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Ass. Wr. Wb.

Salam sejahtera buat kita semua

LP3IYERS yang berbahagia,

Setelah berjuang dengan luar biasa, mempersiapkan dengan matang dan mating, baik secara 
mental maupun spiritual, maka akhirnya kita berhasil menerbitkan majalah internal perusahaan 
ini dengan nama MyLP3I. Kenapa kita pilih namanya MyLP3I, karena selain untuk menunjukkan 
kecintaan kita terhadap Lembaga ini juga karena kedengarannya mantaf, enak, dan merdu begitu 
lo… Penamaan ini sendiri menjadi perdebatan alot di Dewan Redaksi sampai harus dilakukan voting 
segala… namun pada akhirnya kita semua dengan sepakat dan suara bulat setuju mengusung 
MyLP3I sebagai nama Majalah kita (The Official Magazine of LP3I Group).

LP3IYERS yang sehat,

Majalah internal ini adalah dari kita untuk kita (from us to us) dan akan terbit secara dwi bulanan 
dimana yang kali ini adalah edisi pertamanya. Rencananya majalah ini akan kita terbitkan dalam versi 
PDF via email, share di G-Suite, di Website (www.lp3i.ac.id), LP3I-ers, dan juga di www.calameo.
com. Suatu saat nanti kita berharap majalah ini akan bisa kita tampilkan dalam versi cetak yang bisa 
disebarkan bagi seluruh karyawan/ti LP3I Group dan juga para stakeholder lainnya (mahasiswa/i, 
vendor, Perusahaan-perusahaan rekanan dan lainnya) Aamiin… 

LP3IYERS yang berbahagia,

Pada edisi pertama ini kita akan coba tampilkan banyak hal yang segar-segar (rujak kali…) mulai 
dari wawancara eksklusif dengan Ketua Yayasan (Pak Aga), CEO (Pak Nugra), ada liputan eksklusif 
khusus cabang College Banda Aceh, ada liputan Rakernas yang lalu, ada artikel agama juga, ada 
ilmu tentang kesehatan, tentang jalan-jalan, karyawan ultah, sport news, bahkan juga tentang 
film dan buku, ada kuis (TTS berhadiah total 300 ribu rupiah), lalu dilengkapi lagi dengan humor, 
pokoknya kita usahakan komplit dan tuntas...tas..tas….serunya lagi ada juga interview dengan 
tokoh muda youtuber Indonesia (siapa dia ? Silakan simak saja langsung), prinsip kami anda puas 
dan bahagia adalah kebanggaan kami lemas.

 

Akhirnya kami dari redaksi mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun LP3I Group yang 
ke 32 tentu juga selamat menyongsong ulang tahun buat The Founding Father kita (Bapak H. M. 
Syahrial Yusuf) sebagai pendiri, guru dan panutan kita bersama. Hidup adalah anugrah sehingga 
sudah selayaknya kita mensyukurinya dan menikmatinya dengan cara memberikan yang terbaik 
buat orang-orang disekitar kita. Hidup masih panjang, tantangan masih banyak dan asa masih 
sangat tinggi… so tidak ada kata menyerah… tidak ada kata kegagalan… yang ada adalah kita 
akan sukses…!

Mari jadikan moment Trasformasi ini menjadi semangat baru untuk membuat LP3I Great again! 

Kami juga mengajak semua LP3IYERS yang ingin ikutan berkontribusi, kami tunggu kehadirannya 
pada edisi ke-2 berikutnya.

SALAM LUAR BIASA dari redaktur… cao…!(RED) 

Karya Bakti Kaban 

Pemimpin Redaksi 

*LP3IYERS adalah orang-orang yang tergabung dalam satu kesatuan di LP3I Group...

BEHIND THE DESK
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LP3I UPDATE

Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun 2021 
kita sudah menetapkan transformasi di LP3I 
Group yang dimulai dari Kantor Pusat. Apa saja 
yang di-transformasikan? Ada beberapa hal 
yaitu:

Perubahan Struktur Organisasi (SO) dimana 
sebelumnya SO terpecah 2 yaitu PTS dan 
College dengan adanya MD untuk PTS dan MD 
untuk College. Di bawah MD ada VMD yang 
juga terbagi 2 yaitu VMD di PTS dan di College. 
Struktur baru yang berlaku efektif mulai akhir 
Januari 2021 ini adalah digabungkannya PTS 
dan College dalam satu bagian dibawah C (Chief) 
Level. Jika sebelumnya BoD (Board of Director) 
terdiri dari MD dan VMD dan terbagi 2 jadi BoD 
PTS dan College maka yang ada saat ini dari BoD 
diubah menjadi C1 (Circle One) yang terdiri dari 
Chief Executive Officer (CEO), Chief Marketing 
Officer (CMO), Chief Operation Officer (COO), 
Chief Finance Officer (CFO), Chief HR Officer 
(CHRO), dan Chief IT Officer (CIO) dan dibantu 
Divisi Internal Control & Quality Assurance. C1 
hanya ada satu yang langsung membawahi 
PTS, College maupun Business Unit yang ada 
dibawah Yayasan LP3I.

Perubahan SO ini diharapkan membuat SO jadi 
lebih efisien dan agile sehingga bisa dengan 
mudah berubah mengikuti perubahan bisnis, 
ramping dan mudah dalam berkoordinasi dan 
mengambil keputusan. Selain itu 3 (tiga) dari 
C Level dari kaum millennial (usia dibawah 33 
tahun)

Penyatuan beberapa tugas dan fungsi antara 
kantor pusat dan direktorat PLJ yang berada di 
kantor Kramat. Penyatuan ini juga mengubah 
istilah selama ini antara dikotomi kantor pusat 
dan direktorat kramat menjadi Kantor Kramat. 
Beberapa fungsi tugas yang digabung antara 
lain HRD, GA, IT, beberapa fungsi Keuangan 

dan juga beberapa fungsi di Operation misalnya 
CNP dan Product/Program. Penyatuan ini agar 
lebih efektif dan efisien. Organisasi jadi lebih 
ramping dan esprit de corps selama ini antara 
Kantor Pusat dan Direktorat PLJ bisa dihilangkan 
menjadi esprit de corps Kantor Kramat. Fungsi 
tugas yang digabung akan melakukan fungsi 
tugas di seluruh Kantor Kramat baik Kantor 
Pusat, Direktorat PLJ dan juga Business Unit 
yang ada di lokasi Kramat. Untuk proyek-proyek 
yang membutuhkan resources dari bagian lain 
yang selama ini disebut dengan Gugus Tugas 
diubah menjadi Winning Team, dimana tim-tim 
seperti ini akan banyak terjadi kedepannya untuk 
kolaborasi percepatan tugas-tugas khusus.

Penetapan kontrol manajemen yang lebih fokus 
dengan menerapkan semua tim di pusat dan 

yang terkoneksi dengan C level menggunakan 
sistem kontrol OKRs (Objective Key Results) 
yang dikelola dalam meeting dengan format L10 
(L-ten). Penerapan ini bukan hanya di C Level 
tapi juga seluruh direktorat yang ada di C Level, 
Direktur PTS, Kepala Kampus dan juga Kepala 
Cabang. Diharapkan ini akan terus di-cascade 
sampai bagian terbawah di seluruh LP3I Group

Komunikasi yang diarahkan ke Slack untuk 
menggantikan WA Group sehingga lebih cepat, 
mudah dan efisien.

Perubahan-perubahan besar yang kita lakukan 
ini untuk membuat LP3I Group jadi lebih baik 
lagi, LP3I Great again!

Berikut disampaikan lebih detail terkait SO Pusat.

Muh. Aghnia Syahputra

KETUA YAYASAN LP3I Isral Nurdin
Aspizain Chaniago

Ike Agustin

BADAN PENGURUS HARIAN

Mahanugra Kinzana

CHIEF EXECUTIVE OFFICER Verus Hardian

QUALITY ASSURANCE

Enar Aryadi

CHIEF MARKETING OFFICER

POLITEKNIK LP3I
PLB

SBU
SPI

LENTERA

POLITEKNIK LP3I
JAKARTA

POLITEKNIK LP3I
MEDAN POLINAS POLITEKNIK PGRI

BANTEN
ASMI

CINUS
CABANG2

BRANCHES

Jaenudin Akhmad

CHIEF OPERATION OFFICER

Anthony D
Bimo (Deputy)

CHIEF FINANCE OFFICER

Karya B. Kaban

CHIEF HR OFFICER

Masria

CHIEF IT OFFICER

NEW 
ORGANIZATION 
STRUCTURE 
LP3I GROUP
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Tugas dan Fungsi:

• Merencanakan, mendesign dan mengelola proses bisnis di bagian 
komersial (sales dan marketing)

• Melakukan persiapan, pengemasan, dan promosi terhadap 
produk/service (7P - product, price, place, promotion, people,    
process, dan physical evidence) 

• Melakukan penjualan produk/service perusahaan

Key Result Area (KRA)

• Memenuhi target penjualan - jumlah mahasiswa/i

• Memenuhi target penjualan - revenue

• Brand image 

• Customer satisfaction

ORGANISASI CMO

Tugas dan Fungsi:

• Merencanakan, mendesain dan mengelola proses bisnis di bagian 
Operasi yang meliputi mengelola produk/program eksisting, 
pengembangan  produk/program baru, pengembangan bisnis 
baru, kerjasama dengan pihak eksternal (perusahaan, mitra, dll.) 
dan  penempatan mahasiswa (baik magang maupun penempatan 
kerja), juga mengelola kerjasama dan event dengan alumni/ikatan 
alumni 

• Menjalankan proses belajar dan mengajar baik di Politeknik, Asmi 
maupun College

Key Result Area (KRA):

• Standar kualitas program terlaksana dan terpenuhi dengan baik 

• Efektifitas dan Efisiensi proses kerja dan biaya 

• Brand image produk/service

• Customer satisfaction

• Jumlah produk/program baru 

• Jumlah mahasiswa/I magang

• Jumlah alumni yang langsung bekerja

• Revenue dari bisnis baru

• Jumlah event dengan alumni/ikatan alumni

ORGANISASI COO

Tugas dan Fungsi:

• Merencanakan, mendesign dan mengelola bisnis proses di 
bagian Keuangan, Akuntasi, tax, dan pengadaan barang dan jasa 
(Procurement)

• Mengelola keuangan perusahaan 

• Melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan 
perusahaan

• Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan 
standar yang berlaku di perusahaan maupun secara umum

Key Result Area (KRA)

• Pengelolaan keuangan, akunting, tax, dan pengadaan barang dan 
jasa  terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dan 
standar yang berlaku

• GCG

ORGANISASI CFO

Tugas dan Fungsi:

• Merencanakan, mendesign dan mengelola seluruh sistem IT 
perusahaan baik aplikasi, database, maupun infrastructure 
(Planning, Design, Organizing, Developing, Implementation, 
Supporting / Maintenance, Monitoring/Evaluation) 

Key Result Area (KRA):

• Sistim IT bisa mendukung bisnis perusahaan (IT Business enabler)

• Pengembangan system

• Implementasi system

• Keamanan data 

• GCG

ORGANISASI CIO

Tugas dan Fungsi:

• Merencanakan, mendesign dan mengelola bisnis proses di Internal 
Control dan  Quality Assurance

• Menetapkan standar kualitas perusahaan

• Memastikan sistem, proses dan prosedur ada dan terlaksana 
dengan baik dan benar  serta sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan

• Melaksanakan audit internal secara berkala baik di pusat maupun 
di cabang dan  perwakilan baik dari sisi operasional/proses 
maupun keuangan

• Mengelola bisnis proses perusahaan

• Bertanggung jawab terhadap standar ISO (jika ada)

Key Result Area (KRA):

• Standar kualitas terlaksana dan terpenuhi dengan baik

• Adanya standar bisnis proses

• Adanya SOP, Juklak/Juknis, Playbook dari setiap unit yang ada 

• Terminimalisir kemungkinan penyimpangan baik dari sisi 
operasional/proses maupun keuangan

• GCG

ORGANISASI DIVISI INTERNAL CONTROL DAN 
QUALITY ASSURANCE

Tugas dan Fungsi:

• Merencanakan, mendesign dan mengelola bisnis proses di bagian 
HR, GA, Corporate Secretary, Corporate Legal, dan Corporate 
Communication

• Mengelola sumber daya manusia mulai dari penyediaan tenaga 
kerja, retaining, pengembangan sampai dengan retired termasuk 
dokumentasi dan recording data

• Mengelola dukungan (“supporting”) bagi/terhadap seluruh 
“Jajaran Perusahaan” (BoD, Directorate, Divison, Department 
dll.) untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan 
dalam penanganan persoalan hukum (“legal matter”) ketika/
dalam Perusahaan menjalankan usaha / bisnis (“business affair”) 
dan kegiatan internal (“corporate affair”) Perusahaan sehari-hari, 
agar segala sesuatunya “aman, lancar dan terkendali”, dalam arti 
“kebutuhan dan kepentingan Perusahaan terlaksana/terealisasi 
secara sah dan tanpa melakukan pelanggaran hukum dan 
perundang-undangan yang berlaku”

• Mengelola kegiatan umum perkantoran mulai dari office 
maintenance, office supplies, dan kegiatan umum lainnya 

• Melakukan komunikasi baik internal & external yang dilakukan secara 
terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan 
dan memelihara niat baik (“goodwill”) dan menciptakan saling 
pengertian antara suatu organisasi dengan seluruh khalayak / 
publik (“stakeholder”). Publik dalam hal ini dipandang baik internal 
seperti karyawan, stakeholder, dan pemegang saham (Yayasan, 
Investor) dan eksternal lembaga seperti mitra, media, pemerintah, 
badan industri dan lembaga, masyarakat   pendidikan dan umum  
dll.

Key Result Area:

• Pemenuhan tenaga kerja

• Kesiapan tenaga kerja 

• SDM yang mampu support bisnis

• Implementasi budaya dan nilai-nilai Perusahaan 

• Legalitas perusahaan 

• Keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja 

• Kepuasan karyawan 

• Image dan branding Perusahaan

• GCG

ORGANISASI CHRO
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LP3I UPDATE

GRADING, 
DESIGNATION 
DAN CAREER 
PATH DI LP3I 
GROUP
Beberapa waktu yang lalu saya ada membaca 
satu buku dimana didalamnya ada satu kata 
pepatah yang menarik perhatian saya. Pepatah 
itu mengatakan: working without career is 
similar to life without goal and company without 
vision. Terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini: 
bekerja tanpa karir laksana hidup tanpa tujuan 
dan perusahaan tanpa visi! Suatu pepatah yang 
memiliki makna sangat dalam sekali.

S
ebagai seorang professional muda yang 
bekerja disatu tempat tentu membutuh-
kan jenjang karir juga untuk bisa menjadi 
acuan dan motivasi dalam bekerja.

Sebenarnya apakah itu career path? Jika ditelisik 
maka Career Path pada dasarnya adalah jalur 
posisi dari seorang karyawan saat ia berada da-
lam suatu organisasi. Posisi ini mungkin bergerak 
secara vertikal bisa juga secara horizontal atau 
lintas fungsi untuk pindah ke jenis peran peker-
jaan yang berbeda. Career Path atau Jalur karier 
adalah urutan pekerjaan yang membentuk ren-
cana karier seseorang. Jalur karier dan rencana 
karier mungkin terdengar seperti hal yang sama, 
tetapi sebenarnya tidak, berikut perbedaanya: 

• Rencana karir mencakup tujuan jangka pen-
dek atau jangka panjang yang mengarah ke 
karier ideal

• Jalur karier secara spesifik mencakup pek-
erjaan yang membantu seseorang berkem-
bang menuju sasaran dan sasarannya. 

Sementara itu Grading (Kepangkatan) adalah 
tingkat jabatan karyawan dalam satu organisasi. 
Kepangkatan sendiri biasa terbagi atas Golon-
gan dan Sub-Golongan atau Sub-Grading. 

Golongan adalah kepangkatan posisi/karyawan 
yang biasanya menggunakan angka bisa Roma-
wi (I, II, III, IV, dst.) ataupun angka (1, 2, 3, 4, dst.), 
biasa atau juga abjad (misalnya A, B, C, D, dst.).  

