan yang menjalani sekolah sambil 

bekerja dan berkecimpung di organisasi mulai dari 

saat duduk di bangku SMP kebiasaan ini pun 

berlanjut ketika menjadi Mahasiswa. Pada saat 

menjadi mahasiswa, Sali Iskandar aktif di berbagai 

organisasi baik jurusan, tingkat Fakultas bahkan 

sampai ke ruang lingkup universitas. Sali Iskandar 

pernah menjadi Senat di Fakultas Sastra pada tahun 

1987 dan dia juga dipercaya untuk menjadi senat di 

Universitas.  Selain itu dia juga aktif di Unit 

Kemahasiswaan  LISES.  

 Ada sesuatu hal unik yang merupakan ciri 

khas Sali Iskandar saat menjalani aktivitas sebagai 

mahasiswa dan mungkin hal ini tidak mungkin 

dilakukan oleh mahasiwa lain. Pasti teman-teman 

penasaran apa aja sih yang dilakukan kang Sali. Sali 

walaupun  resmi tercatat sebagai mahasiswa di 

jurusan Sastra Sunda, tapi dia tidak terpaku untuk 

menuntut ilmu di jurusannya sendiri, namun 
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memanfaatkan segala fasilitas keilmuan yang ada di 

ruang lingkup kampus. Contohnya, selain menutut 

ilmu di Fakultas Sastra dia juga kuliah di fakultas 

lainya, seperti Fakultas Kedokteran. Lalu masuk pula 

pada Jurusan Ilmu Komunikasi (Fikom). Bahkan 

tidak jarang pula dia keluyuran dan belajar di 

Fakultas Pertanian.  

 Kebiasaan yang seperti itu diangap aneh oleh 

teman-temannya, bahkan Sali Iskandar sendiri pernah 

di tegur oleh Pak Himendra yang pada saat itu 

menjabat sebagai rektor Unpad. “Sali kamu kok 

kuliahnya jadi ngaco gini sih, suka keluyuran ke 

fakultas-fakultas lain, emang ada apa?” tutur pak 

Himendra. Menimpali pertanyaan itu maka Sali 

menjawab tenang “bahwa saya belajar ke fakultas 

lain itu karena saya juga ingin mengetahui ilmu-ilmu 

yang diajarkan oleh fakultas tersebut. Bukankah kita 

kuliah itu mencari ilmu?”. Mendengar jawan tersebut 

pak Himendra akhirnya bisa memahaminya.   

 Melalui kebiasaanya yang unik ini dia 

mendapatkan banyak manfaat, pertama saat dia 
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belajar di Fakultas FIKOM, dia mendapatkan ilmu-

ilmu tentang penerbitan dan ilmu inilah yang 

membimbingnya untuk menjadi seorang penerbit. 

Kedua, ilmu yang dia pelajari saat mengikuti kuliah 

di Fakultas Kedokteran adalah mendalami Ilmu 

manajemen kodekteran. Hal positif yang dia ambil 

adalah bagaimana kita harus bersikap hati-hati dan 

teliti dalam mengambil keputusan, karena dalam ilmu 

kodokteran dibutuhkan ketelitian tingkat tinggi yang 

kalau ceroboh akan berakibat fatal. Begitu juga saat 

dia belajar di Fakultas Pertanian dia juga menerapkan 

ilmu-ilmu yang dia pelajari untuk menjalani hidup.  

 Selama kuliah di Unpad, Sali Iskandar juga 

pernah beberapa waktu tidur di sekre senat yang 

sekarang kita kenal sebagai sekre BEM. Selanjutnya 

dia mondok di kantor redaksi Kudjang. Untuk 

membiayai studinya dia bekerja sebagai repoter di 

koran itu hingga lulus kuliah. Selain itu dia juga 

pernah bekerja menjadi guru sekolah Yayasan Atikan 

sunda (YAS),  juga bekerja sebagai karyawan di toko 

buku Gramedia dan sebagai penjual karcis doger 
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monyet di kebun binatang Bandung. Selain itu dia 

juga mendapatkan beasiswa dari UNPAD sendiri. 

