


Hallo teman-teman FTb! Apa kabar nih? Semoga
selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan

yaa. Kami segenap redaksi dari Majalah Binokuler
FTb UAJY mengucapkan puji dan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya kami
dapat menerbitkan Majalah Binokuler FTb UAJY

ini. Majalah Binokuler ini diterbitkan untuk
menemani teman-teman FTb terutama

mahasiswa baru agar lebih mengetahui mengenai
FTb UAJY.

 
 

Pada kesempatan kali ini, Majalah Binokuler
memiliki tema "Productive Milenial in the World

Changing". Tema ini dipilih karena sesuai dengan
keadaan sekarang, walaupun pandemi ini

membuat aktivitas kita menjadi sangat terbatas
akan tetapi kita harus tetap aktif dan produktif
dalam berkarya. Majalah Binokuler kali ini akan
mengulas mengenai kegiatan di masa pandemi,
perkembangan dan prestasi mahasiswa di FTb,

berbagai macam acara yang diadakan oleh
PRESMA, dan lain-lain.

 
 

Tidak lupa, terima kasih banyak untuk pengurus
PRESMA Periode 2020/2021 terutama Departemen
Jurnalistik, narasumber serta semua pihak yang

telah mendukung dan bekerja sama dalam
mengisi dan menyukseskan majalah ini. Kami

berharap para pembaca berkenan memberikan
kritik, saran serta dukungan agar Majalah
Binokuler selanjutnya dapat lebih baik lagi.
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DUNIADUNIA
CONTENT CREATORCONTENT CREATOR

Berkembangnya informasi yang ada saat ini didukung oleh kemudahan

internet serta berbagai platform yang dapat membuat karya mengenai

berbagai informasi menjadi lebih menarik. Di masa pandemi seperti ini, orang

lebih banyak menggunakan waktunya bermain media sosial. Berselancar di

berbagai platform juga membuat kita tidak hanya menjadi konsumen akan

tetapi kita juga dapat menjadi seorang produsen dalam menciptakan karya-

karya baru. Seperti cerita dari @naktekpang atau Denis Guido yang saat ini

sudah banyak menghasilkan karya diberbagai platform seperti Tiktok,

Instagram dan YouTube.

Denis Guido kelahiran tahun 1995 ini merupakan salah satu lulusan Teknologi

Pangan di Universitas Surya yang lulus pada tahun 2017. Ia juga merupakan

seorang content creator yang membuat konten menarik mengenai berbagai

informasi makanan. Menurutnya adanya pandemi ini membuat banyak terjadi

perubahan, pasalnya sebelum terjadi pandemi selalu sibuk dengan pekerjaan

dan setelah pandemi adalah waktu yang tepat untuk kembali ke diri sendiri

dengan mencari passion apa yang disenangi.

Inovasi Denis dalam membuat konten adalah memperluas informasi dan

edukasi melalui media sosial serta ingin mengenalkan teknologi pangan ke

masyarakat luas. “Kita taunya teknologi pangan cuma dari edufair dan lain-

lain, tapi karena sekarang teknologinya udah ada jadi tekpang ini bisa nyebar

dengan luas karena dibikin konten”, ujarnya. Konten yang menurutnya sangat

berdampak adalah edible film, dimana konten tersebut juga adalah tipe

mengulang pelajaran ketika kuliah.



Menjadi seorang content creator bagi Denis adalah hal baru yang

mengharuskan tampil di depan kamera sehingga ia belajar untuk

keluar dari zona nyamannya. Ide untuk membuat konten selalu ada

dan biasanya muncul ketika sedang berkendara, membaca buku, atau

berselancar di internet. Tantangan yang seringkali dihadapi adalah

terkadang mengalami stres ketika mengeksekusi idenya. Ada beberapa

cara yang sering Denis lakukan untuk mengatasi stresnya, “Mencari

kegiatan yang bisa bikin ga fokus sama pikiran negatif seperti

meditasi, menggambar ataupun baca buku”, tambahnya. 

Motivasinya dalam membuat konten mengenai teknologi pangan ini

terinspirasi ketika ia masih bekerja di kantor di bagian research and

innovation yang membuat produk baru seperti minuman buah rasa

apel dengan menonjolkan kandungan yang lebih banyak akan tetapi

harganya sedikit lebih mahal. Ketika produk sudah ada di pasaran,

dapat dikatakan produk tersebut sudah terjual tapi tidak laku karena

pasar lebih mengutamakan harga yang lebih murah serta informasi

mengenai makanan dan minuman pun masih kurang didapatkan. Di

Indonesia sendiri kurang ada produk yang inovatif karena target

market masih belum cukup teredukasi mengenai proses pembuatan

makanan dan minuman. Pada tahun 2019 ia memantau

perkembangan media sosial dan ternyata ia tidak menemukan konten

mengenai informasi makanan sehingga pada tahun 2020 ia

terpikirkan untuk memulai membuat konten mengenai informasi

makanan dan viral. “Aku mulai ngerangkai konten-konten yang mau

aku bikin dan akhirnya dipublish di TikTok dari tanggal 1 Mei 2020

dan masyarakat senang dan memberi feedback yang positif dari

konten yang aku buat dan aku mereka butuh konten seperti itu”,

tambah pemilik akun instagram @naktekpang itu. 

Kegiatan yang saat ini sedang dilakukan adalah rencana membuat

konten, edit video, research untuk video selanjutnya dan sedang sibuk

dalam membuat konten YouTube. Rencana kedepan yang ingin ia

lakukan adalah membuat video makanan dari makanan sisa, isu plant

base food, isu diversifikasi pangan yang mengenalkan berbagai

macam pangan lokal yang ada di Indonesia. Ada motto yang dipegang

terus oleh Denis, “Hidup itu harus seimbang, dalam hidup gak boleh

ada yang berlebihan”, pungkasnya.
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WHAT DID YOU KNOW ABOUT MICROPLASTIC?

L I P U T A N  K H U S U S  :  M I C R O P L A S T I C

Mikroplastik dapat didefinisikan sebagai

fragmen, serat, butiran plastik secara kolektif

dengan ukuran kurang lebih 5 milimeter.

Mikroplastik secara umum digunakan dalam

penggunaan perawatan atau kosmetik seperti

pasta gigi, sabun cuci muka (facial scrub)

dimana mengandung plastik dalam bentuk

Polyethylene glycol (PEG). Mikroplastik

berdasarkan bentuknya dibagi ke dalam 5

bentuk, seperti pada Tabel 1, yaitu: 

karena kemudahannya dalam menggunakan kantong kertas yang mengancam

keberlanjutan alam lho. Alexander Parkes pada tahun 1862 membuat plastik

Parkesine yang berasal dari selulosa organik, namun seiring berjalannya waktu dan

evolusi plastik menjadi bakelite, kepraktisan dan efektivitas kantong plastik malah

menjadi berbahaya, sebab kantong plastik hanya sekali pakai. Berdasarkan Plastics

Europe, produksi plastik dunia sudah mencapai 322 juta ton pada tahun

2015.Penggunaan plastik sekali pakai mengakibatkan permasalahan serius bagi

keberlanjutan biota laut, dimana seiring waktu dapat terdegradasi menjadi partikel

yang lebih kecil yang sering kita sebut dengan “Mikroplastik".

PLASTIC , benda yang sangat penting dalam kebutuhan sehari-hari yang sult dipisahkan  

Berdasarkan jenis plastik serta

aplikasinya, mikroplastik memiliki

beberapa kategori yang sering

ditemukan, yaitu: 

A P A  I T U  M I K R O P L A S T I K  ?

*specific gravity adalah rasio densitas dari bahan pada

air murni bersuhu 4 derajat celcius.



M I K R O P L A S T I K  P R I M E R

Gambar 1. Microbeads (Sumber: Pinterest, 2021)

Mikroplastik primer merupakan

mikroplastik yang sengaja diproduksi

dalam bentuk ukuran mikro. (contoh:

Microbeads).

A P A  I T U  M I C R O B E A D S  ?

