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SU dan MUSYANG

Sidang Umum atau biasa dikenal dengan sebutan SU adalah 

suatu sidang dimana di dalamnya terdapat beberapa agenda 

dari HIMATIKA, yaitu penyampaian LPJ akhir tahun 

kepengurusan, penilaian pengurus serta pendemisan 

kepengurusan, pelantikan ketua terpilih periode selanjutnya, 

dan pembentukan AD ART dan GBPK. Sama halnya dengan SU, 

MUSYANG atau Musyawarah Anggota merupakan sidang 

dimana agendanya penyampaian LPJ akhir tahun 

kepengurusan dari BSO TIMM serta pelantikan direktur terpilih 

periode selanjutnya. SU dan MUSYANG diadakan umum untuk 

seluruh warga Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas negeri 

Yogyakarta. Musyawarah Anggota akan dilaksanakan pada hari 

Jum'at, 20 Desember 2019. Sedangkan untuk sidang umum 

akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Desember 2019. 

More info :

081226463384 (Huda)

085877599409 (Bazuri)

Jurdikmat Menulis

The more time passes 
She's getting lost
Without any emotions
Tell her, go ahead and bark after the dark
Well no one listens to her, or they hear, but don't listen

-She, stopthetrbl

Sahabat,
Bukan aku mau mencampuri hidupmu
Apalagi mengganggu hubunganmu
Aku juga tak akan menentukan pasanganmu
Jika aku kadang terlalu membatasimu
Itu hanya karena aku ingin melindungimu

-Untukmu Sahabatku, mak_e

Aku bingung pada pertemuan
Mengobati rindu atau mengawetkan luka
Kembali menenangkanku atau hanya memastikan alur lalumu
Melayangkanku atau menjatuhkanku kembali

-Angin yang Tak Lagi Sama, ev a ce

Apakah
Lelah mu, ingatmu
Sakit?
Terurai burai.
Hai hai wahai
Apa kabar hati?
Terseok- seok hampir pergi

-Apalah, Artemis
Sungguh,,,
Betapa sulitnya bahtera ini
Tanpa kasih sayang dan cinta dari engkau
Semoga buah hatimu segera menyadari
Akan kedewasaan dan makna kehidupan

-Dewasa Itu Pilihan, Naai_chan

KARYA SELENGKAPNYA DAPAT DI AKSES DI 

h�p://hima�kauny.org/category/judikmat-menulis-2019/

Annisa Larasati
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CALON KETUA
HIMATIKA 2020

NOMOR URUT 01

VISI :
Menjadikan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika yang 
Sinergis, Inovatif, Aspiratif, dan Prestatif.

MISI :
1. Mewujudkan kesinergisan antar elemen yang ada di 

internal dan eksternal Himatika.
2.  Menjadi Inisiator dalam inovasi guna meningkatkan peran 

aktif mahasiswa jurdikmat.
3. Mengoptimalkan penyaluran aspirasi dan advokasi 

mahasiswa jurdikmat.
4 .  M e m f a s i l i t a s i  m a h a s i s w a  j u r d i k m a t  d a l a m 

mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dilandasi 
jiwa prestatif.

Fahmi Syafa’at

Jurdikmat MenulisJurdikmat Menulis

Duhai, angin
Boleh jadi, aku bahagia
Boleh jadi, aku tak ingin pergi
Boleh jadi, aku dapat hadir selalu
Pun boleh jadi, pada akhirnya, aku kan berlalu tanpa ia menahu
Dengan ia yang tak pernah mengerti
Akan hadirnya diri disetiap sisi

-Duhai Angin, @salsabila_ndfh

Namaku Pawiro, aku terlahir dari keluarga pecinta kopi, maka aku gemar banget minum kopi.  Aku selalu 
ingat apa yang dikatakan kakekku  Singatruna waktu aku masih berusia lima tahun. Kakek tua berambut 
putih, kurus dengan dua giginya yang sudah goyah itu berkata, “Le! Sejak dulu nenek moyang kita pecinta 
kopi, kamu harus bisa melanjutkan tradisi turun-temurun ini. Orang minum kopi mati, tidak minum kopi 
juga mati, lebih baik minum kopi sampai mati. My coffee, my adventure”.