 

Karier 

 Pengalamannya dalam berorganisasi selama 

kuliah diimplementasikan di dunia kerja. Ia pernah 

berkata ―bahwa ia tidak pernah merencanakan apa 

yang terjadi di kehidupannya ke depan, namun yang 

membuat ia mampu menjadi seperti sekarang ini 

karena walaupun ia hidup dalam kesulitan ia tetap 

bersyukur dan seperti itu memaksimalkan yang telah 

ia usahakan pada saat itu‖. Menurutnya banyaknya 

kegiatan berorganisasi dipandangya sebagai peluang 

untuk lebih membuka diri dan meluaskan silaturahmi 

dengan berbagai kalangan. Dari relasi yang kuat 

inilah ia mampu memanfaatkannya di dunia kerja  

 Sali Iskandar sendiri tidak punya target dalam 

hidupnya namun ia mempunyai prinsip bahwa hidup 

ini dijalani saja seperti air mengalir, yang terpenting 

adalah apa yang bisa anda kerjakan hari ini 

kerjakanlah dengan semaksimal mungkin. Dia tidak 
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menyadari keberhasilan yang ia dapatkan sekarang 

tetapi dia sendiri tidak mau disebut sebagai orang 

sukses karena kesuksesan itu menurut dia hanya 

milik Allah SWT. Karena totalitasnya dalam dunia 

organisasi mulai dari masa sekolah sampai menjadi 

mahasiswa meyebakan dia mempunyai banyak 

kenalan dan relasi. Dan menurutnya banyaknya 

kegiatan berorganisasi dipandangya sebagai peluang 

untuk lebih membuka diri dan meluaskan silaturahmi 

dengan berbagai kalangan. Hal inipun berlanjut saat 

dia lulus kuliah dan dibuktikan dengan di antaranya 

dia menjadi Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara 

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Jawa 

Barat dan Banten. Selain itu dia juga menjabat 

sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan 

Indonesia (APPIDI) Jawa Barat. Selain itu ketua 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Guru dan 

Dosen swasta Republik Indonesia (PGDRI). Dia juga 

menjabat sebagai ketua LSM Bandung Timur, 

pengurus Yayasan Raga Katineung, pengurus  BAS 
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Provinsi Jawa Barat, dan pengurus Ikatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).  

 Juga Sali Iskandar pernah menjabat sebagai 

ketua di Ikatan Alumni Unpad komisariat Daerah 

Bandung (Komda) Bandung dan Pengurus Kwartir 

daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat. 

Menurutnya, ―dalam organisasi kita bisa menuangkan 

ide, selain itu, di antara setiap penggiat organisasi 

bisa saling bertukar informasi.‖ Jelas terlihat dalam 

kehidupan Pak Sali organisasi lah yang membentuk 

kepribadiannya yang multitalenta. Ini terlihat dari 

bidang usaha yang ia geluti saat ini. 

 Ia bisa dikatakan multitalenta karena terlihat 

dari bermacam-macam bidang usaha yang 

digelutinya, dimulai dari menjabat sebagai direktur 

CV Siger Tengah Group yaitu sebuah perusahaan 

penerbitan buku. Kedua, di Jabar Education and 

Enterpreneur Center, yaitu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penelitian, seminar, pameran, 

wirausaha, penerbitan, dan pendidikan. Selain itu 

juga ia mendirikan Dompet Zakat Indonesia. Dalam 
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memajukan dunia pendidikan Sali iskandar 

mendirikan yayasan Al – Ghifari dan yayasan 

pendidikan Al-Aitaam.  Yayasan Al Ghifari sendiri 

terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Al- 

Ghifari, Universitas Al – Ghifari dan Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer ( STIMIK). 