Microbeads merupakan butiran halus yang

terbuat dari polyethylene dengan diameter

kurang dari 5 mm. Microbeads termasuk

kedalam micro-exfoliates dimana bentuk

dari microbeads ini bervariasi mulai dari

ukuran dan komposisi dari produk tersebut.

Microbeads diproduksi secara massal

dalam produk kosmetik seperti seperti

scrub, gel rambut, pasta gigi hingga bidang

biomedis dan farmasi.

Kandungan pada Microbeads :

a. Polyethylene Terephthalate (PET)

b. Polymethyl Methacrylate (PMMA)

c. Polyamides atau Nylon

d. Polyethylene (PE)

e. Polyethylene Glycol (PEG)

f. Polypropylene (PPp).

Microbeads mengandung Polybrominated

diphenyl eters (PBDE) dimana sebagian

zat-zat dari jenis ini dapat mengganggu

hormon, menurunkan kecerdasan,

menimbulkan kanker, penurunan fungsi

kekebalan tubuh, hingga gangguan

kesuburan.

M I K R O P L A S T I K  S E K U N D E R

Mikroplastik sekunder merupakan

mikroplastik yang dihasilkan dari

sampah plastik besar yang

terdegradasi sehingga menjadi

fragmen-fragmen atau serat-serat

plastik.  

Gambar 2. Skema perubahan mikroplastik setelah 
 degradasi (Sumber: Guo dkk., 2019)

Mikroplastik berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam 2 macam,

yaitu:



pecah kedalam bentuk yang lebih kecil sehingga rantai polimer pada limbah

plastik memiliki berat molekul yang cukup rendah untuk dimetabolisme oleh

mikroorganisme. Keberadaan mikroplastik di perairan membuat sifatnya

ubiquitous dan bioavailability bagi organisme akuatik tinggi dan akibatnya

masuk kedalam sistem rantai makanan.

PROSES BIODEGRADASI

D A M P A K  M I K R O P L A S T I K

Polyester

Nylon

Spandex

Acrylix

Rayon

Viscose

Fleece 

Salah satu penyumbang

mikroplastik terbesar adalah

serat tekstil dimana 63%

dihasilkan dari semua pakaian

yang terbuat dari kain sintesis

atau campuran. Kain serat

sintesis:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Penyumbang mikroplastik

terbesar:

1 . L I N G K U N G A N

Widianarko ,  B .  dan  Hantoro ,  I .  2018 .

Mikroplastik  dalam  Seafood  dari

Pantai  Utara  Jawa .  Universitas

Katolik  Soegijapranata ,  Semarang .

Guo ,  X .  dan  Wang ,  J .  2019 .  The

chemical  behaviors  of  microplastics

in  marine  environment :  A  review ,

Marine  Pollution  Bulletin  142  :  1  –  14 .

Cole ,  M . ,  Lindeque ,  P . ,  Halsband ,  C .

dan  Galloway ,  T .  S .  2011 .

Microplastics  as  contaminants  in  the

marine  environment  :  A  review .

Marine  Pollution  Bulletin  :  62  :  2588  –

2597 .

Mikroplastik cenderung menyerap dan

mengakumulasi polutan dari air sekitarnya

karena ukurannya yang kecil dan rasio

permukaan terhadap volume yang besar.

2 . O R G A N I S M E

Mikroplastik menyebabkan kerusakan mekanik

pada organisme seperti penyumbatan pada

saluran pencernaan kerusakan.

3 . K E S E H A T A N
Efeknya dapat mengganggu sistem saraf,

hormon dan kekebalan tubuh, resiko kanker,

mengubah protein penting di darah, seperti

albumin, globulin dan fibrinogen menjadi tidak

dapat berfungsi dengan semestinya,

mengganggu keseimbangan hormon,

mengurangi kadar testoreron.

4 . E K O S I S T E M

Mikroplastik dapat terakumulasi dalam jaringan

makanan oleh predasi.



Dominicus Julian Arnoldi, dengan panggilan akrabnya Julian. Lahir pada tanggal 21 Agustus

2002 di Madiun Jawa Timur. Julian sejak kecil sering berpindah – pindah kota dari masa kecilnya

di magelang, TK pindah ke semarang, dan pada kelas satu SD sampai kuliah Julian menetap di

Yogyakarta bersama dengan orang tuanya. Julian sekarang sedang menempuh pendidikan

semester 3 di Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Pada tahun 2020 pembelajaran di perguruan tinggi diselenggarakan secara daring, segala

kegiatan harus dilakukan di rumah untuk mendukung pemerintah dalam memutus rantai Covid-19.

Pada perkuliahan daring, Julian mengikuti UKM dan sempat menjual makanan secara online

selama 2 bulan untuk mengisi waktunya. 

Adapun tantangan yang dirasakan oleh Julian ketika mengikuti perkuliahan secara daring yaitu ia

sering terganggu oleh keadaan sekitarnya. 

“Meja aku dekat dengan kasur sehingga aku mudah terganggu, dan ketika memulai kuliah semua

harus dilakukan secara online, aku jadi tidak bisa bertemu orang – orang” ungkapnya. Tidak hanya

itu, Julian juga memiliki masalah terkait koneksi jaringan internet yang dimilikinya, Julian terkadang

merasa kesal ketika koneksi internet tidak mendukung proses perkuliahan online. 

“Kalau hujan koneksi internet sangat buruk, terus kadang – kadang ketika lagi kuliah laptopnya

tiba – tiba mati, dan ketika mau mengumpulkan tugas didetik – detik terakhir malah tidak ada

koneksi internet atau laptop yang tiba – tiba error” kata Julian. Walaupun banyaknya hambatan

yang dialami oleh Julian, hal tersebut tidak membuatnya sedih melainkan Ia ingin lebih produktif

lagi dan melakukan apa yang bisa Ia lakukan di masa PPKM seperti ini. 

Pesan Julian untuk kalian mahasiswa Angkatan 2021 

“Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki akreditasi A, dan sangat

disayangkan jika mahasiswa Angkatan 2021 tidak aktif, karena itu untuk adik – adik tingkat yang

mau masuk, semangat ya! Kendala – kendala itu pasti ada tapi aku percaya kalian pasti bisa

mengatasinya! Ayo semangat kuliahnya!” 

PENGALAMAN SELAMA
KULIAH ONLINE
M A B A  2 0 2 0M A B A  2 0 2 0

Dominicus JulianDominicus Julian
ArnoldiArnoldi

dominicus.j21dominicus.j21



Yustina Wanda DwiYustina Wanda Dwi
OktavianiOktaviani

PENGALAMAN SELAMA
KULIAH ONLINE
M A B A  2 0 2 0M A B A  2 0 2 0

Yustina Wanda Dwi Oktaviani memiliki nama panggilan Wanda, lahir di Bantul pada tanggal 20 Oktober

2002. Ketika SMA Wanda merupakan siswa yang aktif karena sering mengikuti berbagai macam lomba salah

satunya yaitu Karya Ilmiah Remaja. Wanda merupakan mahasiswa semester 3 di Fakultas Teknobiologi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Wanda yang merupakan Angkatan 2020 langsung menghadapi kuliah secara daring, tanpa bertatap muka

secara langsung dengan dosen serta teman – teman seangkatannya, sehingga hanya bisa melalui Microsoft

Teams, atau pun melalui media lain. Wanda merasa sedih karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan

teman – temannya, dan sangat disayangkan semua kegiatan harus dilakukan secara online yang terkadang

membuat Wanda terganggu dengan sekitarnya. 

“Harus pintar – pintar untuk tidak terganggu dengan hal yang ada disekitar apalagi disamping ada

handphone, kasur dan lain – lain” kata Wanda.

Tidak hanya berkuliah Wanda pun mengisi waktunya dengan mengikuti beberapa organisasi seperti UKM KM,

Biofair 2020, dan menjadi panitia KPU. Tidak hanya berorganisasi, Wanda serta timnnya lolos dalam seleksi

PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) tahun 2021 dan mendapatkan pendanaan untuk melakukan penelitian. 

Menurut Wanda salah satu tantangan yang akan dihadapi selama perkuliahan online yaitu masalah koneksi

internet. 