-Keluarga Kopi,  Arif Dadu

Dan tasbih lusuhku pun lepas sudah
Dari genggaman, oleh sebutir janji cinta
Gamitanku menghampa kini
Jemariku menjadi hangat dan sunyi
Seperti gelap malam diantara tungku api

-Janji Cinta, Sstrwnprnm

Untukmu yg terlahir bulan april
Kamu adalah rasa sakit terbaik untuk membangun singa
Kamu adalah luka terhebat untuk menyadarkan bahwa dunia itu kejam
Dan kamu adalah penghinaan terindah untuk hati yang coba mencintai
Selamat merayakan hari lahirmu yg penuh bermakna
Perempuan yang lahir dibulan april

-Perempuan yang Lahir di Bulan April, MuDhA

Teguklah segelas mimpi lalu habiskan sepotong hati katamu
Sekejap menghentikan semu waktuku
Sampai ku lupa bahwa kau adalah angin
Berlalu bukan untukku saja
Kau yang datang lalu pergi kemana saja

-Dari Daun untuk Angin, ev a ce

Ceria menjadi senjata utama tuk pahami arti hidup
Tetapi, kebangkitan itu tak secepat apa yang terli hat
Sendiri dalam diam tuk berjuang kembali
Pelangi itu ternyata hadir membawa senyum dan tawa

Kebersamaan yang lebih dari satu kali rotasi bumi pun cukup jadi alasan
Bahwa kupunya hak penuh merindumu
Meski semesta mengetuk palu agar kita berpisah
Tapi semesta juga pernah menahan ku untuk berhenti menunggu mu

-Rindu Lampau, MuDhA

Renyut itu merebak
mengikuti gajakku
senjang dengan gajakmu
terlihat sabit menawan
dalam amatan
seakan lesap melayang
di tawang ruang

-Hati nan Senjang, shhp
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Nomor Urut 02
Visi Misi CakahimJurdikmat Menulis

CALON KETUA
HIMATIKA 2020

NOMOR URUT 02

VISI : 
Mewujudkan HIMATIKA yang aktif, kreatif, solusional dengan 
tetap menjunjung rasa kekeluargaan dan profesionalitas. 
 
MISI : 

1. Turut berperan dalam mempererat persaudaraan di 
lingkungan internal dan eksternal Jurusan Pendidikan 
Matematika.

2. Meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Matematika di bidang akademik dan non 
akademik.

3. Berkontribusi sebagai wadah penampung serta penyalur 
aspirasi, minat, dan bakat mahasiswa jurusan Pendidikan 
Matematika .

4. Mengembangkan jiwa profesional dan bersikap kritis 
dalam menjalankan kegiatan.

Syaifullah Yusuf Ramadhan

Dia berkelana ke seluruh dunia.
Menyebarkan virus virus kebenaran.
Lalu, kebenaran berdiri tegak, menentang semua penindasan, abadi.
Dia pun tak pernah lupa akan tuan yang melahirkannya, aku.
Namaku abadi tatkala generasi jaman menyebut kata, kebenaran.
…..

-Aku, dabsasongko

Magrib dilahirkan isya dimatikan
Masih beranikah telingaku ini  mendengar yang buruk
Masih beranikah mataku ini melihat yang buruk
Masih beranikah mulutku ini berkata buruk
Masih begitu beranikah aku menyelipkan nama selain Engkau dalam hati kecil ini
…..

-Magrib dan Isya, Devra

Malamku, yang selalu menguatkan aku
Menghadapi esok yang mungkin pilu
Atau sedikit sendu 
Ia  yang setia menemani
Menerima segala kurang dalam diri
Menampung segala jenis emosi

-Malamku, Mak_e
Wahai tuan,
Dengan rindu aku menunggu,
Dengan rindu, aku bertahan pada sepenggal kisahmu yang menetap pada hati,
Pada sepenggal kisah yang ku kagumi,
Namun tak bisa ku miliki.