 Sedangkan Yayasan Pendidikan Al-Aitaam 

mengelola Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Plus Al-Aitaam, dan Sekolah Tinggi Teknologi 

(STT) Jawa Barat. Yayasan Ini juga mengelola 

rumah sakit dan yatim piatu. Ia juga memiliki 

perusahaan Konstruksi dan juga Poliklinik. Dalam 

kesibukannya sebagai pengusaha dan ketua yayasan, 

ia menyempatkan waktu menulis buku yang di 

antaranya yaitu, Bupati Bandung dari Masa ke Masa, 

Mengenal Kota dan Kabupaten Propinsi Banten, 

Presiden Indonesia dari Masa ke Masa, dan juga 
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Wakil Presiden Indonesia dari Masa ke Masa. Ia pun 

pernah mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Garut. 

Dan kedepannya ia juga merencanakan ingin menjadi 

anggota DPR RI. Dan aktivitas lainnya ia menjadi 

Dosen dan sering menjadi pembicara dalam seminar-

seminar di berbagai tempat dan juga sering diundang 

menjadi pembicara di media massa. 

 Apa yang telah dilakukan Sali iskandar 

sampai saat ini di dasari dari prinsip dan filosofi 

hidup yang ia tanamkan dan jalankan. Hidup itu sulit 

tetapi hadapi saja, yang penting kita harus jujur. Cara 

untuk mencapai keberhasilan yaitu dengan 

mempererat silaturahmi, dengan mempererat 

silaturahmi kita mampu memanfaatkan silaturahmi 

itu untuk mendatangi orang-orang yang kita anggap 

berhasil dan mencuri ilmu dari orang-orang tersebut. 

 Dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini 

kita tidak boleh langsung menyerah. Selalu yang 

terjadi apabila kita terbentur di suatu masalah, kita 

langsung menyerah karena merasa tidak ada jalan 
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lain, padahal masih banyak jalan lain untuk mencapai 

yang kita inginkan, misalkan: 

2+3 = 5 

1 + 1 + 1+ 1+ 1 = 5 

2 + 2 + 1 = 5 

7 – 2 = 5  

Kesimpulannya, untuk mencapai nilai 5 

bukan hanya 2 + 3 saja tapi masih banyak cara yang 

lain, jadi dalam hidup ini apabila kita terbentur dalam 

suatu jalan kita harus mencoba jalan lain. Itulah 

prinsip hidup Bapak Sali Iskandar yang masih 

dipegang hingga kini. 
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PROFIL PENYUSUN 

 

Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat 4 Juli 

1990 ini bernama Wandra, dia adalah anak 

paling bungsu dari lima bersaudara. 

Sekarang dia sedang menuntut Ilmu di 

Jurusan Ilmu Sejarah konsentari yang dia 

ambil adalah sejarah Sosial. Dia aktif di Badan Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas Sastra unpad periode 2009-2010 dan 

periode 2010-2011. Dia juga merupakan pendiri sekaligus 

menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Buletin Tinta Pena 

Sastra periode 2010-2011, dan sekarang ini menjabat sebagai 

Kepala Departemen Media dan Informasi Badan Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unpad Periode 2011-2012 

sekaligus menjadi Kepala Departemen Media dan Informasi 

di Himpunan Sejarah. Selain aktif di BEM Pria ini juga aktif 

diberbagai kepanitian, tercatat koordinator  acara dan 

Penanggung  jawab  seminar Intelektual Muda Sastra BEM 

FASA UNPAD 2010 dan sebagai Koordinator  Pubdok 

Penerimaan Mahasiswa Baru 2011.  
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Mahasiswi Sastra Jeman Unpad 2008 ini 

bernama Fertina Nurisa Mitra. Anak 

perempuan satu–satunya dari empat 

bersaudara. Lahir di Jakarta 2 November 

1989. Semasa SMA dihabiskan dengan 

banyak mengikuti kegiatan–kegiatan organisasi, diantaranya: 