“Perlu sekali untuk memastikan apakah jaringan kita itu sedang baik atau tidak, selain koneksi internet, aku

juga sulit untuk menjalin relasi dengan teman – teman karena tidak bisa bertemu secara langsung”

ungkapnya. Tidak hanya masalah internet ataupun sosial, terkadang laptop yang digunakan Wanda bisa saja

tiba – tiba error atau tidak berfungsi dengan baik. 

Wanda juga memberikan sebuah tips untuk mahasiswa baru Angkatan 2021 untuk menyusun kegiatan apa

yang akan dilakukan hari ini dan hari kedepannya agar dapat menentukan skala prioritas. Walaupun dalam

perkuliahan online banyak tantangannya, tapi disini kalian juga bisa mendapatkan pengalaman – pengalaman

yang menyenangkan, dan dapat meningkatkan skill dari segi akademik maupun non akademik. Banyak

kesempatan yang akan diberikan oleh Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk

membuat diri kalian menjadi mahasiswa yang berkualitas. 

Pesan Wanda untuk kalian mahasiswa Angkatan 2021 

“Awalnya pasti kalian akan mengalami kesulitan karena dituntut untuk beradaptasi melakukan kegiatan

secara online. Koneksi jaringan yang tidak stabil, laptop yang kurang memadai, dan tidak bisa berinteraksi

secara langsung dengan orang menjadi suatu hambatan ketika melakukan perkuliahan online, tetapi hal

tersebut justru menjadi tantangan buat kita. Walaupun perkuliahan dilakukan secara online, kita harus tetap

aktif mengikuti kegiatan ditingkat fakultas, universitas, serta diluar universitas. Selain mendapatkan

pengalaman, banyak hal positif yang akan kalian dapatkan. Jangan pantang menyerah dan tetap semangat

ya teman – teman!” 

yustinawanda_yustinawanda_



BERBAGI

ANAK PANTI ASUHAN BUAH HATI

BERSAMA

   Kondisi pandemi yang diakibatkan oleh

Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada

kesehatan akan tetapi berdampak juga

pada bidang pendidikan, perekonomian,

lingkungan, serta kehidupan sosial

masyarakat. Salah satu pihak yang

merasakan dampak pandemi dan cukup

menjadi perhatian adalah Panti Asuhan.

Banyak dilakukan kegiatan bakti sosial

untuk membantu panti asuhan dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti Fakultas Teknobiologi Universitas

Atma Jaya Yogyakarta yang tergerak

untuk melaksanakan bakti sosial ke Panti

Asuhan di Yogyakarta. 

   Fakultas Teknobiologi Universitas Atma

Jaya Yogyakarta telah melaksanakan

acara bakti sosial bersama anak-anak

Panti Asuhan Buah Hati, Yogyakarta.

Acara ini dilaksanakan pada 20 Juni 2021.

Acara berbagi ini diwakili oleh beberapa

mahasiswa FTb yang bergabung dalam

kepengurusan PRESMA FTb UAJY

diantaranya adalah Meisy, Ima, Novia,

Nersy, dan Novi. 

   Ibu Ines selaku Wakil Dekan III dari

bidang kemahasiswaan menuturkan

bahwa kegiatan bakti sosial ini sudah

dilakukan dari 2 tahun yang lalu dan

sampai saat ini masih dilanjutkan.

Kegiatan ini merupakan program

lanjutan dari bakti sosial secara offline, 

dimana kegiatan ini dilakukan rutin 1

tahun 2 kali. Ketika bakti sosial secara

offline dilaksanakan juga kegiatan

bersama anak-anak panti seperti

mewarnai gambar dan lain-lain. Bakti

sosial pada Juni kemarin hanya

memberikan bantuan saja karena

kondisi pandemi saat ini yang

mengharuskan protokol kesehatan wajib

dilakukan sehingga bersosialisasi dengan

anak-anak panti pun tidak dapat

dilakukan. 

  Bantuan yang diberikan ke Panti

Asuhan Buah Hati Yogyakarta berupa

masker, hand sanitizer, sabun cuci

tangan, dan sembako. Bakti sosial

dilakukan ke panti asuhan tersebut

untuk menjalin hubungan yang tidak

hanya satu kali saja sehingga hubungan

tidak terputus dengan tujuannya untuk

saling berbagi dengan kemampuan ada.

Bentuk bakti sosial yang dilakukan

disesuaikan dengan keadaan di panti. 

   Keadaan anak-anak di panti sangat

antusias ketika menyambut kedatangan

mahasiswa FTb. Beberapa anak juga

masih ingat dengan perwakilan

mahasiswa yang ikut karena pernah

berkunjung ketika bakti sosial

sebelumnya. Kegiatan bakti sosial

tersebut diakhiri dengan foto bersama

bersama anak-anak Panti Asuhan Buah

Hati.





Event PresmaEvent

Presma

Biotech Comic Strip Competition merupakan program kerja
dari Departemen Jurnalistik PRESMA FTB UAJY yang
dilaksanakan pada tahun 2020 lalu dan pertama kali
diadakan. Lomba ini diwujudkan sebagai wadah siswa/i
SMA serta mahasiswa/i untuk dapat mengembangkan
serta mengasah minat, bakat, dan kreatifitas mereka
terutama dalam bidang seni rupa. Biotech Comic Strip
Competition 2020 mengangkat tema “The Machines In
Our Body” dengan alasan mengingat masih banyak orang
yang kurang memahami cara kerja dan fungsi organ
tubuh. Pemahaman mengenai cara kerja dan fungsi organ
tubuh manusia diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran manusia dalam menjaga tubuhnya.

Dengan kegiatan Biotech Comic Strip
Competition 2020 ini, diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang
lebih luas melalui media ilustrasi komik.
Selain itu, diharapkan pula ilmu yang
dijadikan komik ini dapat berguna
untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat secara luas.
Acara ini telah terlaksana dengan baik
yang dimulai sejak 2 November 2020
– 20 Februari 2021 dengan alur-alur
perlombaan yang dilakukan dengan
pengumpulan karya peserta, babak
penyisihan, babak semifinal, dan akan
diakhiri di babak final berupa
presentasi peserta yang masuk ke
babak final melalui virtual meeting via
ZOOM. Pada pelaksanaan babak final,
departemen juga turut mengundang
dua dewan juri yaitu Kak Kurnia selaku
juri bidang desain dan Bu Leoni
Margaretha selaku juri bidang isi
komik.

"The Machines in Our Body""The Machines in Our Body"

Departemen Jurnalistik



 

Seminar Mental Health
"Stress and Mental

Management" 
Seminar online atau Webinar Stress and Mental Management merupakan salah satu program kerja
dari Departemen Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan Presidium Mahasiswa Fakultas
Teknobiologi. Seminar mental management ini dibuat dengan tujuan
agar dapat membantu mahasiswa/i untuk dapat mengenal diri sendiri sehingga mampu mengolah
stress atau masalah pada diri mahasiswa sendiri. Acara ini sudah terlaksana dengan baik dan
lancar pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 melalui aplikasi meeting ZOOM. Acara berlangsung
selama kurang lebih 2 jam dengan materi Stress and Mental Management yang dibawakan oleh
Ignatia Esti Aristaningrum, S.Psi yang dibantu oleh tim Andrago Indonesia dengan jumlah peserta
Webinar kurang lebih sebanyak 63 orang. Cek-cek dokumentasinya disini yuk!!!

Event Presma
Departemen Kemahasiswaan dan kemasyarakatan



Kegiatan dilaksanakan dengan
pemberian materi dan pelatihan
mengenai penulisan karya tulis
ilmiah oleh 2 narasumber yaitu
Bapak Rudy Agung Nugroho, M.
Si., Ph. D dan Ibu Amelia
Nugrahaningrum, S. Si. Melalui
kegiatan Pelatihan Penulisan
Karya Tulis Ilmiah, para peserta
yang berasal dari berbagai
fakultas di Universitas Atma Jawa
Yogyakarta dapat membekali
lebih mendalam mengenai
penulisan sebuah karya tulis
ilmiah.