-Wahai Tuan, @salsabila_ndfh

Kemudian bersama mentari yang kian berjarak 
Aku tertawa serak atas hidupku yang sesak
Terjejal eksak yang mencekikku sampai muak
Dan ketika mentari mulai terdepak
Aku hanyalah jejak…

-Aku Hanyalah Jejak, sayatidaklagiada

 ….“Dari satuan mana? Berapa anggota yang berangkat diksar? Asal mana?”, dan pertanyaan lain yang 
semisal. Sudah serasa SKSD (Sok Kenal Sok Dekat) saja. Dari wawancara singkat tersebut dapat kuambil 
beberapa kesimpulan, bahwasanya jumlah anggota mereka lebih sedikit bila dibandingkan dengan kami 
yang mengirimkan 18 orang untuk menikuti diksar. Aku bersyukur karena apa yang ku alami tak seberat 
apa yang telah ia lalui dan rasakan, pelajaran yang dapat ku ambil adalah “Seberat-berat yang ku rasakan 
ada yang mengalami lebih berat dariku, sesakit-sakitnya diriku, ada yang lebih sakit, dst.”, lengkapi sendiri 
ya, hehe. Yang jelas, ini bukanlah akhir perjalanan, ini hanyalah awal…..

-Hari Ini Aku Ormed, Duwie Kresno Wibowo

… Kami masuk ruang makan, berdoa, kemudian makan, suara kami saat makan agak riuh, bukan karena 
kami mengobrol, tapi suara nyaring dari peralatan makan dengan wadah makan yang terbuat dari besi. Ada 
yang bilang saat makan suaranya seperti segerombol lebah yang marah, tapi aku lebih suka pendapat 
temanku, bahwa saat makan suaranya seperti sedang baku tembak di medan perang. Aku tertawa dalam hati 
jika mengingatnya. Jika kamu belum ada gambaran, cobalah bayangkan satu kelas membawa piring seng 
kemudian dipukul memakai sendok dan garpu secara bersamaan, namun tak teratur, ya “sebelas duabelas” 
seperti itu, hehe.

-Lauk Makan Siangku, Duwie Kresno Wibowo
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2. 3 7 15 …. …. 127 255 
 A. 31 63 
 B. 34 42 
 C. 22 37 
 D. 22 25 
 E. 32 64 

 
3. Tono menjual motor seharga Rp 6.000.000,00. 
Bila Tono mendapat untung 25%, harga pembelian motor tersebut? 
A. Rp 3.500.000,00. 
B. Rp4.500.000,00. 
C. Rp4.800.000,00. 
D. Rp7.500.000,00. 
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Tempat Wisata
Teta

PANTAI SLILI

 Pantai Slili terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten 
Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini bersebelahan dengan dengan Pantai 
Ngandong dan menjadi pemisah antara dua pantai yaitu, Pantai Sadranan 
dan Pantai Krakal yang dipisahkan oleh dua buah bukit.
Pantai Slili hanya memiliki luas 100 m persegi, cukup kecil untuk ukuran 
sebuah pantai. Walaupun pengunjung pantai tidak ramai, tetapi selalu ada 
pengunjung yang datang karena penasaran atau ingin menjelajahi semua 
pantai yang ada di Gunung Kidul.

 Asal mula nama Slili berasal dari Bahasa jawa yaitu Mlili, yang 
berarti mengalir. Menurut cerita warga sekitar, waktu itu ada seorang 
pencari rumput laut yang tidak sengaja menemukan goa di pantai, kemudian 
dia memberitahu warga tentang keberadaan goa tersebut, lalu warga 
beramai-ramai datang ke pantai dan menggali goa tersebut. Beberapa lama 
kemudian setelah penggalian, munculah air mengalir dari goa itu. Dari kata 
mengalir itulah warga memberi nama pantai itu dengan nama Pantai Slili.

sumber https://www.pantainesia.com/pantai-slili

Tantangan Untukmu
Tau

Kirimkan ke 085642963427
Pemenang TAU edisi 3
-Anthony Fioren Hartono
-Ahmad Bazuri

NB:
Pemenang dipilih secara acak
Maks. pengiriman tgl 15 Desember 2019
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