Sub-Golongan atau Sub-Grading adalah sub 

kepangkatan dari Golongan atau Grading yang 
ada, misalnya Golongan I dengan sub grade 1, 
2, 3, 4 dst.) atau Golongan 1 dengan sub grade 
(A, B, C, D, dst.

Designation (Posisi/Jabatan) adalah  kedudu-
kan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang karyawan dalam 
kerangka suatu satuan organisasi, contohnya 
misalnya jabatan Finance Manager, HR Manager, 
Java Developer, Presenter, dst. 

Kelompok Jabatan (Job Group) adalah  sekelom-
pok posisi yang sama atau setara dalam suatu 
organisasi yang dikelompokkan dalam satu 
jabatan/pekerjaan, misalnya kelompok jabatan 
Senior yang di dalamnya ada Senior Program-
mer, Senior HR Officer, Senior Sales Executive, 
Senior Finance Officer, dst. 

Struktur Penggajian (Salary Structure) adalah  su-
sunan tingkat upah dari yang terendah sampai 
dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi 
sampai dengan yang terendah yang memuat 
kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai 
dengan yang terbesar untuk setiap golongan 
jabatan. Struktur gaji ini dibagi berdasarkan pe-
meringkatan jabatan (job grading) yang ditetap-
kan melalui evaluasi jabatan dari factor-faktor 
tertentu dimana kombinasi dari faktor-faktor ini 
yang kemudian dikuantifikasi menjadi nilai-nilai 
jabatan yang berdekatan kemudian dikelompok-
kan menjadi job grading dan melalui job grading 
ini diciptakan standar penggajian internal peru-
sahaan yang berlaku untuk seluruh posisi dan 

karyawan di dalam organisasi. 

Promosi (Promotion) adalah berpindahnya seo-
rang karyawan pada jabatan yang lebih tinggi, 
dan juga kenaikan grade (pangkat/golongan) 
dengan wewenang, kekuasaan dan tanggung-
jawab yang lebih besar dari sebelumnya dan 
biasanya diikiuti dengan penambahan gaji dan 
fasilitas lain sesuai dengan tugas baru terse-
but. Kenaikan memang tidak harus atau selalu 
diikuti dengan kenaiakan penghasilan, misalnya 
hal perubahan situasi dari karyawan harian men-
jadi karyawan tetap yang pengahasilanya tetap 
sama.

Kenaikan Grade (Up Gradation) adalah kenaikan 
grade atau pangkat karyawan setelah melalui 
penilaian dan evaluasi ke jenjang grade atau 
kepangkatan yang lebih tinggi, misalnya dari 
grade 2 (dua) naik ke grade 3 (tiga).

Kenaikan Sub-Grade (Up Sub-Gradation) ada-
lah kenaikan Sub-Grade atau sub-pangkat kar-
yawan setelah melalui penilaian dan evaluasi ke 
jenjang Sub-grade atau sub-kepangkatan yang 
lebih tinggi, misalnya dari grade 2.7 (grade 2, 
sub-grade 7) naik ke grade 2.8 (grade 2, sub 
grade 8). Kenaikan sub-grade tidak merubah 
tugas dan tanggung jawab secara siginifikan, 
misalnya karyawan posisi Senior Officer HCM 
dengan pangkat 4.14 kemudian mengalami 
kenaikan sub-grade menjadi 4.15 maka secara 
posisi tetap Senior Officer HCM dan secara 
pekerjaan juga akan lebih kurang sama dengan 
sebelumnya.
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Di LP3I sendiri mulai tahun 2021 ini bersamaan dengan digulirkannya 
transformasi maka diberlakukanlah ketentuan Grading dan Designation 
yang baru. Juga sudah disusun struktur penggajian yang baku bersama 
juga skema tunjangan yang menyesuaikan dengan bisnis, misalnya 
dari segi struktural ataupun fungsional (lektor/dosen dan instruktur) 
maupun dari kelas PTS, Kampus dan Cabang.

Berikut Grading baru yang sudah diberlakukan,

Pertanyaan berikutnya dari MYLP3I mungkin terus saya punya 
grade/golongan bagaimana, lalu bagaimana cara atau aturan terkait 
entry level, promosi maupun upgradation? Jangan khawatir semua 
aturan sudah dibuat baku tinggal pelajari saja Play Book tentang 
sistim kepangkatan yang telah diterbitkan oleh tim HRD di Pusat. 
Sementara untuk mengetahui kepangkatan masing-masing bisa di 
cek di data pribadi pada sistim HRIS (LP3I-ers) masing-masing yang 
akan diupadate oleh HR setiap PTS, Kampus maupun Cabang. Semua 
aturan ini kita buat transparan tentunya, so apalagi ayo Tanya ke HR 
masing-masing, dari kita, oleh kita dan untuk kita… !

GRADING STRUKTURAL

KELAS JABATAN
GRADE

STRUKTURAL
GOL SUB - 

GRADE
DIRECTOR                                                          
(KJ-12)

XII C CEO, CFO, CMO, CIO, COO, CHRO
B
A

SENIOR VICE 
PRESIDENT                                                        
(KJ-11)

XI C SENIOR VICE PRESIDENT, BRANCH MANAGER, 
DIREKTUR PTS, DIREKTUR SBU, DEPUTY C 
LEVEL, WADIR PUSAT

B
A

VICE PRESIDENT                                                          
(KJ-10)

X C VICE PRESIDENT, BRANCH MANAGER, KEPALA 
KAMPUS, DIVISION HEAD, WADIR, DIREKTUR 
PTS, DIREKTUR SBU, DEPUTY C LEVEL, WADIR 
PUSAT, KABIRO

B
A

GENERAL 
MANAGER              
KJ-9

IX C GENERAL MANAGER, BRANCH MANAGER, 
KEPALA KAMPUS, KEPALA BAGIAN, DIVISION 
HEAD, WADIR, DIREKTUR PTS, DIREKTUR SBU, 
KABIRO

B
A

SENIOR MANAGER                   
KJ-8

VIII C HEAD OF, SENIOR MANAGER, BRANCH 
MANAGER, KEPALA KAMPUS, KEPALA BAGIAN, 
DIVISION HEAD, WADIR, KABIRO

B
A

MANAGER                                    
KJ-7

VII D EXECUTIVE OFFICER, KBK, HEAD OF, 
MANAGER, BRANCH MANAGER, KEPALA 
KAMPUS, KEPALA BAGIAN, DIVISION HEAD, 
DEPARTMENT HEAD

C
B
A

JUNIOR MANAGER                         
KJ-6

VI D EXECUTIVE OFFICER, KBK, HEAD OF, JUNIOR 
MANAGER, SECTION HEAD, UNIT HEAD, 
BRANCH MANAGER, KEPALA KAMPUS, KEPALA 
SUB BAGIAN, KEPALA BAGIAN, DEPARTMENT 
HEAD, SUB DEPARTMENT HEAD

C
B
A

SUPERVISOR                                                  
KJ-5

V D COORDINATOR, EXECUTIVE OFFICER, KBK, 
HEAD OF, SUPERVISOR, SECTION HEAD, SUB 
SECTION HEAD, UNIT HEAD, SUB UNIT HEAD, 
BRANCH MANAGER, KEPALA KAMPUS

C
B
A

SENIOR STAFF                       
KJ-4

IV D SENIOR OFFICER, COORDINATOR, HEAD OF
C
B
A

STAFF                                                                           
KJ-3

III D OFFICER
C
B
A

JUNIOR STAFF                              
KJ-2

II D JUNIOR OFFICER
C
B
A

NON EXECUTIVE                             
KJ-1

I D NON EXECUTIVE
C
B
A

GRADING FUNGSIONAL LEKTOR/DOSEN
KELAS 

JABATAN

GRADE TENAGA PENDIDIK/DOSEN

GOL SUB - 
GRADE FUNGSIONAL DESIGNATION

DIRECTOR                                                          
(KJ-12)

XII C
B
A

SENIOR VICE 
PRESIDENT                                                        
(KJ-11)

XI C PROFESOR 1050 – SERDOS DOSEN SENIOR/
LEKTOR SENIOR, 
GURU BESAR, 
PROFESOR

B PROFESOR 1050 – SERDOS 
A PROFESOR 1050 – SERDOS 

VICE 
PRESIDENT                                                          
(KJ-10)

X C PROFESOR 1050 DOSEN SENIOR/
LEKTOR SENIOR, 
GURU BESAR, 
PROFESOR

B PROFESOR 1050
A PROFESOR 1050

GENERAL 
MANAGER              
KJ-9

IX C PROFESOR 850 – SERDOS DOSEN SENIOR/
LEKTOR SENIOR, 
GURU BESAR/
PROFESOR

B PROFESOR 850 – SERDOS 
A PROFESOR 850

SENIOR 
MANAGER                   
KJ-8

VIII C LEKTOR KEPALA 700 – SERDOS DOSEN SENIOR/
LEKTOR SENIOR, 
DOSEN KEPALA/
LEKTOR KEPALA 
700

B LEKTOR KEPALA 700 – SERDOS 
A LEKTOR KEPALA 700

MANAGER                                    
KJ-7

VII D LEKTOR KEPALA 550 – SERDOS DOSEN SENIOR/
LEKTOR SENIOR, 
DOSEN KEPALA/
LEKTOR KEPALA 
550

C LEKTOR KEPALA 550 – SERDOS 
B LEKTOR KEPALA 550
A LEKTOR KEPALA 550

JUNIOR 
MANAGER                         
KJ-6

VI D LEKTOR KEPALA 400 - SERDOS DOSEN KEPALA/
LEKTOR                   
KEPALA 400

C LEKTOR KEPALA 400 - SERDOS
B LEKTOR KEPALA 400
A LEKTOR KEPALA 400

SUPERVISOR                                                  
KJ-5

V D LEKTOR 300 – SERDOS DOSEN UTAMA, 
LEKTOR UTAMA, 
LEKTOR 300C LEKTOR 300 – SERDOS

B LEKTOR 300
A LEKTOR 300

SENIOR STAFF                       
KJ-4

IV D LEKTOR 200 – SERDOS DOSEN MADYA, 
LEKTOR MADYA, 
LEKTOR 200

C LEKTOR 200 – SERDOS
B LEKTOR 200
A LEKTOR 200

STAFF                                                                           
KJ-3

III D ASISTEN AHLI - SERDOS DOSEN MUDA, 
ASISTEN AHLI/
ASISTEN DOSEN

C ASISTEN AHLI
B NIDN – TENAGA PENGAJAR
A NON NIDN – TENAGA PENGAJAR

JUNIOR STAFF                              
KJ-2

II D
C
B
A

NON 
EXECUTIVE                             
KJ-1

I D
C
B
A

GRADING FUNGSIONAL INSTRUKTUR
KELAS 

JABATAN

GRADE TENAGA INSTRUKTUR

GOL SUB - 
GRADE FUNGSIONAL DESIGNATION

DIRECTOR                                                          
(KJ-12)

XII C
B
A

SENIOR VICE 
PRESIDENT                                                        
(KJ-11)

XI C
B
A

VICE 
PRESIDENT                                                          
(KJ-10)

X C UTAMA 1050 - SERINST INSTRUKTUR 
TINGKAT AHLI 
5, INSTRUKTUR 
UTAMA, 
INSTRUKTUR 
SENIOR

B UTAMA 1050
A

GENERAL 
MANAGER              
KJ-9

IX C UTAMA 850 - SERINST INSTRUKTUR 
TINGKAT AHLI 
4, INSTRUKTUR 
UTAMA, 
INSTRUKTUR 
SENIOR

B UTAMA 850
A

SENIOR 
MANAGER                   
KJ-8

VIII C MADYA 700 INSTRUKTUR 
TINGKAT AHLI 
3, INSTRUKTUR 
MADYA, 
INTSRUKTUR 
SENIOR

B MADYA 550
A MADYA 400

MANAGER                                    
KJ-7

VII D MUDA 300 - SERTINST INSTRUKTUR 
TINGKAT AHLI 
2, INTSRUKTUR 
MUDA, 
INTSRUKTUR 
SENIOR

C
B MUDA 200 - SERINST
A

JUNIOR 
MANAGER                         
KJ-6

VI D PERTAMA 150 - SERINST INSTRUKTUR 
TINGKAT AHLI 
1, INSTRUKTUR 
PERTAMA

C
B PERTAMA 100 - SERINST
A

SUPERVISOR                                                  
KJ-5

V D PENYELIA 300 INSTRUKTUR 
TINGKAT 
TRAMPIL 3, 
INSTRUKTUR 
PENYELIA

C
B PENYELIA 200
A

SENIOR STAFF                       
KJ-4

IV D PELAKSANA LANJUTAN 150 INSTRUKTUR 
TINGKAT 
TRAMPIL 2, 
INTRSUKTUR 
PELAKSANA 
LANJUTAN

C
B PELAKSANA LANJUTAN 100
A

STAFF                                                                           
KJ-3

III D PELAKSANA 80 INSTRUKTUR 
TINGKAT 
TRAMPIL 1, 
INSTRUKTUR 
PELAKSANA, 
ASISTEN 
INSTRUKTUR

C PELAKSANA 60
B PELAKSANA 40
A PELAKSANA 25

JUNIOR STAFF                              
KJ-2

II D
C
B
A

NON 
EXECUTIVE                             
KJ-1

I D
C
B
A
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KAMPUS

KLASIFIKASI 
PTS, KAMPUS 
DAN CABANG

Pada Rakernas yang lalu salah satu 
yang di sah kan adalah Klasifikasi kelas 
PTS, Kampus dan Cabang. Sebenarnya 
apa dan bagaimana sih pembagian klas 
ini? Berikut akan kita jelaskan secara 
mudah. Perlu diketahui juga bahwa 
proses klasifikasi ini sedang berjalan dan 
diharapkan akan bisa selesai di akhir 
Maret ini.

Yuk kita pelajari tentang klasifikasi ini….

Latar Belakang

Perlunya standarisasi terhadap PTS, Kampus maupun Cabang sehingga 
bisa beroperasional lebih efektif dan efisien dengan target semua bisa profit 
pastinya

Perlunya satu acuan yang diharapkan bisa membuat setiap PTS, Kampus 
maupun Cabang bisa bersaing secara lebih kompetitif dengan dasar acuan 

dan standar yang jelas dan transparan

Sebagai acuan dalam penentuan kelas baik pts, kampus maupun cabang 
di LP3I Group

Kemudian bagaimana dan apa kriteria dari penentuan kelas ini? Hal ini bisa 
dilihat dari table di bawah ini:

PEMBAGIAN KELAS:

• PTS KELAS A
• PTS KELAS B
• PTS KELAS C

PEMBAGIAN KELAS:

• KAMPUS KELAS A
• KAMPUS KELAS B
• KAMPUS KELAS C

PEMBAGIAN KELAS:

• CABANG KELAS A
• CABANG KELAS B
• CABANG KELAS C

1 REVENUE/OMSET 3.000.000.000                        50% Rp/bln
2 JUMLAH MAHASISWA/I 1.000                                      25% Mahasiswa/i/Bulan
3 OPERATIONAL COST 2.550.000.000                        15% Rp/bln
4 ASET 10.000.000.000                      10% Rp

100%

1 A >99%
2 B 71% -  99%
3 C < 71%

No. Kelas Standar Indikator

No. Indikator Standar Bobot

KRITERIA PTS:

PEMBAGIAN KELAS:

• PTS KELAS A
• PTS KELAS B
• PTS KELAS C

PEMBAGIAN KELAS:

• KAMPUS KELAS A
• KAMPUS KELAS B
• KAMPUS KELAS C

PEMBAGIAN KELAS:

• CABANG KELAS A
• CABANG KELAS B
• CABANG KELAS C

KRITERIA KAMPUS & CABANG

1 REVENUE/OMSET 450.000.000                          50% Rp/bln
2 JUMLAH MAHASISWA/I 450                                        25% Mahasiswa/i/Bulan
3 OPERATIONAL COST 382.500.000                          15% Rp/bln
4 ASET 1.800.000.000                        10% Rp

100%

1 A >99%
2 B 71% -  99%
3 C < 71%

No. Kelas Standar Indikator

No. Indikator Standar Bobot
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Bagaimana pula proses penilainnya?