Pelatihan ini mengangkat suatu tema yaitu “Upgrading Yourself on Pandemic
Situation” yang telah terlaksana pada Minggu, 15 November 2020 dengan pelaksanaan
secara daring via aplikasi ZOOM. Peserta Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah
31 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

“Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah” merupakan salah satu program
kerja dari Departemen Akademik PRESMA FTB UAJY. Kegiatan ini
dilakukan karena para mahasiswa masih kurang paham mengenai
berbagai jenis KTI beserta format dan cara penulisan KTI yang baik dan
benar. Dengan alasan tersebut, maka adanya pelatihan penulisan KTI kini
sangat diperlukan bagi banyak orang dengan berbagai keperluan.
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam menuangkan ide dan gagasan
penelitian maupun hasil penelitian dalam suatu karya tulis ilmiah sesuai
dengan sistematika yang diakui secara nasional. 

PELATIHAN PENULISANPELATIHAN PENULISAN

KARYA TULIS ILMIAHKARYA TULIS ILMIAH
•  A K A D E M I K  •

E V E N T  P R E S M A



Kegiatan campaign Konservasi Flora dan Fauna dengan tema “Keanekaragaman
Hayati” merupakan salah satu program kerja yang telah dilaksanakan oleh
Departemen Kelompok Studi Biologi PRESMA. Kegiatan campaign ini dilakukan
sebagai salah satu aksi nyata dalam mengenalkan konservasi flora dan fauna
kepada masyarakat luas. Diharapkan melalui kegiatan campaign ini yang
bertemakan “Keanekaragaman Hayati” masyarakat akan mejadi lebih memahami
akan pentingnya keanekaragaman hayati yang ada disekitar. Kegiatan
konservasi flora dan fauna ini diadakan dalam bentuk campaign melalui sosial
media instagram dengan cara memberikan pengarahan dan materi kepada
volunteer dari panitia dan akan mengunggah materi yang didapatkan ke akun
media sosial (Instagram) masing-masing volunteer. Acara ini diadakan pada
tanggal 5 Maret 2021 – 29 Maret 2021 yang diikuti oleh kurang lebih sekitar 30
volunteer dan telah berjalan dengan lancar. Selain itu, pada kegiatan campaign
ini juga memberikan beberapa doorprize dan merchandise kepada volunteer yang
beruntung. Menarik ‘kan? Yuk, intip dokumentasinya disini!!

Periode TA. 2020/2021

KONSERVASIKONSERVASI  

FLORA DAN FAUNAFLORA DAN FAUNA

K E G I A T A N  C A M P A I G N  

K E L O M P O K  S T U D I  B I O L O G I
E V E N T  P R E S M A



Silet Open UpSilet Open Up
Intimate BersamaIntimate Bersama

Podcast Sang Musisi yang Mengenal Alam

Teman-teman juga bisadengerin podcast-nya dilink ini loh
https://s.id/t76XX

Podcast dengan judul Sang Musisi yang Mengenal Alam “Intimate Bersama
Silet Open Up” merupakan salah satu program kerja dari Departemen
Minat dan Bakat Presidium Mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas
Atma Jaya Yogyakarta. Pada Podcast episode ini, MiBak mengundang
salah satu alumni sukses dengan lagu yang berjudul “Kakak Main Salah”
dimana baru-baru ini sempat terkenal dalam aplikasi TikTok. Alumni
tersebut adalah Kak Rian atau yang biasa dikenal dengan Silet Open Up.
Tujuan diundangnya Kak Rian adalah untuk mengetahui pengalaman
beliau selama berkuliah di FTb UAJY serta dapat membagikan perjalanan
hidupnya sehingga dapat masuk di dunia musik. Dengan diundangnya kak
Rian, maka akan mampu memberi motivasi bagi 
mahasiswa FTb UAJY agar tetap semangat 
dalam menjalani perkuliahan serta tetap 
mengembangkan bakat untuk karir di 
masa depan. 

E V E N T  P R E S M A  -  M I N A T  &  B A K A T



Presidium Mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
memberi wadah kepada seluruh mahasiswa Fakultas Teknobiologi untuk
mendapatkan informasi beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan ini
tidak hanya memberikan informasi mengenai beasiswa saja tetapi juga
memberikan pembekalan mental agar mahasiswa yang ingin mencoba memperoleh
beasiswa dapat mengasah kualitas dan kemampuannya serta menetapkan
strategi dalam seleksi penerimaan beasiswa sehingga dapat lolos dalam seleksi
penerimaan beasiswa. Tema yang diambil pada acara ini adalah “Explore Your
Possibilities With a Scholarship”. Tema ini diambil karena memiliki tujuan agar
mahasiswa dapat mengubah cara atau pola berpikir tentang memperoleh
beasiswa. Webinar dan sharing beasiswa S2 ini telah terlaksana pada Sabtu, 6
Maret 2021 dengan membawakan tiga orang pembicara diantaranya yaitu Monika
Ruwaimana, M.Sc., Eunike Priscilla., dan Trifan Budi, S.Si. Webinar ini juga telah
diikuti oleh sebagian besar mahasiwa/I Fakultas Teknobiologi Universitas Atma
Jaya Yogyakarta melalui platform ZOOM Meeting.

EXPLOREEXPLOREEXPLORE   
YOUR POSSIBILITIESYOUR POSSIBILITIESYOUR POSSIBILITIES    
WITH A SCHOLARSHIPWITH A SCHOLARSHIPWITH A SCHOLARSHIP

   

WEBINAR DAN SHARING BEASISWA S2
P E N G U R U S  H A R I A N

event presma



Forgotten Vegetable Stew
ingredients

s t ep

BIOSPOT

6-8 cangkir (280-450 g) sisa sayuran seperti terong,
wortel, buncis, labu, kubis, kembang kol, brokoli,
kangkung ataupun yang tersedia
1 paprika
lada (cabai atau jalapeno: bagi pecinta pedas) 
1 tomat segar sedang
2 sdm saus tomat atau 1 sdm (15 ml) pasta tomat
1 bawang bombay sedang diiris memanjang ¼ inch
(½ cm)
1 siung bawang putih, kupas dan geprek
1 sdt (6 g) atau garam dan lada hitam secukupnya
¼ cup (12g) herb stems tanpa daun dicincang. 

Kumpulkan sayur yang tidak terpakai atau setengah matang :
Jika menggunakan terong atau kentang, potong menjadi 1 inci      
 (2½ cm) kubus dan rendam dalam garam air selama sekitar 20
hingga 30 menit sebelumnya menggunakan. Bilas dan keringkan.
Jika menggunakan zucchini atau wortel, potong dengan ukuran   
 yang sama dengan terong
Jika menggunakan kubis, kembang kol, brokoli, atau kangkung
direbus secara terpisah dalam air asin mendidih dan dinginkan
didalam air dingin. potong batang sekitar 1 inci (2-3 cm) potongan.
Jika menggunakan paprika, iris memanjang setebal 1 inci (1 cm)
Jika menggunakan tomat segar, kupas dan potong sekitar 1 inci (2 ½
cm) potongan
Jika menggunakan pasta tomat, encerkan 1 sdm (15 ml) dengan 125 ml
air.

Panci besar dipanaskan di atas api sedang-tinggi, kemudian minyak
sayur ditambahkan. irisan bawang bombay dimasukkan dan dibiarkan
selama 2 sampai 3 menit. tambahkan siung bawang putih dan ditumis
selama 2 menit. aduk semua sayuran kecuali tomat. Potongan tomat, saus
atau pasta tomat ditempatkan di atas sayuran. Bumbui dengan 1 sdt (6
g) garam dan lada hitam (sesuai selera). Panci ditutup kemudian
dimasak selama 30 menit. 
Periksa kematangan sayuran dengan garpu dimana harus lembut tetapi
tetap memegang bentuk mereka. Tambahkan herbs. 
Angkat dan didinginkan sampai rebusan mencapai suhu kamar. 