OSIS (selama 2 tahun. Seksi bela negara), Paskibra sekolah, 

Paskibra tingkat Kabupaten Tangerang (tim pengibar 

bendera dan sekretaris 1), panitia Festival Baris–Berbaris 

(FBB) tingkat Kabupaten Tangerang sebagai Koor 

Konsumsi dan Buku Tahunan SMA Islamic Village (ketua 

panitia). Selama menjadi Mahasiswi Sastra Jerman Unpad 

banyak mengikuti kegiatan seperti Makrab Sastra 2008 

sebagai koor dekorasi, Seksi Humas makrab Sastra Jerman 

2008, Mabim Sastra Jerman 2009 sebagai seksi dokumentasi, 

Seksi Humas FORSI Unpad 2010, seksi Humas HFV ( 

Himasad Volk Festival ) 2011 dan sekarang tergabung 

sebagai kontibutor di Bulletin Tinta Pena Sastra. Selama 

perkuliahannya pernah bergabung dalam majalah musik 

online Indie Bandung dan mengikuti SEA Games 2011 

sebagai Volunteer. 
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Rifky Kurniawan yang juga ingin dikenal 

dengan nama pena R.K ini lahir di 

Tangerang, 08 Maret 1990. Memeluk Islam 

sebagai keyakinannya sejak kecil karena 

dikumandangkan adzan oleh ayahnya, 

beberapa menit setelah keluar dari rahim ibunya. 

Menamatkan sekolahnya dari SD hingga SMA di sekolah 

negeri di Kota Tangerang. Semasa SMA pernah aktif di 

Paskibra dan Rohis (Rohani Islam). Melanjutkan 

pendidikannya di Jurusan Ilmu Sejarah pada, Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Padjajaran pada tahun 2009. Pernah 

mengikuti kepanitiaan di beberapa kegiatan seperti 

Olimpiade Sastra 2011, Ramayana 2011, FIS (Festival Indie 

Sastra) 2011, Seminar Nasional Ikahimsi (Ikatan Keluarga 

Mahasiswa Ilmu Sejarah) 2012 di Jatinangor. Sekarang aktif 

di Himse (Himpunan Mahasiswa Sejarah) Universitas 

Padjajaran sebagai Kepala Biro Medfo (Media Informasi) 

dan bekerja di buletin Himse, Bisik (Bicara Klasik) 

merangkap sebagai staff redaksi dan editor. Mottonya 

“Hidup ini bukan hanya untuk dijalani tapi juga untuk 

dipahami”. 
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Mahasiswa Universitas Padjadjaran yang 

satu ini bernama Dewi Laraswati 

Anggraini. Kesehariannya biasa dipanggil 

dewi. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 10 

januari 1994. Mahasiwa yang ikut dalam 

keanggotan BEM ini merupakan mahasiswa Jurusan Sastra 

Rusia angkatan 2011. Selain aktif dalam organisasi BEM ia 

juga aktif dalam kegiatan-kegiatan seminar di kampus. 

Hobinya adalah membaca novel, chatting, makan, tidur, 

online, dan fotografi.  Ia merupakan salah satu penyusun 

dari buku biografi alumni sastra dan harapannya adalah buku 

ini bisa sukses di terbitkan dan bagi anak-anak Fakultas Ilmu 

Budaya akan bangga terhadap alumni-alumni sukses dan 

busa mencontoh kesuksesan di masa mendatang. Dan  

motto hidupnya adalah “ Don’t give up and keep cheer up”.  

 

Deni Hamdani adalah mahasiswa Sastra 

Jepang Unpad. Ia di lahirkan di kota 

Cianjur tanggal 20 Mei 1993, dan 

menempuh pendidikan dasar hingga 

menengah di kota itu, ia sangat tertarik 

dengan dunia kepenulisan seperti cerpen, puisi dan novel, Ia 

mempunyai mimpi menjadi penulis, tidak hanya di dunia 
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kepenulisan, ia juga sangat tertarik dengan bidang 

kebahasaan, karena menurutnya bahasa adalah salah satu 

aspek penting dalam perkembangan globalisasi dan aspek 

komunikasi antar negara bahkan antar suku di seluruh dunia, 

maka tidak heran ia mengambil jurusan sastra jepang di 

Fakultas Ilmu Budaya Unpad, ia juga aktif  di organisasi 

dalam kampus misalnya anggota Medfo Bem Gama FIB 

Unpad dan anggota DKM Al-Muslih Unpad, Ia mempunyai 

Prinsip bahwa Apa yang kita dapatkan adalah apa yang telah 

kita usahakan, serta tak ada yang dapat mengangkat diri kita 

menjadi orang sukses kecuali diri kita sendiri.  