Penilaian dilakukan berdasarkan kriteris yang telah ditetapkan pada 
playbook

Pusat bersama dengan tim PTS, Kampus maupun Cabang akan 
melakukan penilian bersama terhadap pts, kampus, cabang yang ada 
dengan menggunakan data yang didapatkan dari keuangan, marketing, 

PTS, Kampus maupun Cabang atau bagian lain yang bisa memberikan 
data yang dibutuhkan

Penilaian dilakukan untuk menentukan klas PTS, Kampus maupun Cabang 
masing-masing

Berikut contoh perhitungan yang dilakukan:

Pertanyaan berikutnya tentu apakah impak atau dampak dari klasifikasi 
PTS, Kampus dan Cabang ini?

Dari klasifikasi ini maka akan berpengaruh antara lain:

• Struktur oganisasi dari PTS, Kampus maupun Cabang 

• Jumlah karyawan/pegawai dari PTS, Kampus maupun Cabang

• Kepangkatan pimpinan dari PTS, Kampus maupun Cabang

• Salary dan tunjangan-tunjangan yang berlaku di PTS, Kampus maupun 
Cabang

Untuk lebih detail ayo kita cari tahu, baca dan pelajari Play Book Kelas PTS, 
Kampus dan Cabang yang telah dikeluarkan oleh Tim HRD….

Mari kita sukseskan klasifikasi ini dalam rangka transformasi LP3I Group… 
mari jadi saksi dan pelaku Transformasi ini….

CABANG

KAMPUS

PTS

BANDA ACEH Indikator NilaixBobot BALIKPAPAN Indikator NilaixBobot KUPANG Indikator NilaixBobot

1 REVENUE/OMSET Rp/THN 50% 4.520.650.259              83,72% 41,86% 2.131.287.484      39,47% 19,73% 129.271.650         2,39% 1,20%
2 JUMLAH MAHASISWA/I Mahasiswa/i/Bulan 25% 317                               70,44% 17,61% 144                      32,00% 8,00% 133                      29,56% 7,39%
3 OPERATIONAL COST Rp/THN 15% 4.789.012.043              104,34% 15,65% 2.268.056.040     49,41% 7,41% 365.267.622       7,96% 1,19%
4 ASET Rp 10% 7.542.188.362               419,01% 41,90% 4.213.083.145      234,06% 23,41% 2.852.195.767     158,46% 15,85%

100% 117,02% 58,55% 25,63%

 A C C

No. Indikator Satuan Bobot CABANG

PEKANBARU Indikator NilaixBobot PADANG Indikator NilaixBobot MARELAN Indikator NilaixBobot

1 REVENUE/OMSET Rp/THN 50% 4.428.400.309      82,01% 41,00% 1.569.507.528    29,06% 14,53% 1.287.164.052    23,84% 11,92%
2 JUMLAH MAHASISWA/I Mahasiswa/i/Bulan 25% 288                       64,00% 16,00% 198                    44,00% 11,00% 133                    29,56% 7,39%
3 OPERATIONAL COST Rp/THN 15% 4.690.221.715        102,18% 15,33% 1.395.412.643    30,40% 4,56% 1.204.260.128    26,24% 3,94%
4 ASET Rp 10% 8.443.170.679       469,07% 46,91% 2.732.667.406   151,81% 15,18% 504.303.585     28,02% 2,80%

100% 119,24% 45,27% 26,04%

 A C C

No. Indikator Satuan Bobot CABANG

PLM Indikator NilaixBobot ASMI Indikator NilaixBobot

1 REVENUE/OMSET Rp/Thn 50% 5.003.716.409   13,90% 6,95% 2.160.482.160   6,00% 3,00%
2 JUMLAH MAHASISWA/I Mahasiswa/i/Bulan 25% 384                   38,40% 9,60% 282                  28,20% 7,05%
3 OPERATIONAL COST Rp/THN 15% 5.235.398.537   17,11% 2,57% 2.315.669.234  7,57% 1,14%
4 ASET Rp 10% 21.852.847.560 218,53% 21,85% 1.495.658.831   14,96% 1,50%

100% 40,97% 12,68%

 C C

No. Indikator Satuan Bobot PTS
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SEPUTAR CABANG LP3I

B
erdiri pada tanggal 29 Maret 1998 yang merupakan 
cabang ke 14 dari seluruh cabang LP3I di Indonesia. 
Pembukaan LP3I di Banda Aceh ditujukan untuk 
memberikan kesempatan kepada putra-putri Aceh 

untuk mendapatkan keterampilan dan keahlian kerja sehingga 
dapat digunakan sebagai bekal dalam merebut peluang kerja 
yang ada di Provinsi Aceh. Kampus LP3I College Banda Aceh 
berlokasi di JL. Sultan Hotel No.36-38, Peunayong Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, LP3I College Banda Aceh 
sudah beberapa kali melakukan perubahan kepemimpinan, 
yang mana pada awal didirikan tahun 2001, Bapak Ir. Tony 
Heriadi digantikan oleh Bapak Firdaus Maulana. Selanjutnya di 
tahun 2002, LP3I College Banda Aceh mengalami pergantian 
kepemimpinan, dalam hal ini Bapak Firdaus Maulana selaku 
Branch Manager LP3I College Banda Aceh digantikan oleh 
Bapak Abdul Manaf, SE. Ak. Pada tahun 2004, di Banda Aceh 
terjadi musibah Tsunami yang menyebabkan LP3I College 

Banda Aceh mengalami kerugian besar, 
baik dari segi material maupun dari 
segi jumlah peserta didiknya. Tetapi 
berkat kerja tim yang solid, LP3I 
College Banda Aceh tetap bisa 
bangkit dan menjadi lembaga 
pendidikan pertama di Banda 
Aceh yang beroperasi setelah 
Tsunami. Selanjutnya di akhir tahun 
2006, Bapak Abdul Manaf, SE. 
Ak digantikan oleh Bapak Saiful 
Bahgia, SE. Ak sebagai Branch 
Manager LP3I Cabang Banda 
Aceh dan pada tahun 2015 Bapak 
Saiful Bahgia, S.E., Ak digantikan 
oleh Ibu Susilawati, S.kom 
sampai dengan sekarang

LP3I 
COLLEGE 

BANDA ACEH
Gedung LP3I Berlokasi di pusat kota banda aceh yang juga merupakan 
kawasan usaha di Kota Banda Aceh di kenal dengan nama kawasan 
Peunayong.

Saat ini LP3I College Banda Aceh Memiliki 314 orang peserta didik aktif tingkat junior 
dan senior.

Program Jurusan yang menjadi ketertarikan / minat utama calon 
Peserta Didik Baru LP3I College Banda Aceh

LP3I College Banda Aceh membuka 4 jurusan yaitu 
• Jurusan Office Management
• Jurusan Informatika Komputer
• Jurusan Sekretaris
• Jurusan Komputer Akuntansi

Susilawati, S.Kom.
Branch Manager LP3I College Banda Aceh
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Berapa dan siapa saja Personil LP3I Banda Aceh saat ini ? Bisakah 
dijelaskan secara singkat daripada masing - masing Profil 
Karyawan yang ada ?

Jumlah karyawan LP3I College Banda Aceh sebanyak 29 orang dengan 
rincian sebagai berikut:

Acut Nurul Fahmi, S.E
Marketing Staff

Azhari, S.E
Head of Marketing

Baihaqi, A. Md.
Security

Chandra, S.Kom.
Koordinator 
Pendapatan Lain-lain

Dede Febrian, S.E.
Koordinator 
Pendidikan Lanjutan

Dzulgunar M. Nasir, 
S.Pd.I, M.A.
English Lecturer

Erlinda, S.E.
Receptionist & 
Customer Service  Staff

Fadlin, A.Md.
Office Boy/Helper

Fatahillah, S.E.
Head of Coorp & 
Placement

Hadi Syafputra, S.Kom.
Computer Lecturer

Ismanuddin, S.Kom.
Head of Education

Khairuddin
Office Boy/Helper

Maria Ulfa
C & P Staff

Maulian Saputra, S.Kom.
Social Media Officer

Muhammad Thoib
Assistant Laboratory

Mustofa Lutfi, S.Kom.
Computer Lecturer

Rini Anggraini, A.Md.
Cashier

Ritawarni, M.Kom.
Computer Lecturer

Rusdiana, S.E.
Receptionist & 
Customer Service  Staff

Shinta Dessy 
Mandasari, S.E.
Tax Lecturer

Novi Faurini, S.E.
Accounting & Inv. Staff

Nurul Arifin, S.Kom.
Education Staff

Rahmad Priyandi, S.E.
Marketing Staff

Ridha Ansari, S.E., M.A.
Accounting Lecturer

Sri Handayani, S.E.
Secretary

Sri Winarsih 
Ramadana, S.E., M.Si.
Ass. Head of Finance 
& HRD

Sugeng, A.Md.
Security

Yafiz, S.T., M.M.
Head of Finance & 
HRD

Pada tanggal 13 Februari 2021 LP3I College Banda Aceh melaksanakan 
acara wisuda angkatan ke XX lulusan tahun 2019 di Hermes Palace 
Hotel.Acara wisuda kali ini yang dilaksanakan saat pandemi masih 
berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan 
oleh pemerintah dan membatasi jumlah tamu yang hadir secara 
langsung. Panitia mengusung konsep blended sistem yaitu offline dan 
online. Bagi keluarga yang tidak bisa hadir venue tetap bisa mengikuti 
semua rangkaian kegiatan melalui aplikasi zoom dan live streaming di 
akun youtube lp3i College Banda Aceh. Yang menarik pada wisuda 
kali ini adalah arahan dan sambutan Ketua Yayasan LP3I Bapak 
Muhammad Aghnia Syahputra yang mampu memotivasi Wisudawan/
ti untuk tetap optimis meraih mimpi walau ditengah pandemi Point 
menarik yang beliau sampaikan adalah kita pasti bisa keluar sebagai 
pemenang melawan pandemi ini karena kita sudah diuji oleh berbagai 
macam ujian, terutama LP3I Cabang Aceh yang bisa melewati Ujian 
masa Konflik Bersenjata dan Ujian terbesar Tsunami 2004. Yang tak 
kalah membuat wisuda ini berbeda adalah wisudawan/ti mendapatkan 
ucapan selamat secara langsung dari Gubernur Provinsi Aceh Bapak 
Ir. H Nova Iriansyah, M.T.

Keunggulan LP3I College Banda Aceh dibandingkan Perguruan 
Tinggi lain.

Yang menjadi keunggulan LP3I College adalah Lulusannya ditempatkan 
kerja, lebih kurang 3500 Alumni kita sudah tersebar di seluruh Instansi 
swasta atau pun pemerintahan di Provinsi Aceh. Selain itu keunggulan 
yang paling jadi nilai jual adalah Pelayanan yang diberikan oleh Tenaga 
Pendidik atau pun Tenaga kependidikan kepada semua stakeholder 
LP3I College Banda Aceh (Peserta didik, Orang tua, Alumni, relasi, 
Sekolah Mitra dan Pemerintah). Sistem belajar dan kurikulum juga 
berbeda dengan dengan Perguruan Tinggi lainnya.

Kegiatan / rutinitas khusus yang berorientasi membangun 
semangat (motivasi) Karyawan &/ Peserta Didik yang selama ini 
telah berjalan di LP3I College Banda Aceh.

Kita punya kebiasaan setiap selesai satu kegiatan penting dan besar 
kita selalu duduk bareng, kita evaluasi dan mengeluarkan unek-unek 
yang tersangkut di hati selama persiapan event atau pelaksanaan 
event sehingga setelah itu plong, saling memaafkan dan mengucapkan 
terimakasih dan jika kita mulai event baru sudah dengan hati yang 
bersih. Itu juga berlaku dalam evaluasi tahunan yang kita selenggarakan 
di akhir tahun dimana kita bisa melihat pencapaian kita selama 1 tahun 
dan melihat apa yang kurang.

Kalau untuk peserta didik, biasanya dilakukan melalui outing class, 
halal bihalal lebaran, maulid nabi dan juga Manajemen menyempatkan 
waktu menyapa setiap kelas.

Tips - Trik serta Pesan LP3I College Banda Aceh bagi kita semua 
dalam menghadapi permasalahan kesehatan global (pandemi)

Berpikir Positif, Dekatkan diri kepada Allah, Jangan Mengeluh karena 
mengeluh menurunkan imun tubuh.
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Kunci 
keberhasilan 
transformasi 

adalah 
komunikasi, 
transparasi, 
mindset dan 

semangat dari 
seluruh pihak 
yang terlibat.

Muh. Aghnia Syahputra, atau yang lebih sering 
dipanggil dengan Pak Aga, lahir di Jakarta 

tanggal 29 Juni. Sebelum memutuskan untuk 
memimpin LP3I, pada tahun 2015 beliau 
mendirikan startup platform digital di bidang 
Marketing dan Advertising bernama Mamo.
id Indonesia. Lalu di tahun 2018, beliau 
mengawali karir di dunia kerja sebagai 
Director of Partnership & Network Director 
di GetCraft yang merupakan salah satu 
startup marketplace. Selanjutnya pada 
tahun 2019 beliau mendirikan Teknologi.
id yaitu sebuah startup di bidang media 
& forum online, yang dimana di tahun 
yang sama beliau sekaligus menjabat 
sebagai CEO LP3I.

PROFILE KETUA YAYASAN LP3I
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Kenapa tertarik untuk 
berkecimpung di dunia 
pendidikan dan apa yang 
Bapak lakukan di 30 hari 
pertama menjabat sebagai 
Ketua Yayasan LP3I? 
Pendidikan merupakan salah satu faktor paling penting dalam 
perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan kualitas 
pendidikan yang baik, akan terbentuk insan yang mampu berpikir 
kritis, konstruktif, dan inovatif. Dari pendidikan yang baik, akan 
terbentuk insan yang percaya diri, dan mandiri sehingga mampu 
memberikan kontribusi bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Dari 
sini, terlihat betapa pentingnya nya peran pendidikan bagi setiap 
insan, dan LP3I ada di tengah-tengah ekosistem itu. Terutama 
saat ini, pemerintah sedang menggaungkan betapa pentingnya 
pendidikan vokasi, betapa pentingnya saat ini dunia profesional 
lebih membutuhkan skill dan kompetensi. LP3I mempunyai 
peranan yang besar dalam membangun generasi muda yang 
diharapkan oleh Indonesia, generasi muda yang mempunyai skill 
dan kompetensi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, 
generasi muda yang memiliki soft skill dan mampu bersaing 
dengan para pesaing di dunia profesional. LP3I memiliki misi untuk 
menghasilkan lulusan yang inovatif, creators, dan problem solvers 
bagi lingkungannya dan tentunya untuk Indonesia.

Ketika 30 hari pertama saya memimpin LP3I, mayoritas saya 
mengisi waktu untuk mempelajari bisnis pendidikan secara utuh, 
mulai dari proses bisnis hingga menilai dan mengklasifikasikan 
setiap masalah dari bisnis proses yang ada.

Ceritakan latar belakang 
pendidikan Bapak?
Pada tahun 2009 saya melanjutkan pendidikan Diploma 3 hingga 
Sarjana di Curtin University Australia, Sydney. Untuk diploma 3 
saya mengambil program studi Commerce dan untuk program 
pendidikan sarjana saya memilih untuk program studi Bisnis dengan 
mendapatkan gelar Bachelor of Business. Pada tahun 2012, saya 
melanjutkan program S2 di Melbourne dan mendapatkan gelar 
Master of Commerce di Charles Sturt University.