 Mac & Rinds
ingredients

s t ep
Oven dipanaskan hingga 400 °F (205°C).
Perlahan susu didihkan diatas api sedang dengan keju di tempat
sedang selama 15 menit. aduk untuk mencegah campuran menempel
pada bagian bawah panci, kemudian saring dan sisihkan
Dalam panci berukuran sedang, lelehkan mentega dan tambahkan
tepung. 
Mentega dan tepung dimasak dengan api kechil hingga menyatu
dan lanjutkan memasak 5 hingga 10 menit sampai rasa tepung
hilang. 
campuran susu dan keju dimasukkan perlahan kedalam tepung
terigu, diaduk terus hingga tidak menggumpal. Didihkan perlahan
sampai campuran menyatu dan terlihat halus serta ditambahkan
dengan garam. 
sementara saus mendidih, makaroni direbus hingga al dente dengan
api kecil.
Makaroni ditiriskan, ditambahkan saus lalu diaduk. Makaroni
terlapisi dengan baik kemudian dipindahkan ke piring.
Keju cheddar dan mozzarella ditaburi keatas makaroni secara
merata kemudian diikuti dengan remah roti dan parmesan.
Panggang ke dalam oven selama 15 hingga 20 menit hingga
berwarna cokelat keemasan.

2 cangkir (500 ml) susu
1 cangkir (225 g) keju
hiasan
cangkir (56 g) mentega
cangkir (65 g) tepung
Garam secukupnya
1¾ cangkir (250 g) makaroni
cangkir (120 g) keju cheddar atau
mozarella
cangkir (30 g) remah roti
cangkir (60 g) parmesan
keju parut (opsional)





VAKSIN
ASTRAZENECA
Bumi kita sekarang sedang terjadi goncangan hebat yang bersumber dari manuver Covid-19, virus tak

kasat mata yang menyerang dan menewaskan manusia dengan sangat mudah. Pada tanggal 31

desember 2019 menjadi fenomena dunia. Hingga kini, jumlah kasus virus corona kian bertambah dan

merambat dari tiongkok ke sejumlah negara lain di dunia dan karena cakupan wabah telah mendunia,

maka Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkannya sebagai pandemic. WHO sendiri

mendefinisikan pandemic sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena

infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka yang jatuh sakit. Situasi yang telah ditetapkan sebagai

pandemic ini membuat banyak negara mengambil langkah serius, darurat, dan cepat guna membatasi

mobilitas virus yang dapat menginfeksi manusia dengan sangat mudah. Banyak negara mengambil

kebijakan lockdown, yaitu mengunci diri terhadap arus masuk dan keluar manusia untuk meminimalisasi

potensi risiko ataupun dengan melakukan pemberian vaksin (Pandie dkk., 2020). 

Pemberian vaksin adalah salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-

19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang

dapat merangsang adanya pembentukan imunitas (antibody) dari sistem imun kita. Vaksinasi Covid-19

merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan

kelompok (herd immunity). Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat

sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial

ataupun ekonomi masyarakat. Disini kita akan lebih membahas mengenai Vaksin AstraZeneca atau

AZD1222. 

Vaksin ini merupakan hasil kerja sama antara Universitas Oxford dan AstraZeneca yang dikembangkan

sejak Februari 2020. Vaksin AstraZeneca untuk COVID-19 telah menjalani uji klinis di Inggris, Brazil, dan

Afrika Selatan. Vaksin ini memiliki nilai efikasi (efek perlindungan terhadap COVID-19) sebesar 63,09%.

Vaksin AstraZeneca berasal dari virus hasil rekayasa genetika (viral vector). Vaksin ini bekerja dengan

cara menstimulasi atau memicu tubuh untuk membentuk antibodi yang dapat melawan infeksi virus

SARS-Cov-2. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah menerima vaksin AstraZeneca yaitu

nyeri, gatal, memar di area suntikan, sakit kepala, tidak enak badan, demam, menggigil dan diare

namun efek samping ini tergantung kondisi masing – masing penerima vaksin. 

Penemu vaksin AstraZeneca yakni Dame Sarah Gilbert menuai apresiasi besar – besaran di ajang

Wimbledon 2021, Sarah adalah seorang ahli vaksin Inggris dan Profesor Vaksinologi di University of

Oxford. Kabar membanggakan, salah satu anggota tim penelitian penemu vaksin AstraZeneca

merupakan mahasiswa asal Indonesia, yakni Indra Rudiansyah, mahasiswa S3 Program Clinical Medicine,

Jenner Institute, Universitas Oxford. Pada Januari 2020, Indra ikut serta menguji vaksin virus Corona

bersama para ilmuwan Inggris, termasuk Sarah Gilbert. Indra bergabung dengan Tim Jenner Institute

dan Oxford Vaccine Group karena awalnya, laboratorium penelitian kekurangan orang dan

membutuhkan tenaga bantuan.

Sumber : 
https://www.diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/)
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/03/covid-19-vaccination-
informasi-tentang-vaksin-covid-19-astrazeneca-information-on-covid-19-astrazeneca-
vaccine.pdf 
Pandie, D. B. W., Pariangu U. T. W., Dodo, D. O., Nami, Y. J., Nope, B., Benu, E. D. N. A. Keon, Y. F.,
Andayana, M. N. D., Pareira, M. I. RD., Annisa, N., Jehamat, L., Darman, Y. E., Susantyo, B.,
Takaeb, A. E. L., Goma, E. D. I., Lantik, V., Wulakada, H. H., Lerik, M. D. C., Ardan, A. S.,
Mahoklory, S. S., Hoda, F. S., Wijaya, R. P. C., Ayubi, A. A., Prasetia, H., Robot, M., Uslan., Babang.
V. M. M, F., Sunimbar., Lay, A. E. dan Mari, N. A. H. N. 2020. Vaksin Ilmiah Edisi ke-2. Penerbit
Lakeisha, Klaten. 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5653830/penemu-vaksin-astrazeneca-sala h-
satunya-mahasiswa-asal-ri-ini-kisahnya https://www.alodokter.com/vaksin-astrazeneca



M A N F A A T

KENALAN YUK!
Butterfly Pea TeaButterfly Pea Teadengan tanaman

Butterfly Pea Tea adalah nama trend dari bunga telang. Tanaman bunga telang dengan nama ilmiah Clitoria

ternatea adalah jenis tanaman hias yang memiliki ciri bunga berwarna biru tua, tipe batang herbaceous, akar

tunggang, daun menyirip, buah berbentuk polong dan biji berwarna kekuningan atau kehitaman berbentuk oval.

Tanaman ini termasuk keluarga Fabaceae yang berarti memiliki ciri-ciri buat hipe polong yang berasal dari daerah

tropis Asia Tenggara. Bunga telang ini memiliki banyak sekali manfaat seperti sebagai antimikroba, antioksidan,

antidepresan, anti-kanker, dan antidiabetes. Penelitian menunjukkan kandungan senyawa kimia pada bunga telang

yaitu tannin, flobatanin, saponin, triterpenoid, karbohidrat, fenolmfavonoid, flavanol glikosida, protein, alkaloid,

antrakuinon serta minyak volatile.

Antimikroba 
Antimikroba adalah kemampuan suatu senyawa

untuk menghambat bakteri. Bunga telang telah diuji

dapat menghambat bakteri seperti Pseudomonas

aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia,

Bacillus subtilis, Aeromonas formicans, Aeromonas

hydrophila dan Streptococcus agalactiae. 

Antioksidan 
Antioksidan adalah kemampuan

suatu senyawa untuk menghambat

reaksi oksidasi akibat adanya

radikal bebas. Bunga telang

sebagai antioksidan karena

mengandung senyawa antosianin

yaitu pigmen flavonoid yang

bersifat antioksidan. 

Antidepresan
Penelitian yang telah dilakukan, akar bunga telang

dapat digunakan sebagai antidepresan. Sebagaimana

kita tahu bahwa depresi adalah penyakit mental yang

mempengaruhi perasaan, kesehatan fisik dan perilaku.

Clitoria ternatea bekerja sebagai antidepresan dengan

meningkatkan jumlah asetilkolin pada otak

Anti Kanker
Anti kanker yaitu kemampuan

senyawa dalam menghambat

perkembangan sel kanker.

Senyawa anti kanker pada

Clitoria ternatea yaitu

flavonoid. 

