
Sikap Mahasiswa Menghadapi Pesta Demokrasi

Hallo warga Jurdikmat!, bertemu kembali dengan Matematikabare  . 

Yaa, seperti yang kita ketahui saat ini, bulan ini, Maret-April 2019 adalah 

bulan politik ya. Tanggal 17 April 2019 adalah pemilu serentak di 

Indonesia, nah pada tanggal tersebut, kita sebagai Warga Negara 

Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota 

legislatif lainnya.

Sebagai seorang mahasiswa, seyogyanya mengambil peran penting 

dalam berbagai aspek bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik. 

Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap 

mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan 

menjadi problem solver  serta kontrol sosio-politic yang ada. Sikap 

mahasiswa yang netral sejatinya menolak money politic yang membuat 

hiruk pikuk perpolitikan Indonesia menjadi buruk, tugas seorang yang 

netral hanya memberikan wacana dan suara pembaharuan tetapi tidak ikut 

menentukan sikap masyarakat dan ikut kepada sistem politik yang bias 

negatif. 

Sebagai agen perubahan dalam bidang politik, mahasiswa tidak 

harus terjun ke lapangan bermain dengan para pemangku kepentingan 

elite politik. Sebab, sejatinya peran mahasiswa sebagai agen perubahan 

dapat diartikan sebagai seorang yang membuat perubahan tanpa 

menimbulkan dampak negatif pada masyarakat.

Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi 

tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran 

dan menjadi problem solver  serta kontrol sosio-politic yang ada. Sikap 

mahasiswa yang netral sejatinya menolak politik money yang membuat 

hiruk pikuk perpolitikan Indonesia menjadi buruk, tugas seorang yang 

netral hanya memberikan wacana dan suara pembaharuan tetapi tidak ikut 

menentukan sikap masyarakat dan ikut kepada sistem politik yang bias 

negatif.

Oleh karena itu, di tahun politik dewasa ini, mahasiswa sebaiknya 

memilah terlebih dahulu berbagai informasi yang ada. Termasuk informasi 

yang beredar di media sosial. Informasi yang didapatkan setiap menit 

maupun detik sebaiknya terlebih dahulu melalui berbagai kajian yang 

mendalam untuk menarik sebuah kesimpulan. Kontribusi mahasiswa di 

tahun politik saat ini hendaknya mengambil tindakan yang betul-betul 

melalui pengkajian mendalam terlebih dahulu untuk menarik suatu 

kesimpulan. 
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Galeri Matematika
GAMMA

Jika kita memilih tidak peduli, lebih sibuk 
dengan urusan masing-masing, nasib negeri 
ini persis seperti sekeranjang telur di ujung 
tanduk, hanya soal waktu akan pecah 
berantakan - Tere Liye
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Te r b i a s a  m e l i p u t ,  
m e n g o l a h ,  d a n  
menyajikan informasi 
berita melalui media 
massa? Atau punya cita-
c i t a  i n g i n  m e n j a d i  
jurnalis? Segera daftarkan 
d i r imu  d i  Seminar 
Jurnalistik (SEMTIK) 
yang diadakan tanggal 27 
April 2019, terbuka untuk 
umum se-Jawa. Ajak 
teman-teman kalian yaa 
(CP: 08115577993 - 
Dian)

Tertarik di bidang desain 
dan ingin belajar lebih 
lanjut menuangkan ide 
dalam bentuk desain? 
Jangan lewatkan Design 
Cooperation Training 
(Decor)  hadir  pada  
tanggal 20 April 2019. 
Yuk segera daftar.. (CP : 
085727078473 - Reni) 

T e r u n t u k  k a l i a n  
mahasiswa/i Jurdikmat 
yang memiliki aspirasi 
seputar dunia kuliah dan 
ingin menyampaikan 
l a n g s u n g  k e p a d a  
birokrasi Jurdikmat bisa 
m e n g i k u t i  D i a l o g  
Jurusan hanya pada 
bulan Mei 2019. Jangan 
sampai terlewat yaa.. 
(CP: 085899144862 - 
Fahmi)
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Komentar Warga
OMEGA
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Tempat Wisata
TETA
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Taman Sari
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Tamansari merupakan salah satu bangunan bersejarah keraton yogyakarta, yang dimiliki 
arti "taman yang indah". didirikan oleh sultan HB 1 pada tahun ehe 1684 jw (1758 M), 
tamansari menjadi tempat rekreasi dan kolam pemandian atau disebut pula 
pesanggrahan bagi sultan yogyakarta dan keluarganya, tamansari dibangun sebagai 
lambang kejayaan raja mataram.
 Tempat yang merupakan peninggalan kerajaan Jawa ini, sekarang telah menjadi salah 
satu tempat wisata sekaligus cagar budaya sejarah yang telah dilestarikan dan dirawat 
sampai saat ini. tamansari sering disebut istana air (water castle) memiliki nilai arsitektur 
dan keunikan pada lekukan bangunan dan air yang terisi dikolam. istana air yang 
dikelilingi segaran atau danau buatan dengan wewangian dari bunga-bunga yang 
sengaja ditanam di pulau buatan di sekitarnya. 
Taman sari terletak di Jl. Komplek Taman Sari, Kraton, Patehan Yogyakarta, walaupun 
tempat ini berada di Jogja, namun nyatanya bangunan ini sama sekali tidak memiliki 
arsitektur Jawa maupun Nusantara Indonesia, melainkan ciptaan dan memiliki bangunan 
ala Portugis.
Jika berkunjung ke tempat ini, kamu bisa menemukan beberapa kompleks di dalamnya, 
seperti; kolam pemandian, danau buatan, pulau buatan, jembatan gantung, taman, 
lorong bawah tanah, kanal air, Masjid, dan beberapa bangunan lainnya yang gedungnya 
sengaja dirancang khusus dengan beberapa arsitektur dunia.