Apa yang memutuskan untuk 
memimpin LP3I?
Ayah saya Bpk. M. Syahrial Yusuf selaku Founder LP3I selalu 
mengajak saya dalam kegiatan LP3I dan beliau adalah sosok yang 
memperkenalkan saya ke dalam dunia bisnis pendidikan. Semakin 
lama saya bergabung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
bisnis LP3I, semakin saya menyadari bahwa LP3I membutuhkan 
perubahan, mulai dari perubahan untuk memperbaiki kualitas 
pelayanan, produk dan management hingga proses bisnis yang 
ada. Saya mengutarakan kepada beliau pandangan saya tentang 
transformasi yang harus dilakukan oleh LP3I, lalu setelah kita 
diskusi bersama akhirnya beliau memutuskan dan mempercayai 
saya sebagai orang profesional yang dapat membawa perubahan 
untuk melakukan transformasi di LP3I. Sehingga dengan amanah 
dan cara pandang beliau yang melihat saya sebagai partner kerja 
profesional, maka saya memutuskan untuk memimpin LP3I serta 
meneruskan visi dan misi LP3I.

Tantangan seperti apa yang 
dilihat sebagai sesuatu hal 
yang menarik di LP3I?
LP3I membutuhkan transformasi di seluruh lini bisnis nya 
dan kunci keberhasilan dari transformasi adalah komunikasi, 
transparansi, mindset dan semangat dari seluruh pihak yang 
terlibat. Karena apa yang saat ini terjadi di LP3I dengan beragam 
masalah yang ada merupakan salah satu contoh dari kasus nyata 
yang kemungkinan besar terjadi juga di beberapa perusahaan 
di Indonesia. Perusahaan yang sudah lama menjaga status quo 
nya, yang dihadapkan dengan perubahan yang begitu cepat di 
sekeliling nya, mulai dari produk, consumer, dan users. Dan saya 
percaya ilmu serta pengalaman yang saya dapatkan dari LP3I akan 
sangat bermanfaat.

Apa tantangan terbesar yang akan 
industri pendidikan hadapi dalam 5 
tahun kedepan? 

Regulasi pemerintah yang terlalu rumit, sehingga menyebabkan 
inovasi akan selalu terbentur. Seperti penanaman modal asing 
untuk institusi pendidikan, yang banyak terbentur dengan undang 
undang Yayasan.

Perubahan mindset anak muda di generasi Z yang semakin 
berpikir kritis tentang nilai dari pendidikan. Hal ini akan semakin 
mengacu pada skill dan kompetensi apa yang akan mereka dapat 
ketika mereka memilih suatu institusi pendidikan.

Perubahan kebutuhan / skillset yang dibutuhkan di berbagai 
macam industri, sehingga industri akan semakin selektif dalam 
proses rekrutmen..

Pemberdayaan dari segi soft skill bagi peserta didik, merupakan 
tugas besar banyak pelaku pendidikan agar mewujudkan lulusan-
lulusan yang berintegritas dan profesional.

Perkembangan teknologi untuk infrastruktur proses belajar mengajar 
akan semakin canggih, salah satunya seperti pemberdayaan AI di 
dalam kelas. Institusi dituntut untuk berfikir jauh di luar brick and 
mortar education model untuk terus mempertahankan eksistensi 
nya.

Pemerataan kualitas tenaga  ajar di seluruh Indonesia dengan 
segala keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur nya.

Apa saja inovasi yang akan 
dipersiapkan LP3I kedepannya ?

Pembangunan sumber daya manusia (internal management 
empowerment).

Pembangunan infrastruktur teknologi di seluruh lini bisnis.

Program studi yang semakin mengacu pada output kompetensi 
dengan semakin mengikat kerjasama dengan IDUKA dan experts 
dari berbagai bidang industri.

Pembangunan teaching lab factory untuk meningkatkan 
kompetensi peserta didik.
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Power in life can be 
achieved through 
having the right 
knowledge and
a never ending 
learning 
mentality
Lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1989. Sebelum 
memutuskan berkarir di dunia pendidikan, beliau 
melanglang buana di dunia tech start - up dan 
entrepreneurship selama 9 tahun. Beliau pernah 
berkarya di Lazada Indonesia, Sophie Paris, GetCraft, 
hingga merintis beberapa bisnis - bisnis kecil yang 
sustainable. Kemudian mulai bergabung di LP3I pada 
tahun 2020 sebagai VMD Marketing lalu menjabat 
sebagai CEO LP3I di awal tahun 2021.

Mahanugra Kinzana
CEO LP3I

PROFILE CEO LP3I
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Ceritakan latar 
pendidikan Bapak?

Saya sempat menjalani SD kelas 1 hingga SD kelas 5 di sebuah 
kota kecil di Belanda bernama Enschede. Waktu itu saya menemani 
ayah saya yang mengemban pendidikan S3. 

Setelah kepulangan pada tahun 1999 ke jakarta, saya masuk 
ke sekolah islam Muhammadiyah dan Al-Azhar hingga lulus 
SMA pada tahun 2007. Tahun pertama kuliah, saya masuk di 
Temple University, Tokyo Campus, Japan mengambil Business 
Administration. Kemudian saya lanjutkan sisa S1 saya di Deakin 
University, Melbourne, Australia dan lulus sebagai Bachelor of 
Management. 

Kemudian saya pulang ke Jakarta dan memulai karir saya pada 
tahun 2011. Saya kembali sekolah pada tahun 2012 mengambil 
Magister Manajemen dan Master of Commerce melalui twinning 
program Bina Nusantara Business School dan Macquarie 
University Sydney, Australia. Saya lulus Masters pada tahun 2014 
dengan spesialisasi di bidang Marketing.

Latar belakang apa 
yang mendasari 

pak Nugra memilih 
berkarir di dunia 
pendidikan dan 

memimpin LP3I?
Saya percaya bahwa power in life can be 

achieved through having the right knowledge 
and a never ending learning mentality, dan 
saya saat ini melihat bahwa pendidikan di 
indonesia banyak sekali kelemahannya jika 

dibandingkan dengan pendidikan di negara 
maju. Sehingga output tetakan sumber daya 
manusia negara kita ini secara kualitas rata 

rata lebih rendah daripada negara negara 
tetangga. Bagaimana kita mau bersaing? 
Tujuan saya sesimpel dapat menciptakan 
tempat belajar yang berkualitas, sama 
seperti yang dulu saya berkesempatan 

untuk rasakan di luar negeri, dan saya akan 
bawa hal itu ke LP3I untuk adik-adik saya di 

seluruh Indonesia.

Apa hal yang paling menarik 
selama pak Nugra berkarir di 
dunia pendidikan?
Dunia pendidikan indonesia ini unik dan ironis. Dunia pendidikan 
di indonesia sangat tertinggal dari banyak aspek. Kita kalah 
di Kualitas dosen, proses belajar mengajar, sarana prasarana, 
fasilitas, ketepatan kurikulum, dan lainnya. Hal ini menarik sekali 
karena negara sebesar ini dengan potensi yang begitu besar, 
tetapi kok urusan pendidikan malah banyak yang nggak tepat? 
Oleh karena itu saya berniat untuk membantu dunia pendidikan 
Indonesia melalui LP3I.

Bagaimana strategi pak 
Nugra dalam memimpin LP3I 
menghadapi tantangan-
tantangan yang ada saat ini dan 
yang akan datang?
We are going to be  5 to 10 steps ahead than the competition. Our 
north star reference are TOP PTS di indonesia seperti Binus dan 
UPH, dan juga kampus kampus luar yang modern dan kontemporer. 
Transformasi ini tidak akan kami lakukan tanggung - tanggung. 
Jadi, kita akan bantu dan gandeng semua komponen bisnis LP3I 
sampai ke level yang kita inginkan. Saya juga mengedepankan 
bekerja efektif, efisien, dan agile. Saya juga mengedepankan 
inovasi dan A/B testing. While this is an old industry. We wanna 
play it fast like startups. Para leader di LP3I juga ditegaskan agar 
hands on ke bawahan. Tidak jaman lagi jadi bos yang diam - diam 
saja. Leader di LP3I harus menjadi katalis perubahan. Jika tidak 
bisa menjadi katalis, kita tidak ragu untuk reshuffle dan regenerasi.

Apa harapan pak Nugra untuk 
generasi muda di Indonesia 
sebagai penerus bangsa?
Never be trapped in the so-called Poverty Trap. Fail many times in 
your 20s, Work hard and die -trying to achieve your career goals 
and life aspirations in your 30s, life comfortably and save lots of 
money in your 40s, retire peacefully while still being productive via 
things that you love in your 50-60s.
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RAKERNAS 
LP3I ERA NEW 
NORMAL
Pandemi Covid- 19, itulah benak yang tersingkap di awal 
ketika ingin membicarakan awal mula daripada kegiatan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LP3I. Rakernas merupakan 
event tahunan resmi LP3I, yang dimana Rakernas 
merupakan momentum dan wadah koordinasi, sinergi 
dan konsolidasi menyeluruh baik dari Kantor Kramat ke 
branches secara keseluruhan begitupun sebaliknya guna 
menghadirkan kebijakan, strategi serta arah kerja baru demi 
keberlangsungan bisnis dan usaha di LP3I terkhusus dalam 
hal pelayanan Pendidikan dan pelayanan Manajamen.

NEWS

Rakernas LP3I Tahun 2020 seyogyanya 
terlaksana di sekitar bulan Desember 
tahun 2020 di Yogyakarta - Jawa Tengah 
yang mana SC - OC yang dibentuk telah 

mempersiapkan daripada ketentuan - ketentuan 
dan standar protokoler kesehatan yang berlaku. 
Namun, di permulaan minggu Desember 2020 
dan atau mendekati waktu daripada wacana 
pelaksanaan kegiatan Rakernas, kita semua 
dikejutkan dengan berita terus meningkatnya 
jumlah suspect Covid-19 di Indonesia. 

Di mana per tanggal 11 Desember 2021 
bertambah 6.388 menjadi 611.631 kasus 
Covid-19 keseluruhan, di mana DKI Jakarta 
mencatatkan 1.232 kasus baru dari total 
keseluruhan 150.250 kasus Covid-19. 
Sedangkan Jawa Tengah mencatatkan 1.029 
kasus baru dengan total keseluruhan 69.121. 
Kondisi tersebut tak menutup bertambah 
pulanya kasus - kasus baru di berbagai daerah. 
Sehingga tak sedikit dari sekian banyak tempat 
di daerah mengambil langkah sigap melalui 
pendekatan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) sampai dengan pemberaturan jam 
malam di sebagian wilayah.

Tentu Kantor Pusat (saat ini Kantor Kramat) 
tak ingin mengambil resiko yang lebih jauh 
apabila pelaksanaan Rakernas LP3I Tahun 
2020 tetap dilaksanakan dalam waktu dekat 
ini (Desember 2020) mengingat jumlah kasus 

penderita Covid-19 masih meningkat dan 
di sisi lain kebijakan Pemerintah yang mulai 
membatasi daripada pergerakan manusia di 
berbagai wilayah. Oleh karena itu, melalui diskusi 
dan pertimbangan yang matang LP3I Kantor 
Kramat menetapkan dan menyampaikan bahwa 
pelaksanaan Rakernas LP3I Tahun 2020 yang 
sedianya diantara Desember 2020 diundur ke 
awal tahun 2021 tepatnya 18 Januari 2021 s/d 
21 Januari 2021.

Setelah itu, Ketua Yayasan LP3I melalui SC 
- OC Rakernas yang bertugas menyebarkan 
angket atau kuesioner singkat kepada seluruh 
Pimpinan Nasional guna memberikan opini 
dan pandangannya apakah pelaksanaan 
Rakernas LP3I tetap diselenggarakan secara 
Tatap Muka ataukah murni Online, dengan 
mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi 
penyelenggaraan Rakernas itu sendiri.

Karenanya dan setelah mendapatkan saran, 
masukan serta pandangan dari para Pimpinan 
Nasional, maka ditetapkanlah pelaksanaan 
Rakernas LP3I menggunakan pendekatan 
Semi Blended yang tetap mengedepankan 
efektifitas dan efisiensi koordinasi dengan tidak 
menghilangkan semangat protokoler kesehatan 
yang berlaku.

Rakernas Semi Blended adalah kegiatan dimana 
pelaksanaan Rakernas berbasis Daring yang 

dipadukan dengan tatap muka langsung antar 
Peserta di branches masing - masing dan juga 
Kantor Kramat. Sehingga setiap tempat diminta 
untuk mempersiapkan sekurang - kurangnya 4 
ruang conference : 1 conference ruang utama, 3 
ruang conference untuk sesi Komisi (breakout).

Setelah semua ditetapkan dan dipersiapkan 
segala ketentuan pelaksanaan (http://bit.ly/
PlaybookRakernas_2021) dengan baik, maka 
berjalan dan dimulailah proses koordinasi dan 
komunikasi lini panitia yang bertugas dengan 
seluruh branches terkait dengan kepesertaan 
rakernas, tata tertib, rundown acara dan 
standarisasi device serta tools yang menunjang 
kegiatan Rakernas Semi Blended ini.

Rakernas LP3I kali ini diberikan nama yang sedikit 
berbeda dari Rakernas yang sebelum - sebelum 
nya, di mana untuk kali ini diberikan nama sesuai 
kondisi dan semangatnya yaitu RAKERNAS 
LP3I ERA NEW NORMAL yang mengusung 
tema “STRENGTHENING TRANSFORMATION 
PROGRESS ” yang bertujuan dapat mendesain 
solusi dari permasalahan - permasalahan setiap 
divisi dan menyusun program kerja selama 
1 tahun ke depan, sehingga setiap peserta 
terkhusus para Pimpinan Nasional diharapkan 
mampu menetapkan strategi yang adaptif 
dengan nilai transformasi yang lebih baik ke 
depan di tengah tantangan kesehatan dan 
ekonomi yang belum menunjukkan stabilitasnya.

Setiap sesi Rakernas yang berjalan disisipkan 
quiz singkat yang menggugah daripada wawasan 
umum para Peserta, yang dimana rata - rata 
11 branches per harinya mendapatkan kiriman 
paket kue dari Panitia Rakernas Penyelenggara.

Panitia secara konsisten juga telah melakukan 

feedback atas pelaksanaan Rakernas LP3I di 
setiap harinya dengan pendekatan 8 indikator 
pernyataan, yaitu :

1. Materi tersampaikan secara terstruktur 
sehingga mudah untuk dipahami;

2. Materi yang disampaikan sangat relevan dan 

sesuai dengan yang saya harapkan;
3. Materi yang disampaikan dapat diterapkan 

di kehidupan sehari-hari di cabang masing-
masing;

4. Slide presentasi yang ditampilkan oleh 
pembicara sangat informatif dan mudah 
dimengerti;
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Rakernas LP3I Era New Normal itu sendiri berhasil diikuti oleh 45 
Branches LP3I dengan total peserta +- 180 Peserta yang terdiri dari :

Adapun ringkasan rangkaian kegiatan Rakernas Era New Normal 
sebagai berikut :

Hari Pertama
Senin, 18 Januari 2021 (Main Room)

Hari Kedua
Selasa, 19 Januari 2021 (Breakout Meet atau Komisi)

by. M. Ferdinansyah

Hari Ketiga
Rabu, 20 Januari 2021  (Main Room & Breakout Meet atau 
Komisi)

Hari Keempat
Kamis, 21 Januari 2021 (Main Room)

Peserta Rakernas LP3I dari Kantor Kramat, diikuti dan dihadiri oleh :

Tamu Undangan &/ Narasumber Eksternal :

6 PTS LP3I Grup
Direktur
Wadir/Kabag. 
Akademik, Keuangan & 
Penempatan

Politeknik LP3I Jakarta, Politeknik LP3I 
Bandung, Politeknik LP3I Medan, Polinas 
Makassar, ASMI Banjarmasin dan Poltek 
PGRI Banten

Pembina Yayasan 
LP3I

Dr. Fahmi Idris, SE., MH
Fakhri Effendy, SE., M.Si

Dirjen Pendidikan 
Vokasi RI

Dr. Wikan Sakarinto, ST., M.Sc., Ph.Di

Dirut PT. Krakatau 
Steel Tbk

Silmy Karim

Circle 1 (C- Level) Mahanugra Kinzana
Jaenudin Akhmad
Karya Bakti Kaban
Enar Aryadi
Masria
Verus Hardian
Anthony Djohan
Bimo W Saputra

BPH Yayasan LP3I Muh. Aghnia Syaputra, B.Buss., M.Comm
Isral Nurdin, MH., MBA
Dr. Aspizain Caniago, S.Pd., M.Si
Ike Agustini, SE., M.E.Sy 

20 Cabang College 
LP3I
Branch Manager
Head of Education
Head of Finance
Head of C&P

Balikpapan, Banda Aceh, Bandar 
Lampung, Banten, Bengkulu, Indramayu, 
Karawang, Kediri, Kupang. Majalengka, 
Malang, Palangkaraya, Purwakarta, 
Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, 
Sukabumi, Surabaya, Tegal dan 
Yogyakarta.