Antidiabetes 
Antidiabetes yaitu kemampuan

senyawa dalam menurunkan

kadar gula dalam darah. Proses

senyawa tersebut sebagai

antidepresan yaitu dengan

menurunkan kadar gula darah

serta meningkatkan kadar insulin

pada tubuh manusia. 

Produk bunga telang yang umum sudah dibuat untuk dikonsumsi seperti minuman herbal bunga telang, sirup bunga

telang, teh celup bunga telang dan pewarna alami bunga telang. Selain itu, bunga telang sudah dikembangkan di

dunia kesehatan seperti untuk terapi mata. Produk bunga telang yang semakin berkembang dan banyak

peminatnya, tidak kalah juga dengan mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa FTb UAJY yang juga banyak melirik

bunga telang sebagai bahan penelitian dan pembuatan tugas. Tidak lain sebagai pewarna makanan, produk

kecantikan dan kesehatan.

Berikut akan kita bahas salah satu produk dari bunga telang dari Mahasiswa FTb angkatan 2018 yaitu Cendol

Telang. Kelompok mahasiswa yang membuat produk “Cendol Telang “ ini beranggotakan Henni Tumorang, Nersy

Pakalla, Maria Regita dan Tisha Theone. Salah satu anggota kelompok mengatakan “Motivasi membuat produk

Cendol Telang ini dari tugas TEKOPANG (Teknologi Pengolahan Pangan). Jadi di tugas ini kami diminta membuat

produk yg bermanfaat. Karena daun telang mudah di dapat jadi kami membuat itu”. Wah, selain manfaat bunga

telang yang sangat banyak, ternyata juga mudah didapatkan dan pengolahannya tergolong mudah ya teman

binokulers. 



Bahan
Air

Bunga telang kering

secukupnya

Gula jawa

Fiber cream 10 sendok makan

Tepung sagu 50 gram

Tepung beras 125 gram

Garam 1 sdt.

"Cendol Telang""Cendol Telang"
P E M B U A T A N

Cara Pembuatan

Untuk membuat ekstrak bunga telang, air sebanyak 500 mL didihkan terlebih

dahulu, lalu bunga telang direndam selama 30 menit. Ekstrak bunga dipisahkan dari

ampas bunga telang.

Selanjutnya, tepung beras, tepung sagu dan garam dicampurkan sampai merata,

kemudian pelan-pelan ditambahkan ekstrak bunga telang. Campuran bahan ini

kemudian dimasak dengan api kecil.

Adonan diaduk selama pemasakan sampai terbentuk gumpalan, lalu adonan yang

masih panas dicetak dengan cetakan.

Hasil cetakan cendol dimasukkan ke dalam lemari es.

Selanjutnya pembuatan larutan fiber cream dengan cara air sebanyak 500 mL

didihkan, kemudian bubuk fiber cream dimasukkan dan diaduk. Larutan fiber cream

digunakan sebagai pengganti santan.

Cendol dengan larutan fiber cream digabungkan, kemudian dapat langsung

disajikan. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sumber : 

Purba, E.C. 2020. Kembang telang (Clitoria ternatea L.) pemanfaatan dan Bioaktivitas. Jurnal
EduMatSains 4 (2): 111-124. 
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 Pendidikan saat ini menjadi salah satu hal yang
cukup penting bagi sebagian besar orang.
Salah satunya adalah dengan melanjutkan
kuliah hingga S2. Melanjutkan kuliah S2 ke luar
negeri merupakan keinginan sebagian besar
mahasiswa yang harus dipersiapkan secara
matang.

LANJUT

S2 KE LUAR

NEGERI? 

Sylvana Christin yang biasa disebut
Sylvana merupakan alumni FTb
UAJY angkatan 2016 dengan
konsentrasi industri dimana saat ini
ia sedang melanjutkan studi S2
jurusan Agriculture yang berfokus
pada genom tanaman di Hokkaido
University, Jepang



Syarat untuk seleksi transkrip nilai
yang minimal IPK 2.3/3, TOEFL /
IELTS / TOEIC dengan syarat TOEFL
minimal 550, membuat research plan,
study plan, penelitian ketika S1, CV,
tes kesehatan, dan lain-lain. Kuota
beasiswa master dan PhD adalah
masing-masing adalah 4 orang.

Sylvana mendapatkan beasiswa MEXT
(Monbukagakusho) melalui jalur
University recommendation ketika
melanjutkan studinya. Terdapat 2 jalur
beasiswa MEXT yaitu jalur MBSI
embassy recommendation dan University
recommendation. 

Tahapan dari MBSI recommendation
adalah seleksi berkas, tes tertulis,
wawancara, kemudian akan dipilih oleh 
 universitas sedangkan tahapan
University recommendation adalah
dengan langsung menghubungi kampus
dan profesornya yang kemudian dilanjut
pada tahap seleksi awal.



Tips dan trik untuk lanjut S2 ke luar
negeri dari Sylvana adalah jika memang

ingin melanjutkan studi ke luar negeri
maka IPK harus bagus karena pada

seleksi awal memakai IPK, kemampuan
bahasa juga harus ditingkatkan, selain
itu minat dan rencana S2 harus sudah

tau. 

Pesan dari Sylvana untuk teman-
teman FTb adalah jalan setiap
orang berbeda dan bukan berarti ia
lanjut S2 lebih sukses dari teman
yang lain Jangan membandingkan
diri sendiri dengan kesuksesan
orang lain karena setiap orang
jalannya berbeda. 

Tantangan ketika studi S2 ke Jepang
menurut Sylvana adalah Covid-19.
Mengharuskan Sylvana berangkat ke
Jepang pada Oktober tahun lalu akan tetapi
akibat Pandemic Covid-19
keberangkatannya ditunda sehingga baru
masuk bulan Juli. Ia juga harus melakukan
karantina selama 2 minggu dan karena
Indonesia termasuk red list di Jepang.



“Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu

inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya.

Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah

tidak. Jika kamu tidak melangkah maju,

kamu akan tetap berada di tempat yang sama” 

– Nora Roberts.

"Belajar memang bukan satu-satunya tujuan

hidup kita. Tetapi kalau itu saja kita tidak sanggup

mengatasi, lantas apa yang akan kita capai"

 - Shim Shangmin

SomeSomeSome
MotivationMotivationMotivation
For YouFor YouFor You

"Pendidikan adalah tiket ke masa depan.

Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang

mempersiapkan dirinya sejak hari ini"

- MAlcolm X

"Orang-orang yang berhenti belajar akan

menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang

yang masih terus belajar, akan menjadi

pemilik masa depan"

- Mario Teguh 

What We Need?

1. Device => Computer, Laptop, or
Smartphone
2. Good Internet Network
3. Stationary => Book, Pen, Pencil, Etc.
4. Convenient Place to Studying
5. Other Elements => Earphone,
Webcam, Some Foods, Etc.



tIPStIPS
ANDAND
TRICKTRICK

For Online
Learning

Mengikuti perkuliahan online memang memerlukan penyesuaian diri terlebih
dahulu dengan metode yang berbeda dari sebelumnya. Kalua waktu kuliah
offline, kamu dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka dan terkesan
lebih santai. Namun berbeda dengan kuliah online, saat kuliah online kamu perlu
Menyusun jadwal dengan rapih dan teratur, ini merupakan salah satu cara agar
kamu dapat mengikuti perkuliahan online secara fokus.

1. Menyusun jadwal kuliah secara rapi

2. Mengerjakan tugas sesuai deadline yang ditentukan 
Kamu wajib banget nih untuk mencatat kapan deadline pengumpulan tugas yang              

akan diberikan oleh dosen. Karena semua sistem tercatat secara online, jadinya 
gak ada toleransi lagi kalau kamu telat mengumpulkan tugas. 