 

Vicky Yuni Angraini. Lahir di Bengkulu 

08 Juni 1991. Saat ini sedang menempuh S1 

jurusan Sastra Indonesia di Universitas 

Padjajaran. Penikmat seni. Penyuka film. 

Kadang tertarik menulis puisi sebagai ajang 

curhat. Membaca novel dengan bacaan ringan sebagai 

selingan mood. Tidak aktif di berbagai organisasi apapun 

kecuali di Buletin Tinta Pena Sastra sebagai redaksi karena 

memang tidak tertarik selain pada jurnalistik dan dunia 

pengeditoran. Sekarang sedang berusaha mewujudkan cita-

citanya untuk bisa bekerja sebagai editor atau reporter atau 
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posisi lainnya yang berhubungan dengan media masa cetak 

ataupun elektronik.  

 

Muhammad Hatta, dilahirkan di Jakarta 

13 April 1991. Kini Berdomisili di Bekasi. 

Menempuh pendidikan di SDN Duren 

Jaya II, SMP Amar Ma’ruf, dan SMA Bani 

Saleh di Bekasi. Kini terdaftar sebagai 

mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran angkatan 

2009. Sebelum menjadi mahasiswa pernah aktif di RIVERS 

2006-2009 (Remaja Islam Ver-Goe dan Sekitarnya) dan 

Pramuka Penegak di SMA Bani Saleh 2007. Saat ini 

melanjutkan pendidikan di jurusan sejarah Universitas 

Padjadjaran pernah aktif di BEM Gama Fasa UNPAD 2010-

2011, Dewan Perwakilan Angkatan Himse 2011, Himpunan 

Mahasiswa Sejarah 2011-2012, Unit Taekwondo Unpad, dan 

Redaksional Buletin BISIK (Bicara Klasik) 2011-sekarang. 

Hobi yang digemari ialah bermain Futsal, Baca buku (haha 

sok rajin), dan Sering Lupa. Harapan yang ingin dilakukan 

adalah menginjakkan kaki di puncak Mahameru Semeru. 
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Dilahirkan di Lebak pada tanggal 22 

Januari 1994 dengan nama lengkap 

Khoerunnisa. Cewek yang satu ini senang 

baca novel, komik dan sedikit buku 

pengetahuan dan kurang menyukai masalah 

sejarah yang rumit. Mempunyai impian jadi penulis terkenal 

dan dia juga mengidolakan Seno Gumira Ajidharma. 

Khoerunnisa sekarang ini sedang menuntut Ilmu di Jurusan 

Sastra Jerma Fakultas Ilmu Budaya Unpad, Selain menjadi 

mahasiswa yang baik, dia aktif jga di Badan Eksekutif 

Mahasiswa dan di Redaksi Buletin Tinta Pena Sastra Sebagai 

Sekretaris merangkap reporter. 

 

Dinda Puteri Alhumaira, biasa dipanggil 

Dinda. Merupakan seorang mahasiswa 

jurusan sastra jepang (S1)  fakultas ilmu 

budaya universitas padjadjaran angkatan 

2011. Saat ini aktif di organisasi  Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama kabinet HARMONI. 

Saya pengurus departemen Media dan Informasi, di bagian 

Informasi. Saya juga menjadi bagian tim redaksi tinta pena 

sastra (TIPIS) sebuah buletin bulanan di fakultas ilmu 
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budaya dengan menjadi seorang reporter. Sangat tertarik  

berkecimpung didunia bidang jurnalistik, karena itu saya 

sangat menyenangi pekerjaan saya sebagai reporter buletin di 

kampus. Hobi membaca novel dan hang out bersama teman 

teman.  

 

Budi Gustaman lahir di Majalengka 

tanggal 11 Agustus 1991. Mahasiswa yang 

hobi bola sama game ini, kuliah di Jurusan 

Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran. Anak  pertama dari 

2 orang bersaudara ini menyukai tulis menulis. Beberapa 

tulisannya sering dimuat, baik buletin kampus maupun 

media massa. Mahasiswa yang sangat menekuni bidang 

sejarah ini aktif di beberapa organisasi maupun kepanitiaan. 