Gabungan
Peserta

Pembukaan Rakernas :
Pengantar Kata - Muh. Aghnia S, B.Buss. M.Comm
Sambutan - Dr. Wikan Sakarinto, ST., Ph.D
Pengarahan Pembina - Dr. Fahmi Idris, SE., MH

Presentasi :
Arah Kebijakan & Strategi Yayasan - Muh. Aghnia
Grand Strategy CEO & C-Level LP3I - Nugra

Gabungan Peserta Motivasi Transformasi
Dirut PT. Krakatau Steel - Silmy Karim

Pengarahan Pembina Yayasan LP3I
Fakhri Effendy, SE., M.Si

Pengumuman Cabang Penerima 
Sertifikat QA
Cirebon, Banten, Karawang, Indramayu, 
Lampung

Pengumuman Hasil Kesepakatan 
Rakernas LP3I 
http://bit.ly/LP3IKEPUTUSANRAKERNAS2020

Penutupan Rakernas LP3I
- Closing Statement oleh Ketua Yayasan LP3I
- Doa
- Photo Session (photo bersama)

Komisi
Pimpinan

Kebijakan dan Legalitas - BPH Yayasan LP3I
Issues to be discuss bidang C&P
Issues to be discuss bidang Finance
Issues to be discuss bidang Product

Komisi
Product

Sesi Akademik -Zein Akhmad & Tim Product
Issues to be discuss bidang Product

Komisi
C&P

Sesi C&P - Akhwanul Akmal 
Issues to be discuss bidang C&P

Komisi
Finance

Sesi Finance - CFO Anthony dan Bimo
Issues to be discuss bidang Finance

Gabungan
Peserta

Presentasi Business Plan Framework - Karya Bakti
Implementasi OKR Docs & OKR Sheet - Nugra
Presentasi IC - QA LP3I - Verus H

Komisi
Pimpinan

Sosialisasi PlayBook bidang HRD - Karya Bakti

Komisi
Product

Sesi Akademik -Zein Akhmad & Tim Product

Komisi
C&P

Sesi C&P - Akhwanul Akmal 

Komisi
Finance

Sesi Finance - CFO Anthony dan Bimo

Gabungan 
eserta

Sesi Q - A dengan Circle 1 LP3

19 Kampus 
Politeknik LP3I
Kepala Kampus
Kabid. Akademik
Kabid. Keuangan
Kabid. Penempatan

PLJ Bekasi, PLJ Cikarang, PLJ Cilodong, 
PLJ Cimone, PLJ Harvest City, PLJ 
Jakarta Timur, PLJ Jakarta Utara, PLJ 
Pasar Minggu, PLJ Pondok Cabe, 
PLJ Pondok Gede, PLJ Sudirman - 
Tangerang, Polinas Makassar Tamalanrea, 
PLM Medan Marelan, PSDKU Pekanbaru, 
PSDKU Tasikmalaya, PSDKU Cirebon, 
PSDKU Langsa, PSDKU Padang dan PLB 
Cimahi

5. Pembicara sangat memahami materi yang 
disampaikan;

6. Durasi waktu yang disediakan cukup efektif;
7. MC dan moderator memandu acara dengan 

baik sehingga acara berjalan dengan lancar;
8. Melalui acara ini, saya jadi lebih paham 

tentang departemen saya.

Dan alhamdulillah secara umum, Pelaksanaan 

Rakernas LP3I Era New Normal mendapatkan 
skor kepuasan 3.96 dari 5. Angka ini 
menandakan bahwa  branches menganggap 
pelaksanaan Rakernas LP3I ERA NEW NORMAL 
semi blended ini cukup baik, walaupun di tengah 
keterbatasan dan hambatan yang dialami seperti 
kestabilan jaringan, keterbatasan device yang 
ada dan lain - lain. Meski demikian, tak sedikit 
apresiasi yang disampaikan para Peserta 

Rakernas atas usaha dan pelayanan Panitia 
selama kegiatan berlangsung terkhusus quiz 
yang membuat peserta menjadi lebih semangat.

Demikian sekelumit berita rangkaian kegiatan 
Rakernas yang dapat kami sampaikan, tentu 
dengan harapan penyelenggaraan Rakernas 
LP3I selanjutnya menjadi semakin lebih baik 
kembali.
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WISATA

Derawan yang 
menawan

Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten 
Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari 
menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan domestik dan 
mancanegara.

Untuk menuju ke Kepulauan Derawan dapat ditempuh melalui penerbangan ke Berau 
transit di Balikpapan dan penerbangan langsung ke Tarakan. Teman wisatawan yang 
mengambil jalur dari Bandara Berau dapat melakukan perjalanan darat ke pelabuhan 
Tanjoeng Batu selama 2 jam dan menyebrang selama 45 menit menggunakan 
speedboat. Wisatawan yang mengambil penerbangan dari Bandara Juwata Tarakan 
dapat menyebrang selama 3 jam menggunakan speedboat dari pelabuhan Tengkayu. 
Tips berlibur dengan biaya ekonomis adalah dengan berwisata kelompok atau 
mengikuti paket open trip untuk wisatawan tidak berkelompok.

Kegiatan yang dapat dilakukan ketika mengambil penerbangan pagi ke Tarakan 
adalah bisa mengunjungi Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan,Rumah Adat 
Tidung dan dilanjutkan dengan makan siang sebelum menyebrang ke Derawan. Salah 
satu makanan Khas Tarakan adalah Kepiting Soka yang mungkin bisa dicoba.

Pulau ini adalah Pulau berpenduduk tempat utama wisatawan menginap menggunakan water cottage. Keramahan penduduk sangat terasa saat kita 
berkeliling pulau.menikmati sunset (matahari tenggelam), menikmati Sunrise (Terbit), Snorkeling di beberapa Area Water Cottage dan menunggu kabar dari 
petugas pulau pada malam hari saat tukik menetas adalah salah satu hal yg bisa kita nikmati dipulau ini.
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Salah satu tujuan Island Hopping (perjalanan 
antaru pulau ) wisata di Derawan adalah Maratua 
dan Gua Mangku Haji,Kakaban dan Goa Ikan,  
Sangalaki dan Gusung.

Maratua adalah sebuah Pulau yang dikunjungi 
adanya dengan beberapa Resort dan Dive 
Centre.Aktivitas yang dilakukan disini adalah 
berkeliling mengabadikan tempat berfoto dan 
juga snorkling

Sangalaki adalah pulau tidak berpenduduk 
yang merupakan pusat konservasi penyu hijau. 
Pulau kecil dengan pasir putih yang indah 
juga tempat beberapa satwa kiar seperti elang 
bondol, biawak dan ketam kelapa.Perariran 
sangalaki yang jernih ini juga merupakan tempat 
gerombolan ikan Pari Manta. Jadi selain melihat 
tukik juga bisa melakukan berenang bersama 
rombongan Pari Manta jika kita beruntung.

Goa Mangku Haji adalah sebuah tempat yang 
tidak jauh dari Maratua yang tersembunyi yang 
dapat dikases pada siang hari karena merupakan 
sebuah goa dengan airnya berwarna biru jernih 
dan dingin dengan dinding batu yang indah 
ketika cahaya matahari masuk.

Masih banyak destinasi yang kita nikmati ketika 
berlibur ke Pulau Derawan seperti ke Labuan 

Cermin dan Taliyasan ( Whale Shark/Hiu Paus) 
yang merupakan Mamalia yang cukup besar 
dengan panjang sekitar 4 meter yang berukuran 
sedang. Tentunya waktu yang tepat adalah 
antara bulan April s/d Juli untuk wisata bahari ke 
berapa wilayah di Indonesia pada umumnya dan 
juga waktu yang tersedia untuk kita berlibur

Kakaban merupakan sebuah pulau kecil 
dimana didalamnya adalah sebuah Danau 
Air Tawar Besar yang berisikan habitat Ubur-
ubur Tanpa Sengat (Stinglesh Jelly Fish). Disini 
kita dapat merasakan berenang diantara 
banyaknya ubur-ubur tanpa sengat. Jangan 
khawatir menggunakan life jacket disediakan 
untuk wisatawan yang tidak berenang diseluruh 
aktifitas selama wisata di Derawa. Larangan 
yang berlaku disini adalah tidak boleh sunblock 
dan krim sejenisnya yang dikhawatirkan dapat 
bisa membunuh ubur-ubur tersebut.

by. Ahmad Affandi
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Assalamualaikum wr.wb

Sahabatku,

Pada suatu petang seorang lelaki tua bersama 
anak mudanya yang baru menamatkan 
pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang 
di halaman sambil memperhatikan suasana 
disekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung 
gagak hinggap di ranting pokok berhampiran. Si 
ayah lalu  menuding jari ke arah gagak sambil 
bertanya,“Nak, apakah benda itu?   “Burung 
gagak”, jawab si anak.

Si ayah mengangguk-angguk, namun sejurus 
kemudian sekali lagi mengulangi  pertanyaan 
yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang 
mendengar jawabannya tadi, lalu  menjawab 
dengan sedikit kuat,“Itu burung gagak, Ayah!”  
Tetapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi 
pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak 
keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan 
yang sama  diulang-ulang, lalu menjawab 
dengan lebih kuat,“BURUNG GAGAK!!” Si ayah 
terdiam seketika.

Namun tidak lama kemudian sekali lagi sang 
ayah mengajukan pertanyaan yang serupa 
hingga membuat si anak hilang kesabaran 
dan menjawab dengan nada yang kesal 
kepada si ayah, “Itu gagak, Ayah.” Tetapi agak 
mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi 
membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang 
sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang 
sabar dan menjadi marah. “Ayah!!! Saya tak 
tahu Ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali 
Ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah 
juga memberikan jawabannya. Apa lagi yang 
Ayah mau saya katakan????  Itu burung gagak, 
burung gagak, Ayah…..”, kata si anak dengan 
nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun 
menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak 
yang kebingungan.

Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan 
sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda 
itu kepada anaknya yang masih geram dan 
bertanya-tanya. Diperlihatkannya sebuah diary 
lama.  “Coba kau baca apa yang pernah Ayah 
tulis di dalam diary ini,” pinta si Ayah. Si anak 
setuju dan membaca paragraf yang berikut. “Hari 
ini aku di  halaman melayani anakku yang genap 

berumur lima tahun. Tiba-tiba seekor gagak 
hinggap di pohon berhampiran. Anakku terus 
menunjuk ke arah gagak dan bertanya,

“Ayah, apa itu?” Dan aku menjawab,“Burung 
gagak.” Walau bagaimana pun, anakku terus 
bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku 
menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 
25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa 
cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk 
memenuhi perasaan ingin tahunya.

“Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan 
yang berharga untuk anakku kelak.”

Setelah selesai membaca paragraf tersebut si 
anak mengangkat muka memandang wajah 
si Ayah yang kelihatan sayu. Si Ayah dengan 
perlahan bersuara, “Hari ini Ayah baru bertanya 
kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali, dan 
kau telah hilang kesabaran serta marah.”

Lalu si anak seketika itu juga menangis dan 
bersimpuh di kedua kaki ayahnya memohon 
ampun atas apa yg telah ia perbuat.

HIKMAH:

Jagalah hati dan perasaan kedua orang tuamu, 
hormatilah mereka.

Sayangilah mereka sebagaimana mereka 
menyayangimu di waktu kecil.

Jangan pernah katakan “ah” atau perkataan 
kasar kepada mereka, ingat sesungguhnya rido 
Allah tergantung kepada rido orang tua dan 
murka Allah tergantung kepada murka orang 
tua.....ingat bahwasanya surga berada dibawah 
telapak kaki Ibu

Seorang pemuda datang kepada baginda 
Rasulullah SAW dan bertanya siapakah yang 
harus aku hormati dijawab ibu 3x baru bapakmu. 
Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan 
10hari makan tidak terasa nikmat, tidur tidak 
terasa nyenyak kemudian dengan taruhan nyawa 
beliau melahirkan kita, tidak cukup sampai disitu 
selama bertahun-tahun merawat kita terkadang 
tubuhnya kotor karena kita, letih karena kita. 
Sementara ayah mencari nafkah dengan 
susah payah kehujanan kepanasan terkadang 
menahan lapar demi kita. Sekarang orang tua 
kita telah lemah, pandanglah mereka dengan 

kasih sayang....pahalanya berupa haji dan umroh 
yang mabrur

Jangan pernah menghitung-hitung kebaikan kita 
untuk membalas jasa ortu, seorang pemuda 
datang kepada baginda Rasulullah SAW bahwa 
dia telah menggendong ibunya untuk pergi haji 
apakah perbuatan tersebut sudah cukup untuk 
membalas kebaikan ibunya maka baginda 
Rasulullah SAW katakan belum walaupun 
hanya setarikan nafas ibumu ketika sedang 
mengandung engkau.

Janganlah durhaka kepada kedua orang tua. 
Tiada dosa yang lebih berat dan lebih cepat 
siksanya di dunia dan akhirat melebihi durhaka 
kepada kedua orang tua. seorang sahabat 
bernama alqomah, ahli ibadah tetapi ketika akan 
meninggal tidak bisa ucapakan kalimat tauhid 
setelah diusut ternyata pernah menyakiti hati 
ibunya (lebih mengutamakan istrinya dibanding 
ibunya)

Uang bisa dicari

Ilmu bisa digali

Tapi kesempatan untuk

Mengasihi orang tua

Takkan terulang kembali 

Semoga kita selalu ingat untuk tetap berbakti 
kepada kedua orang tua. Menyayangi mereka 
dengan tulus, menjaganya, merawatnya, 
dan menemaninya selama mereka masih 
hidup. Peduli dengan keadaan mereka dan 
menafkahkan sebagian harta pada mereka. Dan 
selalu mendoakan atas kebaikan untuk kedua 
orang tua. Amin...Ya Rabb. 

Lalu bagaimana kita berbakti dengan orang tua 
apabila mereka telah meninggal diantaranya 
mendoakan, memohon ampun kepada Allah 
untuk mereka, menjalin hubungan silaturahim 
dengan keluarga dekat mereka dan memuliakan 
teman dekat mereka.

Wassalamu’alaikum wR wB

by. ustd Ishak

MENU AKHIRAT

Berbakti kepada 
Orang Tua
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Resep 1

Minuman meningkatkan sistem imunitas tubuh
Bahan - Bahan :
2 ibu jari jahe kupas dan geprek
1 helai daun pandan
2 batang serai geprek
1 batang kayu manis
7 butir cengkeh
Air secukupnya ( Saya pakai 350ml air matang)
Madu / Gula aren / Gula merah

Cara Membuat :
Panaskan jahe,pandan, serai, kayu manis, 
cengkeh, dengan 350ml air matang (tidak perlu 
sampai mendidih) kemudian saring.
Tunggu hangat, tambahkan madu, gula aren, 
atau gula merah (saya pakai gula merah organik).
Siap diminum..

sumber instagram dr.zaidulakbar_jsr

Resep 2

Bahan yang perlu disiapkan tapai, kurma ajwa (kalau tidak ada boleh kurma biasa), garam himalaya 
secukupnya, dan air 300 mililiter. Semua bahan tersebut diblender jadi satu sampai halus. JIka sudah, 
boleh disaring dan tidak juga tak apa sesuai selera. 

“Kurma dan tapai adalah makanan terbaik untuk pencernaan kita, dengan memberi mereka 
makanan yang baik maka keseimbangan flora dalam pencernaan kita akan seimbang kembali, 
dan jika pencernaan baik maka tubuh akan fit karena 80 persen sistem kekebalan tubuh dibuat di 
pencernaan,” ujarnya.