3. Cari tempat yang membuatmu merasa nyaman dan fokus
di dalam rumah

Selama kuliah online pastinya kamu akan duduk dan menatap laptop
atau ponsel serta mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dosen, 

sehingga kamu perlu banget mencari posisi dan lokasi yang nyaman
dan memberikan susanya yang meningkatkan fokus dalam mengikuti 

perkuliahan. Kamu juga dapat membuat lingkungan atau tempat
berkuliah mu menjadi tempat-tempat yang membuat kamu lebih
produktif dengan merubah konsep kamar mu yang lebih terlihat
menyenangkan dan nyaman atau ruang tamu sebagai tempat mu
mengikuti kuliah online buatlah tempat yang ada di rumah mu menjadi
tempat yang nyaman sesuai dengan kreatifitasmu, dan ketika jenuh
dengan tugas-tugas yang kamu dapatkan dan masih merasa bosan kamu
dapat melepas penat dengan pergi ke cafe atau taman dan juga tempat-
tempat yang membuat mu tidak jenuh dan suntuk di rumah terus, namun harus
tetap patuhi protocol Kesehatan pencegahan Covid-19 ya!!!. 

4. Catat hal-hal penting selama perkuliahan
Meskipun kamu sedang menjalakan kuliah online bukan berarti kamu bisa tidak
menyimak semua materi perkulihan yang diberikan oleh dosen. Gak cuma itu,
kamu juga wajib banget mencatat hal-hal penting dalam penjelasan materi
perkuliahan oleh dosen, sehingga kmu masih bisa mendapat poin-poin penting
selama mata kuliah berlangsung.

5. Buat suasana belajar lebih menyenangkan
Buatlah suasana kuliah online menjadi menyenangkan dan tidak membuat kamu
jenuh. Adabaiknya semeblum memulai perkulihan kamu dapat menikmati 

sarapan yang kamu suka untuk membuat pagi harimu bersemangat.
Kamu juga harus menanamkan pikiran bahwa kuliah online ini tidak
seburuk yang km bayangkan sehingga kmu mampu untuk
melewatinya. Selain itu disela-sela jam istirahat kamu dapat
melakukan hal-hal yang membuat mu semangat seperti main game, 

nonton film / anime serta kegiatan lainya yang dapat
mengembalikan mood baik mu. 



Benefit

 Warga negara Indonesia
 Mahasiswa/i S1  UAJY minimal semester II
 IPK terakhir minimal 3,5
 Bersedia memberikan laporan hasil studi dan
kegiatan tiap akhir semester
Aktif terlibat dalam organisasi
kemahasiswaan atau kemasyarakatan
Tidak sedang menerima beasiswa dari
lembaga/instansi lain
Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1
tahun dan akan dapat diperpanjang
berdasaekan evaluasi prestasi akademik serta
keterlibatan mahasiswa dalam organisasi
kemahasiswaan atau kemasyarakatan

Uang sebesar Rp 1.000.000 / bulan/mahasiswa,
bebas biaya SPP Tetap dan Variabel sampai
maksimum semester VIII
Relasi dengan sesama penerima beasiswa Liem

1.

2.

Persyaratan 
Umum

LIEM FAMILY
SCHOLARSHIP

Seputar Beasiswa di 
Atma Jaya Yogyakarta

Persyaratan 
Administrasi

Liemfamilyscholarship_uajy

 Melampirkan KK, KTP, dan KTM
yang masih berlaku
Melampirkan scan foto berwarna
berukuran 4x6
Melampirkan essay profil pribadi
dan pengalaman terlibat kegiatan
organisasi/masyarakat serta
rencana ke depan (kurang lebih 1-2
halaman ukuran A4, diberi nama
dan tanda tangan)
Melampirkan SK / sertifikat
kepengurusan atau kepanitiaan
organisasi 
Melampirkan DHS terbaru dengan
IPK minimal 3.50 (screenshoot dari
siatma.uajy.ac.id)
Tidak sedang menerima beasiawa
lain (diperiksa KKACM melalui
sistem)
Melampirkan informasi SPP per
semester (SPP Tetap dan Variabel)



Seputar Beasiswa di 
Atma Jaya Yogyakarta

Ketentuan

KAMAJAYA
SCHOLARSHIP

Sifat beasiswa yang diberikan KAMAJAYA
scholarship adalah dana bergulir yang harus
dikembalikan ke KAMAJAYA sebesar 2 kali lipat
beasiswa yang diterima selama menempuh
pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
apabila penerima beasiswa sudah lulus dan
bekerja (mempunyai penghasilan sendiri).
Pengembalian dana beasiswa adalah dalam
bentuk cicilan bulanan, yang besar dan waktunya
ditentukan sendiri oleh yang bersangkutan.

Setiap penerima beasiswa bertanggung jawab
dalam program pengembangan Kamajaya
Scholarship sehingga diwajibkan untuk
berpartisipasi aktif dalam divisi yang ada

Merupakan mahasiswa aktif di Universitas
Atma Jaya Yogyakarta (minimal Semester 2
dan maksimal Semester 6).
Aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan
atau kemasyarakatan.
IP Semester terakhir atau IP Kumulatif minimal
3.0
Tidak menerima/sedang dalam program
beasiswa dari pihak lain

Menulis Esai Profil pribadi
Pas Foto berwarna ukuran 4×6
Fotocopy KTP dan Kartu Mahasiswa
yang masih berlaku
Fotocopy Kartu Keluarga yang masih
berlaku
Fotocopy sertifikat/piagam/bukti
prestasi (jika ada)
Sertifikat kepengurusan dan
kepanitiaan organisasi, jika tidak
ada dapat diganti dengan Surat
Keterangan yang dibuat oleh
pimpinan organisasi
Daftar/Transkrip Hasil Studi
(menunjukkan IPK dan SKS yang
telah ditempuh)
Surat Keterangan Tidak Mampu
Surat Rekomendasi dari Fakultas
(c.q. Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan)

Bebas spp tetap dan variabel
sampai semester VII namun dapat
diperpanjang dengan persetujuan &
ketentuan yang ada
Biaya KKN (dengan persyaratan
tertentu)
Biaya wisuda (dengan persyaratan
tertentu)
Biaya asrama/kos (dengan
persyaratan tertentu)

Persayaratan
Umum

Benefit

Persayaratan
Administrasi

Kamajaya_scholarship



Seputar Beasiswa di 
Atma Jaya Yogyakarta

Timeline

BEASISWA
DJARUM
BEASISWA PLUS

Perkiraan Tanggal Pendaftaran
Online 
21 Maret – 23 Mei
Perkiraan Seleksi Berkas
Administrasi
24 Mei – 20 Juni
Perkiraan Tes Seleksi Tertulis
Online
21 – 30 Juni (Berlaku Sistem Gugur)
Perkiraan Tanggal Pengumuman
Seleksi Beswan Djarum
20 September

Djarum Foundation turut berperan aktif dalam
memajukan pendidikan di Indonesia melalui
program beasiswa prestasi (merit based
scholarship) yang dikenal sebagai Djarum
Beasiswa Plus bagi mahasiswa berprestasi tinggi
di Indonesia.

·   Mahasiswa S1/D4 semester IV
·   IPK minimum 3.20 sampai semester III
·   Aktif berorganisasi
·   Tidak sedang menerima beasiswa dari
pihak lain
·   Kuliah di mitra perguruan tinggi Program
Djarum Beasiswa Plus

1.
2.
3.
4.

5.

Persyaratan Umum

P a r a  p e n e r i m a  D j a r u m  B e a s i s w a
P l u s  m e n d a p a t k a n  d a n a
b e a s i s w a  s e b e s a r  R p  1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
s e t i a p  b u l a n  s e l a m a  1  t a h u n .
S e l a i n  d a n a  b e a s i s w a ,  p a r a
p e n e r i m a  D j a r u m  B e a s i s w a  P l u s
( B e s w a n  D j a r u m )  j u g a
m e n d a p a t k a n  p e m b e k a l a n
b e r b a g a i  m a c a m  s o f t  s k i l l s ,
g u n a  m e n y e r a s i k a n  a n t a r a
p e n c a p a i a n  a k a d e m i k  ( h a r d
s k i l l s )  y a n g  d i p e r o l e h  d i  k a m p u s
d e n g a n  b e r b a g a i  k e t e r a m p i l a n
a g a r  p a r a  B e s w a n  D j a r u m  d i
k e m u d i a n  h a r i  m e n j a d i  m a n u s i a
y a n g  c a k a p  i n t e l e g e n s i a  d a n
e m o s i o n a l .