Sekarang ia menjabat sebagai menteri dalam negeri 

Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah. Mahasiswa yang 

mengidolakan Alessandro Del Piero ini pernah mendapat 

penghargaan sebagai peraih IPK tertinggi Ilmu Sejarah tahun 

2010 dan 2011.   
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Muhammad Abid Ubaidillah lahir 

sebagai putra Kuningan bulan Mei 1993. 

Anak kedua dari tiga bersaudara ini 

sedang menempuh pendidikan di jurusan 

Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Padjadjaran. Mahasiswa yang memiliki motto “Be 

a sucssess” ini aktif di beberapa organisasi seperti Badan 

Eksekutif Mahasiswa, Korps Protokoler Mahasiswa, dan 

Buletin Tinta Pena Sastra. Kegemaran dalam dunia tulis 

menulis mendorongnya untuk terlibat dalam pembuatan 

buku ini.  

 

Mutia Zata Yumni. Mahasiswi kelahiran 

Bandung, 25 Agustus 1991 ini sekarang 

sedang menempuh pendidikan di tingkat 

tiga jurusan Sastra Perancis Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran. Anak 

pertama dari empat bersaudara ini sudah aktif menulis sejak 

duduk di bangku SMA. Karya-karyanya seperti esai, cerpen 

dan artikel populer pernah mewarnai berbagai media baik 

cetak maupun internet. Redaksi senior dari Buletin Tinta 

Pena Sastra ini pun beberapa kali menjuarai dan menjadi 

nominator dalam lomba-lomba kepenulisan tingkat lokal dan 
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nasional. Aktif berorganisasi dan berkegiatan di kampus, 

tidak membuat cewek yang senang membaca dan 

berolahraga ini meninggalkan hobi bertualangnya sebagai 

backpacker. 

 

Tiara Mena Zuhaeni, lahir 25 april 1991 

di Kab. Bogor. Gadis berbintang taurus ini 

sering dipanggil oleh teman-temannya 

Tiara. Ia merupakan salah satu mahasiswi 

Sastra Perancis Universitas Padjadjaran 

angkatan 2009. Browsing internet merupakan kegiatan yang 

tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari wanita suku 

sunda ini. Wanita berjilbab yang memiliki tinggi 157 cm ini 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Film dan 

musik adalah hal yang disukainya. Penyuka warna abu-abu 

dan coklat ini selalu berpenampilan kasual setiap harinya. 

"orang yang paling bijaksana adalah orang yang tahu bahwa 

dia tidak tahu apa-apa” kutipan Socrates tersebut menjadi 

salah satu inspirasi dan motivasi dalam hidupnya. Semenjak 

memasuki dunia perkuliahan, kegiatan yang diikutipun cukup 

banyak. Selain kuliah, ia  juga mengikuti salah satu UKM 

(Uniat Kegiatan Mahasiswa) universitas dan aktif di 
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keorganisasian fakultas. Moto hidup yang selalu dipegangnya 

adalah “lakukan dan berikan yang terbaik”. 

 

Nurul Magfira Rauf lahir di kota Daeng 

Sulawesi selatan 11, Maret 1993. Anak 

pertama dari dua bersaudara ini Sekarang 

sedang menuntut ilmu di Fakultas Ilmu 

Budaya Jurusan Sastra Arab di 

Universitas Padjadjaran. Hobinya adalah memelihara kucing 

dan berenang. Setelah lulus dari Universitas Padjadjran dia 

ingin melanjutkan kuliah diluar negeri. Membaca buku sudah 

menjadi bagian dalam hidupnya. Cewek yang satu ini mengisi 

kejenuhan dengan menonton dvd dan merawat kucing-

kucingnya. Dia sekarang sibuk di bem fakultas media 

informasi dan himpunan jurusan. Cewek yang satu ini sangat 

suka kuliner dan jalan-jalan. Walaupun sibuk dalam organisai 

tapi masalah akademis tidak tergangu 

 