Ia juga menyarankan untuk menambahkan toping jahe juga boleh. Tapi, itu semua sesuai selera. 
Caranya, menggunakan jahe lalu digeprek. Lalu, siapkan wadah yang berisi jahe geprek dan tuang air 
hangat. Tunggu sampai terasa aroma dan berubah warna kemudian, masukkan ke dalam campuran 
yang sebelumnya. Sumber Ramuan Herbal, Dr Zaidul Akbar.

Ok Sobat muda, demikian berita tentang kesehatan untuk edisi perdana LP3I-ers Magazine, semoga 
bermanfaat ya. Jangan lupa terus jaga kesehatan kita, rutin berolahraga, jaga pola makan, istirahat 
yang cukup dan yang terpenting  jangan lupa 3 M ( Iman, Imun dan Aman), Slogan terbaru dari 
Kemenkes. dan nantikan berita tentang kesehatan yang menarik lainnya di edisi-edisi MYLP3I 
Magazine berikutnya. Salam Sehat Jiwa raga.

SEPUTAR KESEHATAN

Sehat membuat 
kamu lebih mudah 

meraih Masa Depan 
Gemilang

(Jaga Imun/Daya Tahan Tubuh 
dengan Herbal)

S
alam Sehat Jiwa Raga para Sobat muda, 
Sobat Muda untuk menggapai masa 
depan yang gemilang, ada banyak hal 
yang harus kita persiapkan, banyak tips 

atau langkah langkah yang diberikan oleh banyak 
orang, baik dari orangtua, teman, motivator dan 
yang lainnya.

Standar motivasi yang biasa kita dengar untuk 
persiapan masa depan diantaranya, kamu harus 
punya visi tentang masa depan kamu, terus 
tingkatkan kemampuan yang kamu kuasai, 
percaya diri, bergaul dengan mereka yang 
berpikir positif, dll.

Nah, dikesempatan ini MYLP3I Magazine akan 
kasih kamu satu tips atau langkah penting untuk 
persiapan masa depan kamu agar lebih sukses 
dan lebih gemilang, yaitu “Jagalah Kesehatan 
Kamu”.

Terdengar sederhana ya.. , tapi kadang kita 
lupa menjaganya, sobat muda coba deh 
kita perhatikan persyaratan untuk mengikuti 
proses rekruitmen kerja di perusahaan, salah 
satunya adalah harus ada Surat Keterangan 
Sehat, kadang untuk beberapa perusahaan 
besar, mereka akan merekomendasikan calon 
karyawannya untuk mengikuti General Medical 
Check Up. Itu artinya menjaga kesehatan 
menjadi syarat mutlak yang harus kita jaga.

Berikut ini ada beberapa resep herbal yang 
akan kita sampaikan tentang bagaimana kita 
meningkatkan imun atau daya tahan tubuh, 
sobat muda dimasa pandemi seperti sekarang 
ini sangat penting kita menjaga imun tubuh kita, 
berikut beberapa resep herbal untuk menjaga 
imun kita

by. Ali Zulfikar
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SPORT

Piala Sudirman 2021 
Resmi Ditunda

T
ampaknya para pecinta Bulutangkis di Tanah Air kita harus bersa-
bar untuk melihat para punggawa Bulutangkis kita tampil di ajang 
Piala Sudirman 2021. Pergelaran kejuaran beregu campuran terse-
but resmi ditunda oleh BWF seiring pergeseran sejumlah jadwal 

turnamen seri BWF yang jadi perhitungan poin Olimpiade. Piala Sudirman 
2021 sejatinya digelar pada 23-30 Mei 2021 yang rencananya diselengga-
rakan di Suzhou, China. Namun dalam rilis kalendar turnamen BWF, Piala 
Sudirman dinyatakan ditunda.

Penundaan turnamen ini sudah mulai terlihat dari alokasi jadwal baru Ma-
laysia Open. Sebelumnya, Malaysia Open dan Singapore Open yang masuk 
dalam perhitungan poin Olimpiade mengalami pergeseran jadwal. Malaysia 
Open diselenggarakan pada 25-30 Mei 2021 sedangkan Singapore Open 
digelar pada 1-6 Juni 2021. Jadwal Malaysia Open tersebut menempati 
slot jadwal yang sedianya digunakan untuk Piala Sudirman.

Sebelumnya pada tahun lalu BWF juga melakukan penundaan pelaksanaan 
Piala Thomas 2020. BWF sempat membidik Oktober 2020 sebagai jadwal 
baru Piala Thomas namun akhirnya kembali mengalami penundaan. Piala 
Thomas 2020 kini direncanakan digelar pada 9-17 Oktober 2021.

Pada pagelaran Piala Sudirman terakhir kali yang digelar di Nanning, China 
pada tahun 2019. Saat itu tuan rumah menjadi juara setelah mengalahkan 
Jepang dengan skor 3-0 di babak final.

Punggawa Indonesia sendiri terhenti di babak semifinal usai kalah dari 
Jepang dengan skor 1-3. Saat itu Indonesia unggul lebih dulu lewat Kevin 
Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon sebelum akhirnya Jepang 
merebut tiga poin berikutnya lewat Akane Yamaguchi, Kento Momota, dan 
Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara.

Semoga di Kejuaraan Piala Sudirman 2021 kali ini, punggawa Indonesia 
bisa membawa pulang kembali Piala Sudirman. Kejuaraan ini digelar dua 
tahun sekali. Pertama kali digelar di Jakarta, Indonesia pada tahun 1989. 
Saat itu, Punggawa Indonesia meraih juara setelah mengalahkan Korea Se-
latan dengan skor 3-2. Gelar tersebut merupakan gelar satu-satunya bagi 
Indonesia. Selebihnya, Indonesia meraih enam kali runner-up dan enam kali 
masuk semifinal.

sumber:
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20210222131831-170-609337/
piala-sudirman-2021-resmi-ditunda
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UPDATE

BEGINI 
CARANYA 
KALO MAU 
DAPAT 
PENGHASILAN 
DARI YOUTUBE
Hai semuanya…. Pernah ga kalian wanna be a YouTuber 
atau bermimpi jadi YouTuber yang bisa menghasilkan 
uang. Masalah besar kecilnya penghasilan, itu relative, 
jika mendapat penghasilan satu  juta rupiah perbulan dari 
YouTube, syukuri aja, lama-lama akan naik, bisa satu juta 
setengah, lalu dua juta, lalu tiga juta perbulan, yang jelas 
rejeki tidak akan pernah tertukar. Kalo bicara enaknya jadi 
youtuber adalah ‘bakalan ada notif transferan otomatis ke 
rekening bank kita’dari google payment setiap tanggal 22, 
tapi untuk bisa begitu ada langkah-langkahnya. Semua 
butuh proses.

Yuk disimak, dan nanti boleh kok tanya-tanya japri ke redaksi, seluk 
beluk nge-youtube

Buat Channel dulu yaaa

Kalau bisa namanya yang mudah diingat (boleh juga pakai nama sendi-
ri). Pasti kalian sudah punya ya channel youtube, sering click like chan-
nel youtube nya orang kan, atau kadang beri komentar, berarti sudah 
punya channel. Bagi yang belum punya, buka youtube.com di browser, 
di sini kamu tinggal Sign In, Login pakai akun gmail yang kamu pun-
ya. Untuk membuat channelnya kamu tinggal klik ikon profil di sebelah 
kanan atas dan pilih menu Settings, lalu pada tab Accounts kamu pilih 
menu Create a new channel dan tulis nama channelnya. Untuk mem-
percantik tampilan channel yang baru kamu buat klik tombol Custom-
ize Channel tambahkan foto profil kalian.

Pilih Ide atau Konsep yang kekinian

Ada banyak sekali ide atau konsep yang bisa kalian upload, misalnya 
tentang music, film, masakan, wisata atau jalan-jalan, pelajaran, kuc-
ing, komedi, hiburan, pendidikan, kuliner, wawancara, kehidupan, aga-
ma, review yang lagi trending, ilmu pengetahuan, kuliah, kerjaan, HRD, 
kisah, drama pendek, pokoknnya apa saja bisa jadi konten. Ga perlu 
panjang-panjang videonya guys, biar ga bosen yang nonton, 5 sampai 
10 menit cukup. Ga perlu kamera yang mahal, smart phone saja sudah 
bisa, masalah nyambungin video, nge-edit, sound, pasti kalian jagonya 
kan? Oh iya untuk insert sound nya jangan lupa ya, cari yang free copy 
right, biar ga kena klaim. 

Harus buat judul dan Thumbnail yang eye-catching

Nah kalo videonya sudah jadi, langsung aja upload, sambil upload jan-
gan lupa buat judul yang keywordnya bagus supaya muncul di SEO 
(Search Engine Optimization), maksudnya muncul di pencarian gitu. 
Lalu Thumbnailnya (cover video) harus sesuai dengan isi video, jangan 
mengecewakan netizen karena cover tidak sesuai dengan isi, lalu buat 
deskripsi dalam bentuk narasi yang mudah dibaca, boleh juga diser-
takan link videomu yang berhubungan dengan video yang di upload. 
Jangan lupa tambahkan tag sesuai konten. Bakalan banyak deh yang 
nonton. Yuuk dicoba

Bangun komunikasi dengan Netizen

Nah, kalo video sudah di upload berarti sudah bisa dikonsumsi oleh 
netizen dari seluruh dunia, kadang ada yang menonton saja, ada yang 
kasih like atau dislike, ada yang share, ada yang tulis komentar, yang 
kadang-kadang komentarnya itu menyenangkan, tapi ada juga yang 
menyakitkan. Intinya adalah kalian harus balas semua komentar neti-
zen karena itu adalah sebuah cara membangun kominikasi dengan 
netizen, jadi jangan cuekin netizen, okay? Ini contoh link bagaimana 
saya membangun komunikasi dengan netizen di seluruh dunia: https://
www.youtube.com/watch?v=5WuXcY0lDbQ&t=557s

Kapan dapat duitnya?

Ini yang pasti dari tadi kalian tunggu ya kan (hehe… main tebak aja). 
Niatkan dulu di awal bahwa niatnya adalah berbagi, dengan dunia 
bahkan. Masalah transferan uang ke rekening kita, itu suatu hari nan-
ti jika syaratnya sudah terpenuhi. Apa syaratnya? Ahhhaaaa, saat ini 
mungkin tak mudah, but everything is possible. Syaratnya kalian harus 
punya 1.000 subscribers, lalu jam tayang video kalian di satu tahun 
terakhir sudah ditonton 4.000 jam. Sambil menunggu datangnya 1.000 
subscribers dan 4.000 jam tayang, jangan lupa bikin akun Google Ad-
Sense yang akan menyalurkan iklan-iklan di videomu. Jadi kalo kalian 
lihat video channel lain, lalu ada iklannya berarti si pemilik channel su-
dah dapat penghasilan dari youtube, kalau videonya ga ada iklannya, 
ya belum berpenghasilan. Silahkan check youtube teman-temanmu.

by. Redjeki Agoestyowati
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KATANYA LUCU

Dosen Kocak

Suatu hari saat jam Mata Kuliah di dalam kelas.

Dosen: Ferdi, coba kamu sebutkan 10 binatang buas dalam waktu 5 
detik!

Ferdi: Singa, Harimau, Elang, Ular, ehhmm....

Dosen: Habis waktu! Sekarang coba kamu Fanny!

Fanny: Ikan Hiu, Piranha, Dinosaurus, Kucing Garong, Keong Ra-
cun…

Dosen: Lelet kamu Fan! Sekarang coba Zelly, sebutkan 10 binatang 
buas dalam waktu 5 detik!

Zelly: 5 ekor harimau dan 5 ekor singa!

Dosen: Yaps, pinter, 100 buat kamu, Zelly!

Orang Berkaki Empat

Andi: Kania, coba ente tebak orang apa yang punya kaki empat?”

Kania: Eeeee...Orang lumpuh, Andi…

Andi: Salah ente...!

Kania: Hmmmm….Orang aneh…

Andi: Salah laggiii…!

Kania: Orang apa sih emangnya?

Andi: Orang bilang sih kuda...!

Kania: Yeeeeeeeeee, dasar piring karedok!

Beda Keyakinan

Ali, seorang pemuda yang setelah sekian lama hidup sendiri mene-
mukan Ayu kekasih pujaan hatinya, tetapi pernikahan mereka tidak 
berlangsung lama karena perbedaan keyakinan.

Haris yang merupakan sahabat Ali mempertanyakan perihal penyebab 
perpisahan mereka.

Haris: Kenapa broo sampai kalian bercerai seperti ini, apa masalahn-
ya?

Ali: Kita berbeda keyakinan bro, aku dah ngga tahan lagi.

Haris: Bukannya kalian seagama ya?

Ali: Memang…

Haris: Lantas kenapa sampai bercerai karena perbedaan keyakinan, 
apa yang dipermasalahkan?

Ali: Selama ini aku selalu yakin bahwa aku ini ganteng, tapi Ayu tidak 
bisa menerima keyakinanku itu dan selalu mempermasalahkannya.

Haris: ?@#$%&*$W%^W&E
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ULANG TAHUN KARYAWAN LP3I