Benefit

djarumbeasiawaplus



Seputar Beasiswa di 
Atma Jaya Yogyakarta

Persyaratan Umum

BEASISWA
UNITED
BOARD

Beasiswa Kerjasama UAJY dan United Board bagi
mahasiswa yang keluarganya terdampak COVID-19
yang diberikan pada semester genap melalui
tahapan seleksi dengan kuota penerima sebanyak
100 mahasiwa/i

1 .  B a g i  m a h a s i s w a  a k t i f  U A J Y ,
t i d a k  a d a  k e t e n t u a n  A n g k a t a n
t e r t e n t u .

2 .  T i d a k  s e d a n g  m e n e r i m a
b e a s i s w a  l a i n .

3 .  M i n i m a l  I P K  2 . 7 5  ( E k s a k t a )  d a n
3 . 0 0  ( N o n  E k s a k t a ) .

4 .  S e c a r a  e k o n o m i  k e l u a r g a
t e r d a m p a k  C O V I D - 1 9 .

Tidak ada tanggal pastinya, namun semua berkas diunggah paling
lambat dengan perkiraan tanggal pada 12 Januari

Beasiswa diberikan hanya
disemester genap perkuliahan
sebesar Rp. 2.500.000 

Benefit
Ketentuan

kkacmuajy



Perkiraan tanggal registrasi dibuka pada
25 Juli – 25 Agustus namun bisa diperpanjang

sampai akhir Agustus
 

Biaya kuliah dan/atau
operasional pendidikan selama
4 semester.
Fasil itas penunjang pendidikan.
Biaya penyusunan skripsi dan
biaya pengembangan diri .

Benefit

Seputar Beasiswa di 
Atma Jaya Yogyakarta

Ketentuan

BEASISWA
CIMB NIAGA

Mahasiswa aktif  semester 5
Memiliki  IPK terakhir min. 3.25
(semester 1 –  4)
Aktif  dalam kegiatan organisasi
dalam dan atau luar kampus
Diutamakan memiliki  prestasi
akademik atau non akademik yang
dibuktikan dengan dokumen
sertif ikat penghargaan
Pada saat ditetapkan sebagai
penerima beasiswa, tidak sedang
menerima beasiswa dari pihak lain

Persayaratan
Umum

Program Beasiswa CIMB Niaga

mendukung mimpi  para generasi

penerus bangsa untuk

mendapatkan pendidikan yang

memadai .  Khususnya di  kondis i

Pandemi  Covid-19  yang membawa

banyak dampak perubahan bagi

kehidupan bermasyarakat ,  tanpa

terkecual i  d i  sektor  ekonomi dan

pendidikan.  Kedua hal  in i  harus

menjadi  kebutuhan yang

diper juangkan,  karena kondis i

perekonomian yang sul i t

seharusnya t idak memadamkan

semangat  dan mimpi  para

generasi  muda untuk

melanjutkan studinya .  

cimb_niaga



Seputar Beasiswa di 
Atma Jaya Yogyakarta

BEASISWA
SPP TETAP

Persayaratan
Administrasi

1 .  M a h a s i s w a  a k t i f  U A J Y  A n g k a t a n

2 0 1 9 ,  2 0 2 0 ,  d a n  2 0 2 1 .

2 .  T i d a k  s e d a n g  m e n e r i m a

b e a s i s w a  l a i n n y a .

3 .  I n d e k s  P r e t a s i  A k a d e m i k  ( I P K )

t e r a k h i r  m i n i m a l  3 . 0 0

4 .  A k t i f  b e r o r g a n i s a s i  i n t e r n a l

m a u p u n  e k s t e r n a l  k a m p u s .

M e n g i s i  f o r m  d a n  m e n g g u n g g a h

b e r k a s  p a l i n g  l a m b a t  d e n g a n

p e r k i r a a n  t a n g g a l  y a i t u  8  M e i

kkacmuajy



Perhatianmu membuat aku candu dan jatuh cinta padamu
Pandanganku kepadamu tak pernah lepas saat itu bersama dengan mu

Tawa mu saja membuat ku merasakan kehangatan darimu
 Setiap kabarmu membuatku selalu memburu waktu

Hanya ingin tahu dirimu sedang baik saja disana
Hati tak ingin berunding dari kejauhan, tapi senandu ingin berdampingan

Angan-anganmu membawaku ke dunia mimpi terindahku
Benih-benih ketulusan yang telah kau tanam

Sudah tumbuh menjadi dahan dahan nan apik dikala itu
Tapi kini, kita tak bisa berunding lagi walaupun hanya dari kejauhan

Dahan apik itu pun mulai kering, layaknya sang tanah rindu dengan sang air
Kini anginpun tak mampu membawakan kabar rindu ini lagi

Ingin bergumam bahwa tak dapat terima kenyataan
Tapi, kenyataan tetaplah kenyataan,

Selamat tinggal dikau yang kusebut kenangan  
Kenangan yang pernah singgah dihidupku

 

INTERMEZZO PuisiPuisi
Rindu yang SinggahRindu yang Singgah
Oleh Juita Ginting

GuruGuru

Ya, aku sangat haus
Haus akan ilmu yang tak pernah tandus

Tak jarang juga menjadi rakus
Mengejar mimpi yang kadang pupus

 

Oleh Caecilia Radella

Kusadari, tak perlu mencari guru besar
Tak perlu juga aku merasa gusar

Karena banyak orang-orang di sekitar
Telah menjadi guruku yang paling sabar

 

Aku butuh ‘guru’ untuk menuntunku
Membawaku tetap terjaga pada jalanku
Walau sesekali kaki ini menginjak paku

Dia mampu mengobati luka-lukakuKe sana kemari aku mencari
Mereka yang bisa memegang janji

Janji untuk selalu mengajari
Kehidupan yang selalu penuh arti

 



Jenuh sudah ku menghela napas
Lagi ku dapati pilu bumi diatas berita kertas
Entah sampai kapan berita ini lekas tuntas?

 
Wana lenyap termakan anala

Polusi mengikis pesona langit cakrawala
Sampah menyelimuti luasnya bentala

Satu per satu biodiversitas pupus berkala
Tidakkah kalbumu mala?

 
Kawan, mari kita sudahi semua nestapa ini

Satu langkah kecil dapat berarti
Jangan kau buang meski sebutir nasi

Akhiri penggunaan plastik sekali pakai
Niscaya, keadaan akan lekas terperbaiki

 
Memang ini adalah sebuah tantangan

Tak akan semudah membalikkan telapak tangan
Butuh adanya durasi, kontribusi dan adorasi disetiap tahapan

Dan menyerah pada keadaan bukan alasan
Untuk tercapainya sebuah perubahan

 
Teruntuk kamu, Kemarilah, genggam tanganku

Mari bersatu menciptakan buana semesta yang lebih asri
Karena aku, kamu dan kita semua

Adalah agen perubahan
Salam lestari..

 

Nestapa Jagat RayaNestapa Jagat Raya
Oleh Agnes Maharani

INTERMEZZO PuisiPuisi



1 2

3

5 6

4

7

8

9

10

TEKA-TEKI SILANGTEKA-TEKI SILANG

T T ST T S

MendatarMendatarMenurunMenurun

3. Kambium gabus yang

pertumbuhannya ke arah dalam dan

berupa sel hidup

5. Bersel tunggal dan termasuk

golongan prokariotik

7. Hasil akhir dari proses

penyaringan darah oleh ginjal

8. Hubungan timbal balik antara

makhluk hidup dengan lingkungannya

disebut

10. Sel yang berfungsi sebagai

fagositosis yaitu sel

1. Jenis virus berupa genom RNA dan

menginfeksi sel dari RNA ke DNA

2. Otot yang membentuk sebagian

besar jaringan otot tubuh yaitu otot

4. Alat ekskresi yang mampu

mengeluarkan cairan berupa

keringat

6. Bagian tulang kompak yang

berbatasan langsung dengan

periosteum

9. Senyawa yang dimasukkan dalam

tubuh untuk membentuk kekebalan

terhadap suatu penyakit

INTERMEZZO


