
Konser Musik untuk Inovasi

Dies Natalis ke-55 Universitas Negeri Yogyakarta

Hai warga Jurdikmat, Matematikabare kembali 

menyapa kalian nihh. Gimana kabarnya? Baik dong 

ehehe. Udah beli tiket konser musik Dies Natalis ke-55 

Universitas Negeri Yogyakarta? Pasti udah lah ya. Ya 

seperti yang kita ketahui akhir akhir ini sedang gencar 

pemberitaan di media massa tekait Dies Natalis kampus 

kita yang ke-55. Mahasiswa UNY pun membanjiri kolom 

komentar instagram pribadi milik rektor Universitas 

Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, terkait 

banyak permintaan untuk diadakan konser musik 

perayaan ulang tahun UNY yang ke-55. 

Untuk itu, rektor UNY mewujudkan permintaan para 

mahasiswanya untuk merayakan ulang tahun UNY. 

Dalam perayaan kali ini UNY akan menggelar konser 

musik bertajuk “Musik Untuk Inovasi” yang dimeriahkan 

oleh Maliq & D'Essentials dan diramaikan pula oleh Band 

Sicma UNY. Selain itu juga diadakan Festival UNY Njathil 

se DIY Jateng dengan ketentuan tertentu. 

Uniknya untuk tiket konser sendiri tidak dipungut 

biaya bagi 7500 mahasiswa aktif UNY, melainkan dengan 

menggunakan nilai IPK saat mendaftar untuk pemetaan 

tempat duduk. Hal ini disampaikan oleh rektor UNY, Prof. 

Dr. Sutrisna Wibawa melalui akun Instagram pribadi 

miliknya. Beliau mengunggah pesan mengenai Dies 

Natalis tahun ini yang menggunakan nilai IPK untuk 

menonton konser. Konser musik akan diadakan pada hari 

Rabu, 1 Mei 2019 pukul 19.00 di GOR UNY, sedang 

Festival Njathil diadakan pada hari Kamis, 2 Mei 2019. 
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Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki; Anda 
akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. 
Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak 
Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki 
cukup -Oprah Winfrey
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Teruntuk kalian mahasiswa/i 
Jurdikmat yang memiliki 
aspirasi seputar dunia kuliah 
dan ingin menyampaikan 
langsung kepada birokrasi 
Jurdikmat bisa mengikuti 
Dialog Jurusan hanya pada 
tanggal 3 Mei 2019. Jangan 
sampai terlewat yaa.(CP: 
085899144862 - Fahmi)

Forum Silaturahmi adalah 
kegiatan dari IKAHIMATIKA 
wilayah IV sub wilayah 
Yogyakarta-Purworejo yang 
bertujuan untuk merekatkan tali 
silaturahim antar himpunan di 
sub wilayah Yogyakarta-
Purworejo. Forum silaturahmi 
kali ini akan diadakan di UNY 
sebagai penyelenggara dan akan 

berlangsung pada tanggal 4 Mei 
2019. (CP:082142052300-
Syaifullah)

Temu Kangen Pengurus (TKP) 
a d a l a h  w a d a h  u n t u k  
menyambungkan kembali tali 
silaturahmi antar sesama alumni 
serta antar alumni dan pengurus 
HIMATIKA FMIPA UNY 2019. 
Kegiatan ini berlangsung di 
bulan ramadhan tanggal 18 Mei 
2019 dan akan dikemas 
semenarik mungkin dengan 
berbagai macam kegiatan, salah 
satunya sharing alumni tiap 
bidang biro dan BSO. Catat 
t a n g g a l n y a  y a a ! !  
(CP:083840274408-Anisa)

S t u d i  L a b o r a t o r i u m  
Matematika(SLM) merupakan 
serangkaian kegiatan yang 
dikhususkan untuk mahasiswa 
baru Jurusan Pendidikan 
Matematika yang bertujuan 
u n t u k  m e m p e r k e n a l k a n   
Jurusan Pendidikan Matematika 
dan HIMATIKA FMIPA UNY 
kepada mahasiswa baru dan 
sebagai ajang berbagi informasi 
perkuliahan, mempercepat 
keakraban dan kekompakan 
mahasiswa baru serta menjadi 
penyalur bakat dan minat 
se luruh mahas iswa baru  
angkatan 2019. Pada tahun ini 
SLM akan dilaksanakan pada 
tanggal  24  Agus tus ,  07  
September, 14-15 September 
2019. (CP:081211134168-Uta)
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Candi Borobudur
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Halo hai.. pada edisi Matematikabare kali ini BIP mengajak teman-teman Jurdikmat mengunjungi 
salah satu icon kota Magelang, yaitu Candi Borobudur. Terletak sejauh 40 km dari kota Yogyakarta 
dan tiket seharga Rp35.000,00 kita sudah dapat menapaki mahakarya Dinasti Syailendra ini. 
Walaupun langit sedang gelap tak menyurutkan langkah kami menaiki satu persatu anak tangga 
menuju puncak Candi Borobudur. Candi ini memiliki bangunan yang sangat megah karena memiliki 
stupa utama yang terletak di tengah dan disebut sebagai mahkota candi serta terdapat 72 stupa 
berlubang yang melingkari candi. Karena kemegahan dan keagungannya, candi yang dibangun pada 
abad ke-8 ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia (world 
heritage). Terlihat pula masing-masing wisatawan baik lokal maupun mancanegara telah siap dengan 
kameranya dan berusaha menempati spot foto terbaik di situs warisan dunia tersebut. 

Monumen ini terdiri atas enam teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat tiga 
pelataran melingkar, pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca 
Buddha. Terdapat 3 undakan yang menggambarkan ranah kosmologi Buddha yaitu Kamadhatu 
(ranah hawa nafsu), Rupadhatu (ranah berwujud), dan Arupadhatu (ranah tak berwujud). Borobudur 
kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan; tiap tahun umat Buddha yang datang dari 
seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. 
Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak 
dikunjungi wisatawan.

Hari Pendidikan Nasional
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