1 Suheni Novita 1-January PLJ KAMPUS SUDIRMAN

2 Chandra 1-January BANDA ACEH

3 Nurul Asma Ida 1-January PURWOKERTO

4 Mardi kristiyanto 1-January YOGJAKARTA

5 Fathudin Arif 1-January YOGJAKARTA

6 Leili Kurnia Gustini 1-January POLITEKNIK LP3I BANDUNG

7 Panisa Putri Idayani 1-January POLITEKNIK LP3I MEDAN

8 Solihin 1-January POLITEKNIK PGRI BANTEN

9 Anjar Asmara Yuda 2-January ASMI CINUS BANJARMASIN

10 Siska Handayani 3-January PLJ KAMPUS PONDOK GEDE

11 Muharsyah Hafiz 3-January POLITEKNIK LP3I MEDAN

12 Zubaidah Hanum 3-January POLITEKNIK LP3I MEDAN

13 Elia  Ermawati 4-January BENGKULU

14 Rizky Januar Putra 4-January SURABAYA

15 Annisa Mirendy Sirliana 4-January PLJ KAMPUS PONDOK CABE

16 Ahmad Jumaidin 4-January BALIKPAPAN

17 Tri Agastani 5-January SURABAYA

18 Akbari 5-January SURABAYA

19 Rinda Kusjarwanti 7-January SIDOARJO

20 Ali Asrori 7-January ASMI CINUS BANJARMASIN

21 Rony Setiawan 7-January POLITEKNIK LP3I BANDUNG

22 Tri  Renaningsih 8-January PURWOKERTO

23 Haris  Mawardi 9-January PLJ KAMPUS KRAMAT

24 Datik Ayom Murdani 10-January BENGKULU

25 Yanti Kurniawati 10-January PLJ KAMPUS BEKASI

26 Faisal Ical 10-January PURWAKARTA

27 Yeni Rachmawati 10-January POLITEKNIK LP3I MEDAN

28 Samsuddin Noto 10-January POLINAS MAKASAR

29 Jeniar Rifa Dora 12-January PLJ KAMPUS SUDIRMAN

30 Maria Maksimiana Mantaria 12-January PLJ KAMPUS PONDOK GEDE

31 Linda Daniati 12-January POLITEKNIK LP3I BANDUNG

32 Enok Bunyanatul Hapsah 12-January POLITEKNIK LP3I JAKARTA

33 Titi Panto 13-January PLJ KAMPUS PASAR MINGGU

34 Agnita Yolanda 14-January POLITEKNIK LP3I MEDAN

35 Anita  Kusniati 15-January BANTEN

36 Anwar   Rahim 16-January POLINAS KAMPUS TAMALANREA

37 Robby Syafran Maulana 18-January SURABAYA

38 Mustofa  Lutfi 19-January BANDA ACEH

39 Anjun Wahyudi 19-January PLJ KAMPUS KRAMAT

40 Irwansyah 21-January PLJ KAMPUS KRAMAT

41 Muryanto 21-January PLJ KAMPUS KRAMAT

42 Ehu Saehu 22-January KARAWANG

43 Sakti Muda Nasution 23-January POLITEKNIK LP3I BANDUNG

44 Firdaus 23-January HEAD QUARTER

45 Tirto Susilo 24-January SURABAYA

46 Seli Nur Anggraeni 25-January PURWOKERTO

47 Abdur Rafur 25-January POLITEKNIK LP3I MEDAN

48 Sylvia Vianty Ranita 26-January POLITEKNIK LP3I MEDAN

49 Sunarto 26-January PLJ KAMPUS KRAMAT

50 Andi Eka Ekawati 27-January POLINAS KAMPUS TAMALANREA

51 Iwan Rusdiana 27-January PLJ KAMPUS PONDOK CABE

52 Tubagus Riko Rivanthio 28-January POLITEKNIK LP3I BANDUNG

53 Asep  Ayub Al-Ansory 29-January HEAD QUARTER

54 Jimi Saputra 29-January PLB KAMPUS PEKANBARU

55 Tri Andriani 29-January HEAD QUARTER

56 Taufik Dwianto 30-January SUKABUMI

57 Rudi Susanto 30-January PLB KAMPUS PEKANBARU

58 Rochmawati  Nur  Jannah 31-January KEDIRI

59 Apriani Apry Ani 31-January POLINAS KAMPUS TAMALANREA

60 Satriyo  31-January PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

1 Fifi Veronica 01 February PURWOKERTO

2 Ratna  Sopiah 01 February PLB KAMPUS TASIKMALAYA

3 Teti Sumarni 01 February POLITEKNIK LP3I BANDUNG

4 Ahmad Ursidin 01 February PLJ KAMPUS SUDIRMAN

5 Anugerah bin Amir 01 February POLINAS MAKASAR

6 Muhammad Rifa'i     02 February PALANGKARAYA

7 M. Ferdinansyah 02 February HEAD QUARTER

8 Wahyu Hidayat 02 February PLB KAMPUS LANGSA

9 Yuli Ratna Wati 02 February YOGJAKARTA

10 Zaldy  Auriandy 05 February PLM KAMPUS MARELAN MEDAN

11 Khasan Asrori Asrori 06 February POLITEKNIK PGRI BANTEN

12 Usep Suhandi 06 February PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

13 Dian Ferisa Kurnia Utami 07 February KEDIRI

14 Ligar Satria Wibowo 08 February SUKABUMI

15 Kinanti Wahyuning Tias 08 February MALANG

16 Andi Arif Firmansyah 08 February HEAD QUARTER

17 Norman rm an 08 February PLB KAMPUS LANGSA

18 Yovie Fernando 10 February PLB KAMPUS TASIKMALAYA

19 Basuki 10 February KEDIRI

20 Mochammad Irwanto 11 February PLJ KAMPUS CIKARANG

21 Maria Vince Orianti 12 February KUPANG

22 Sri Handayani 12 February BANDA ACEH

23 Mahyudi 12 February ASMI CINUS KAMPUS BANJARMASIN

24 Kurnia 12 February POLITEKNIK LP3I BANDUNG

25 Suaha Bakhtiar 12 February INDRAMAYU

26 Dudun Junaedi 12-February POLITEKNIK LP3I BANDUNG

27 Nurul Ahyar 13 February PLB KAMPUS TASIKMALAYA

28 Dadad Zainal Musadad 13-February POLITEKNIK LP3I BANDUNG

29 Masniati Murni Ritonga 14 February POLITEKNIK LP3I MEDAN

30 Purnawan Basari 14 February POLITEKNIK LP3I BANDUNG

31 Muangsal 15 February PLB KAMPUS CIREBON

32 Fujiati Handini 16 February PLJ KAMPUS BEKASI

33 Nurhasanah Rachman 17 February HEAD QUARTER

34 Jajang Burhanudin bin H Mulya 17 February POLITEKNIK LP3I BANDUNG

35 Enar Aryadi 17-February HEAD QUARTER

36 Dede Febrian 20 February BANDA ACEH

37 Selvi Maihetti 20 February PLB KAMPUS LANGSA

38 Noor Rahmat 20 February PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

39 Siti Suryani 21-February PLJ KAMPUS KRAMAT

40 Dheri Febiyani Lestari 21 February PLB KAMPUS TASIKMALAYA

41 Casiman 22 February PLJ KAMPUS BEKASI

42 nengwida Sri Rahayu 22 February PLJ KAMPUS PONDOK GEDE

43 Muhammad  Alfath 22 February BANDA ACEH

44 Muhamad Yusron 22 February SURABAYA

45 Mulyadi 22 February PLJ KAMPUS PONDOK CABE

46 Mahsus 23 February PLJ KAMPUS KRAMAT

47 Feny Antianes Hartono 23 February SURABAYA

48 Jamaluddin  jamal 23 February ASMI CINUS BANJARMASIN

49 Mahsus 23 February PLJ KAMPUS KRAMAT

50 Husni Fadillah 24 February PLB KAMPUS CIREBON

51 Yuyun  Taufik 24 February POLITEKNIK LP3I BANDUNG

52 Ramban Andika Pinem 25 February POLITEKNIK LP3I MEDAN

53 Alfan Fedrianto 25 February HEAD QUARTER

54 Nijar Kurnia Romdoni 26 February PLB KAMPUS TASIKMALAYA

55 Fitri Puji Rahayu 27 February YOGJAKARTA

56 R Asep Mucharam Seti Asep 27 February PLB KAMPUS TASIKMALAYA

57 Syamsurizal 27 February PLJ KAMPUS KRAMAT

58 Daya Setiawirawan 27 February PLJ KAMPUS BEKASI

59 Fernia Sari 28 February PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

60 Muhammad Faisal Jufry 28 February POLINAS KAMPUS TAMALANREA

61 Rudi Kurniawan 28 February PLB KAMPUS TASIKMALAYA

JANUARI FEBRUARI

* Data dan info tanggal lahir di atas diperoleh berdasarkan HRIS 
Karyawan/ti LP3I, namun jika terdapat ketidakcocokkan silahkan 
untuk segera memperbaharui daripada HRIS masing - masing. terima 
kasih
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Cepat 
Mendengar
Lambat 
Berbicara
Sebuah Catatan Refleksi Diri

UPDATE

Konon didongengkan pada zaman dahulu 
kala, saat membuat manusia, sang dewa 
berpikir keras saat akan menempatkan 2 
perlengkapan (onderdil) akhir yang masih 

tertinggal dari tubuh manusia. Yang pertama 
adalah mulut dan yang kedua adalah telinga. Ia 
mencoba untuk menempatkan mulut di kening si 
manusia, namun ada masalah saat dites dimana 
suaranya agak sulit di dengar dan satu lagi kalau 
berbicara

mesti agak sedikit membungkuk. Akhirnya mulut 
coba dipindahkan ke belakang kepala,

namun ternyata ada masalah lagi yaitu jika ber-
bicara selain suara tidak terlalu terdengar, juga 
tidak sopan karena selalu membicarakan lewat 
belakang. Akhirnya mulut dipindahkan lagi dan 
diletakkan di depan dan di bawah hidung seper-
ti yang saat ini, dan inilah ternyata tempat yang 
tepat untuk mulut.

Kemudian berikutnya sang dewa mulai menyusun 
telinga. Dia buat 2 buah telinga yang simetris baik 
secara bentuk maupun ukurannya, lalu berikutnya 
penempatannya. Pertama telinga ditempatkan di 
atas kepala, namun ternyata tidak efektif karena 
telinga

jadi sulit mendengar. Lalu telinga di tempatkan 
belakang kepala, ternyata sama saja kejadiannya 
yaitu terjadi kesulitan lagi dalam mendengar. Akh-
irnya telinga ditempatkan

di samping kiri dan kanan, letaknya juga dibuat 
simetris seperti yang saat ini.

Dongeng di atas hanyalah sebuah cerita, namun 
ada pesan yang disampaikan dari cerita di atas 
antara lain bahwa mulut diletakkan di depan, hal 
ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia 
seharusnya jika berbicara selalu di depan, tidak 
di belakang artinya jika kita berbicara mesti ber-
tanggung jawab dan bukan membuat pernyataan 
yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Jumlah 
mulut juga dibuat satu, tetapi telinga ada dua, 
maksudnya adalah bahwa kita sudah seharusn-
ya selalu mendengar 2 kali lebih banyak dari ber-
bicara dan bukan sebaliknya. Artinya setiap kita 
akan berkata-kata, maka sudah seharusnya kita 
memikirkannya terlebih dahulu, menganalisa ter-
lebih dahulu dan mendengarkan terlebih dahulu 
sebelum menjawab.

Seorang pemimpin sudah seharusnya begitu. 
Sebelum mengambil keputusan (berbicara) maka 

seharusnya sudah mempertimbangkan baik-baik 
segala keputusan yang akan diambil dengan cara 
mendengarkan dahulu dari pihak-pihak lain. Be-
rapa banyak dari kita yang terkadang langsung 
berbicara tanpa memikirkan dan mempertim-
bangkan terlebih dahulu. Berapa banyak dari kita 
yang terkadang tidak sadar

bahwa ucapan kita bukan menguatkan ataupun 
memotivasi orang, tetapi justru menyakiti orang 
lain. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar 
dalam mendidik anak

terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak dipik-
irkan secara matang terlebih dahulu,

misalnya saat anak berbuat kesalahan, kita men-
gatakan ’dasar anak nakal’, ’anak tidak

terpelajar’ dan sebagainya. Jika nilai anak rendah 
kita dengan tidak segan-segan mengucapkan 
’bodoh’, ’tidak berpikir’ dan sebagainya. Dengan 
pembantu yang berbuat sedikit kesalahan, kita 
langsung membentak dengan memberikan uca-
panucapan yang menghina, misalnya ’dasar pem-
bantu’, ’apa kamu pikir kerusakan itu bisa kamu 
bayar dengan gaji kamu’ atau banyak kata-kata 
lainnya yang sudah pasti membuat orang menjadi 
tersinggung dan tidak memotivasi mereka. 

Dengan bawahan kita yang berbuat salah terka-
dang kita dengan tanpa merasa bersalah men-
gatakan ’masa itu saja tidak bisa kamu kerjakan’, 
atau ’kamu bisanya apa sih’ dan seterusnya.

Dengan teman-teman, dengan tetangga, saudara 
dan yang lainnya mungkin kita juga terkadang 
tanpa sadar berbicara dengan tanpa memikirnya 
terlebih dahulu. Apakah kita menyadari bahwa kita 
berbicara mungkin hanya sebentar atau sedikit 
namun pengaruh secara psikologis akan sangat 
besar dan berdampak lama dan terkadang bah-
kan bisa menyebabkan luka batin. Mungkin sudah 
banyak cerita dan kasus yang kita baca atau den-
gar tentang hal ini, bagaimana seorang anak yang 
tidak PD setelah besar, menjadi pemarah, menjadi 
budak narkoba; bagaimana seorang pembantu 
yang akhirnya tega membawa lari anak majikann-
ya, merampok bahkan sampai membunuh majik-
annya; bagaimana seorang bawahan yang frusta-
si atau malahan menjadi cuek dengan atasannya 
atau banyak kejadian-kejadian lainnya.

Cepat mendengar, lambat berbicara adalah sa-
lah satu kata-kata bijak yang sagat tepat dan 
seharusnya bisa kita terapkan baik di dalam kel-

uarga kita, didalam kehidupan sosial maupun di 
kehidupan profesional (baca: pekerjaan) kita. Kita 
memiliki 2 telinga sehingga sudah seharusnya kita 
mendengar lebih banyak sehingga bisa lebih peka 
dan bisa memperoleh informasi lebih banyak. 
Telinga berada di kiri kanan dengan bentuk yang 
simetris sehingga seharusnya kita mendengar 
dari semua sisi dengan adil dan merata. Selain itu 
setelah mendengar, maka suara akan masuk ke 
dalam kepala dan akan melewati otak yang artin-
ya setelah kita dengar maka seharusnya yang kita 
dengar kita cerna dan analisa dengan pikiran kita 
sebelum menjawab atau berbicara.

Setelah proses mendengar dan menganalisa, 
maka selanjutnya kita baru berbicara, ini yang di-
maksud dengan lambat berbicara, artinya sebe-
lum berbicara kita seharusnya menganalisanya 
terlebih dahulu. Namun harus juga disadari bahwa 
untuk kondisi-kondisi tertentu, kita bisa saja cepat 
berbicara, khususnya yang berhubungan dengan 
keadilan dan kepentingan orang banyak.

Pepatah juga mengatakan ’mulutmu adalah ha-
rimaumu’. Pepatah ini sangat benar adanya. 
Berapa banyak kita mengalami kegagalan dika-
renakan mulut kita, berapa banyak hubungan 
kita renggang karena mulut kita, berapa banyak 
masalah yang tidak seharusnya timbul namun 
ternyata terjadi oleh karena mulut kita. Oleh sebab 
itu sudah selayaknyalah kita menjaga mulut kita, 
jangan sampai harimau kita justru membangun-
kan harimau orang lain (baca: mulut orang lain).

Hidup ibarat transaksi di bank, dimana ada slip 
setoran (biasanya berwarna biru atau hitam) dan 
ada slip tarikan (biasanya berwarna merah). Se-
baiknya dalam hidup, dalam berhubungan den-
gan orang lain kita bisa lebih banyak menanam-
kan atau memberikan slip setoran (yang terdiri 
dari kebaikan, menepati janji, memenuhi harapan, 
kesetiaan, pernyataan maaf dan sebagainya) 
dibandingkan dengan slip tarikan (misalnya ket-
idak baikan, kemunafikan, gosip, keangkuhan, 
menyatakan harapan namun tidak menepati dan 
sebagainya). Semakin banyak slip setoran maka 
semakin dipercayalah kita.

Semoga sedikit tulisan ini bisa membuat kita lebih 
baik dan berhati-hati dalam berbicara, semoga! 
Salam luar biasa! (kbk)

by. Karya Bakti Kaban
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GADGET THINK

iPhone SE generasi ke-3 dikabarkan 
akan hadir pada April 2021
Sebelumnya muncul bocoran kalau ponsel ini akan meluncur pada kuartal 2021, 
meski tak spesifik menyebut bulan apa.

Melansir Ubergizmo, kabar tersebut menunjukkan bahwa iPhone SE generasi 
3 akan diumumkan bersamaan dengan peluncuran AirPods Pro 2, yang akan 
berlangsung pada bulan April.

Dari rumor peluncuran yang tersebar, sayangnya tidak banyak informasi yang 
dapat diketahui terkait spesifikasi iPhone SE generasi ke 3. Namun dikabarkan, 
Apple tengah mengembangkan iPhone SE yang lebih besar dengan layar 5,5 inci.

Kabar lainnya juga membeberkan, iPhone SE ini akan didesain mirip dengan 
iPhone 8 Plus. Namun masih belum dapat dipastikan apakah seri ini sama seperti 
pada model iPhone SE yang muncul di 2020 lalu atau tidak.

Diketahui iPhone SE 2020 memiliki spesifikasi layar 4,7 inci, memiliki kamera 12MP 
dan dengan kapasitas baterai 1624 mAH.

Terlepas dari bentuknya yang lebih kecil dan desain kameranya yang tunggal, 
Ia merupakan ponsel yang sangat kuat dengan harga yang relatif terjangkau 
dibandingkan dengan iPhone lainnya. Ini adalah opsi yang dinilai bagus bagi 
mereka yang menginginkan iPhone tetapi tidak ingin menghabiskan banyak uang.

Hingga kini masih belum jelas berapa harga iPhone SE generasi ke-3 nanti. Namun 
pada saat iPhone SE 2020 diluncurkan, ponsel tersebut dibanderol mulai dari 
US$399  atau senilai Rp5,6 juta Rupiah (Kurs Rp 14.216 ribu).

Tetapi jika terdapat layar yang lebih besar pada iPhone SE generasi 3, maka 
diprediksi akan memiliki harga yang sedikit naik dari dari spekulasi harga di pasaran

Era mobil listrik di Indonesia sepertinya sudah dimulai. Hal ini dibuktikan 
dengan keberanian para pemegang merek untuk menghadirkan mobil setrum tersebut ke Tanah Air. 
Salah satunya sportscar Porsche Taycan yang resmi mengaspal lewat agen pemegang merk Porsche 
Indonesia, Eurokars Artha Utama (EAU) secara resmi pada pekan lalu.

Sejak debut globalnya pada tahun lalu, Taycan langsung menjadi bahan pembicaraan di kalangan 
pecinta otomotif. Bukan hanya soal tampangnya yang terinspirasi dari Porsche Mission e-Concept 
yang futuristik, tetapi juga performa yang dihasilkan dari dua motor listrik di balik bodinya.

Porsche Taycan tersedia dalam beberapa varian di antaranya Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo, Turbo 
S dan rencananya model Cross Turismo juga akan diluncurkan di Indonesia. Jika ingin menebusnya, 
anda harus menyiapkan dana sekitar Rp 2,5 Miliar – Rp 5 Miliar (off the road). Harga tersebut tergantung 
model dan personalisasi apa yang Anda gunakan untuk disematkan pada Porsche Taycan.

Sedikit informasi saja, sebelum diluncurkan secara resmi di Indonesia, Porsche Taycan bahkan sudah 
dipesan sejak tahun lalu sebanyak 20 unit dari berbagai varian dan mulai diantar pada Februari 2021. 
Nah, untuk konsumen yang baru memesan pada tahun ini kabarnya harus mengantri untuk pengiriman 
di periode berikutanya atau sekitar 3-4 bulan lagi.

Sebelum Anda melirik atau bahkan meminang supercar listrik besutan Porsche ini tentu saja banyak 
pertimbangan yang ada di kepala Anda. Kami mencoba merangkum beberapa hal – hal menarik mulai 
dari desain, performa hingga pada fitur-fitur yang ditanamkan pada Porsche Taycan Turbo S yang baru 
saja diluncurkan di Indonesia.

Saat ini, drone adalah gadget yang masih kita gunakan untuk mengambil gambar 
dan keperluan videografi. Namun dalam sepuluh tahun ke depan, drone akan jadi 
lebih mungil ukurannya, lebih mudah dioperasikan, serta digunakan indoor.

Tujuannya bukan lagi untuk videografi semata, namun untuk memeriksa inventaris 
barang di gudang secara lebih cepat dan lebih efektif. Beberapa ritel di AS sudah 
menerapkan teknologi ini, seperti Walmart dan Kohl’s.

Selain itu penggunaan kamera berbasis teknologi vision juga akan jadi standar 
di berbagai toko-toko yang memiliki gudang, agar lebih mudah melacak barang-
barang secara langsung dan efektif.
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TEKA TEKI SILANG

1 23 32 25 2 

20 

19 27 28 

21 31 22 

9 11 10 13 14 

15 

12 

5 8 3

6 29 30 7

18 24 33 26

17

4 

1 Negara yang mempunyai ibukota Kabul

4 Ibukota dari negara Denmark

5 Anggota tubuh

6 Tidak (Bahasa Inggris)

7 Los Angeles (singkatan)

8 Juara dunia 6 kali MotoGP berkebangsaan 
Spanyol

9 Dibawah kakak

12 Tugas Akhir

13 Tidak khusus

15 Kata awalan dalam bahasa Arab

16 Ibukota Indonesia

17 Kelebihan pertumbuhan, dengan tinggi dan 
besar di atas normal

18 Melebih lebihkan (Bahasa Inggris)

19 Prasangka berdasarkan keturunan bangsa

20 Terpergok

21 Bentuk imbuhan kata

22 Bentuk imbuhan kata

29 Kata kerja (berkaitan dengan buku)

31 Nama benua

32 Kata kerja (berkaitan dengan lampu)

1 Luar angkasa

2 Kata pertama dari nama latin buah rambutan

3 Bunglon (Bahasa Inggris)

5 Berkunjung ke orang sakit

10 Kumpulan huruf

11 Anggaran/uang

13 Nasi dan sayur sayuran

14 Hewan melata

23 Bentuk geometri

24 Menguap

25 Kata gaul “Sikat”

26 The Australian Motor Sport Action Group 
(singkatan)

27 Kebalikan dari “Tidak”

28 Mengasihani

29 Tas (Bahasa Inggris)

30 Benda cair

33 Ekspresi tidak tahu/tidak paham

MENDATAR

MENURUN

Syarat dan ketentuan:

- Pemenang dan juga kunci jawaban akan diumumkan pada majalah MyLP3I 
yang akan terbit selanjutnya;

- Silahkan kirim jawaban berupa dokumen PDF ke tito@lp3i.id dan cc ke corpo-
rate.secretary@lp3i.id tidak lebih dari tanggal 13 Maret 2021 jam 23.59 WIB;

-  Sematkan biodata diri yang berisi nama, posisi, nama cabang, nomor hand-
phone yang bisa dihubungi dan email corporate;

-  Hadiah total Rp300.000 untuk 6 orang pemenang yang akan dikirim dalam 
bentuk pulsa handphone;

-  Keputusan redaksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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INTERMEZZO

PENDIDIKAN 
DAN PANDEMI 

COVID-19
Alternatif Meningkatkan 

Soft Skill Siswa

Pendidikan merupakan dasar pengembangan sumber daya manusia. Tingkat kualitas seseorang 
tergantung dari pendidikan dan pengetahuannya. Dari zaman ke zaman pendidikan selalu menjadi 
isu penting untuk dikaji dalam segala aspek. Pendidikan menyangkut masa depan sebuah negara 
termasuk Indonesia. Dalam ruang pendidikan, seorang anak mendapatkan kesempatan untuk 
bermimpi dan mencapai sebuah cita-cita di masa depan. Lingkungan pendidikan yang positif akan 
membuat seorang anak berkembang dan memiliki kualitas yang sempurna dalam pengetahuan, 
contohnya sekolah.

Sekolah merupakan tempat untuk setiap anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan lingkungan 
positif untuk meningkatkan kualitas diri serta sarana dan prasarana yang mendukung membuat 
siswa semakin berkembang. Bahkan setiap orang tua selalu percaya dan pasrah kepada sekolah 
untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang sukses dikemudian hari. Lalu, bagaimana dengan 
kondisi Pendidikan dan sekolah yang ada di Indonesia saat ini?

Desain Ulang Sistem Pendidikan (?)
Sistem pendidikan merupakan sebuah grand design yang diatur oleh pemerintah dan pejabat 

sekolah untuk menciptakan kualitas seorang siswa. Jika siswa pendidikannya bagus, maka akan 
berdampak bagus bagi semua siswa. Namun jika sistem pendidikan yang diterapkan masih tidak 
stabil dan banyak ketimpangan, maka itu juga akan berdampak buruk bagi seluruh siswa. 

Sistem pendidikan di Indonesia, prakteknya seorang siswa masih menjadi objek pembelajaran 
untuk duduk diam mendengarkan guru menjelaskan lalu menghafalkannya.  Selain itu, masih 
banyak sekolah terpencil di berbagai daerah yang sama sekali belum mendapatkan fasilitas yang 
layak untuk proses belajar mengajar. Belum lagi dengan penerapan sistem hafalan dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang seorang guru hanya mencari di internet lalu menerapkannya 
tanpa dipelajari terlebih dahulu. Hal tersebut berdampak pada kenyamanan siswa dalam belajar 
disekolah. Sekolah yang awalnya menjadi sebuah tempat belajar yang nyaman dan menarik namun 
akan menjadi tempat yang membosankan untuk siswa dalam proses belajar. 

Pendidikan yang menjadi ujung tombak perkembangan sumber daya manusia, saat ini belum 
menemukan sebuah solusi dari segala persoalan yang ada mulai dari sistem Pendidikan, prosedur, 
metode dan strategi pembelajaran, hingga sarana dan fasilitas yang belum memadai karena 
kurangnya kejujuran bagi oknum yang menyalahgunakan anggaran pendidikan, belum lagi Indonesia 
saat ini menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap proses belajar mengajar.

Potret di Lapangan
Sudah hampir satu tahun pemerintah menerapkan pembelajaran daring karena pandemic 

Covid-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Namun yang 
disayangkan pemerintah juga tidak memberikan solusi agar siswa tetap mendapatkan pembelajaran 
sebagaimana mestinya. Tentu kita akui bersama, banyak sekolah yang kualahan dalam proses 
pembelajaran daring. Sebut misalnya, di desa Bucor Wetan Pakuniran, kabupaten Probolinggo. 
Penulis bertemu dengan salah satu orang tua murid di desa tersebut. Semenjak pemerintah 
menerapkan pembelajaran di rumah, anaknya lebih intensif mengoperasikan gadget untuk bermain 
games dari pada belajar. 

Bahkan banyak orang tua yang mengeluh dan berharap pembelajaran kembali tatap muka di 
sekolah. Tidak jadi soal untuk siswa yang berasa di perkotaan sangat mudah untuk mengontrol 
anaknya dalam belajar di rumah. Namun berbeda dengan anak yang lama di pedesaan. Mereka 
harus beradaptasi dengan rutinitas baru belajar menggunakan gadget dan bahkan sering tetanggu 
karena koneksi jaringannya. 

Akses internet yang masih belum merata di setiap daerah juga berdampak pada proses 
pembelaran di masa pandemi terganggu. Pak Adi Santoso, seorang guru MI SYafi’iyah Bucor 
Wetan yang sempat penulis ajak diskusi menjelaskan bahwa perlu kesabaran yang lebih ekstra saat 
melakukan proses pembelajaran daring. Pasalnya, selain cara menjelaskannya kepada siswa yang 
harus gamblang ketika menggunakan aplikasi digital, terkadang jaringan internet jadi masalah yang 
sering ditemui. 

Karena hal demikian, maka beberapa guru di sekolah tersebut melakukan cara lain agar siswanya 
tetap mendapatkan ilmu pengetahuan setiap harinya. Pak Adi santoso dan beberapa guru yang 
lain bertindak langsung datang ke rumah muridnya untuk memberikan selebaran materi lengkap 
dengan soal latihannya agar siswa dapat belajar di rumah. Setiap pagi mereka berjalan keliling ke 
beberapa pemukiman desa untuk mengantarkan materi tersebut yang terkadang melewati jalan 
sawah sepetak karena beberapa murid yang rumahnya terletak di pemukiman tengah sawah.

Selain kasus di atas, tentu masih banyak permasalahan yang terjadi di beberapa daerah di 
Indonesia. Keputusan pemerintah dalam menerapkan proses belajar dari rumah (BDR) tidaklah salah 
sepenuhnya karena hal demikian bermaksud untuk memutus penyebaran virus corona. Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan merespon Covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Mendikbud 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegarah Covid-19 disatuan Pendidikan pada 9 Maret 2020. Lalu, 
selepas itu mengikuti perkembangan pandemi yang sangat cepat, pada tanggal 17 Maret 2020, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bernomor 36962/MPK.A/HK/2020 
tentang pembelajaran secara Daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran 
Covid-19. 

Surat tersebut ditujukan kepada semua kepala dinas Pendidikan dasar, menengah, hingga 
tinggi. Di dalamnya disampaikan imbauan untuk mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 24 Maret 2020, 
Mendikbud kembali mengeluarkan Surat Edaran, yakni SE Mendikbud 4/2020 tentang Pelaksanaan 
Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Didalamnya diatur proses belajar 
dari rumah, aktivitas dan tugas pembelajaran selama belajar di rumah serta peran guru dalam 
memberikan umpan balik. Proses pembelajaran daring tersebut menjadi salah satu alternatif untuk 
memutus rantai penyebaran Covid-19.

Proses Belajar dari Rumah (BDR) tidak selamanya negatif, namun hal tersebut juga akan 
memberikan dampak positif pada murid, guru dan orang tua untuk bagaimana bisa beradaptasi 
dengan cara kehidupan yang baru. Dengan adanya penerapan tersebut, siswa dan guru yang 
awalnya selalu menerapkan proses belajar konvensional, saat ini mereka mulai perlahan mengenal 
dunia digital dan berbagai macam platform dan aplikasi untuk mempermudah proses belajarnya.

Tahun 2021 ada wacana pemerintah untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka namun 
hal tersebut masih menjadi misteri dan belum ada keputusan finalnya. Hal demikian menjadi beban 
tambahan bagi orang tua untuk perkembangan pengetahuan anaknya. Indonesia yang mayoritas 
penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan akan kesusahan untuk membagikan waktunya 
sebagai petani/nelayan dan menjadi guru buat anaknya karena mereka terlalu sibuk bekerja untuk 
mendapatkan upah yang akan mereka belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain dari pada 
itu, banyak orang tua yang buta huruf dan minim pengetahuan yang membuat orang tua tidak bisa 
membantu mengajarkan materi yang diberikan oleh sekolah. Selain dari pada kasus tersebut, tentu 
ada beberapa orang tua juga yang tidak menginginkan untuk penerapan proses belajar tatap muka 
di kondisi saat ini. Mereka akan sangat takut protokol kesehatan dan keamanan disekolah tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. 

Di balik pandemi Covid-19 masih banyak lagi problematika yang terjadi di dunia Pendidikan 
di Indonesia, salah satunya tentang transparansi anggaran yang belum sepenuhnya terdistribusi 
kepada sekolah, guru dan murid. Indonesia Corruption watch (ICW) menilai, praktik korupsi di 
sektor perguruan tinggi bukan hal yang baru. Sejak 2015-2019 terdapat 202 kasus korupsi yang 
melibatkan 465 orang. ICW juga mencatat modus korupsi yang sering trjadi di sektor pendidikan, 
yakni penggelembungan harga dengan 40 kasus. Selain itu, penggelapan merupakan modus yang 
banyak kedua dengan total 37 kasus dan modus lainnya penyalahgunaan anggaran sebanyak 36 
kasus. Kemudian objek anggaran pendidikan yang rentan ada dana bantuan operasional (BOS), 
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Hibah.

Dari sedikit catatan diatas, tidak heran jika masih banyak penerapan sistem Pendidikan di 
Indonesia yang tidak stabil. Hal demikian bukan semata-mata karena kebijakan pemerintah, 
melainkan dari beberapa oknum yang menyalahgunakan anggaran yang seharusnya menjadi hak 
dalam Pendidikan. 

Solusi?
Penulis berharap pemerintah berkoordinasi secara aktif dengan kepala sekolah dan guru di setiap 

daerah untuk mencari solusi nyata atas berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bersama 
yaitu perkembangan dan proses belajar mengajar yang progresif dan penyaluran dana untuk 
perkembangan pendidikan di masa pandemic Covid-19. Tentu selama 1 tahun proses Belajar Dari 
Rumah (BDR) yang diterapkan pasti banyak sekali masalah yang dihadapi guru, orang tua dan siswa. 
Hal demikian bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Harapannya agar mampu memunculkan sebuah 
grand design baru untuk kelanjutan proses belajar agar mampu menciptakan peserta didik yang 
progresif visioner.

Di era saat ini, bisa dikatakan sekolah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, bahkan tanpa 
materi yang diberikan guru secara langsung, seorang siswa mampu mendapatkan ilmu tersebut 
melalui gadget yang mereka genggam setiap harinya. 

Sudah saatnya pemerintah mempunyai konsep Pendidikan yang progresif visioner dengan 
memberikan fasilitas skill dan kemampuan yang tujuannya untuk mempersiapkan siswa menghadapi 
kehidupan yang seasungguhnya. 

Penulis berharap sekolah mampu menjadi ruang kreativitas siswa dalam meningkatkan 
kemampuan dirinya dengan metode basic needed dan basic interested. Basic needed dan basic 
interested artinya seorang guru harus mengetahui kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan 
dirinya dan membuat siswa tertarik untuk mendalami materi/ pelajaran tersebut. Hal demikian akan 
membuat siswa menemukan jati diri dan kemampuannya secara langsung dengan bimbingan dari 
guru. Tentu setiap siswa memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Dengan penerapan 
metode tersebut akan membuat guru dan siswa tentunya lebih mudah untuk mengkelompokkan 
siswa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya masing-masing. Sudah saatnya Pendidikan 
di Indonesia mengedepankan sebuah kemerdekaan individu untuk setiap siswa agar memilih skill 
dan pengetahuan yang mereka inginkan.Tentu sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak semua 
siswa mampu memahami belasan mata pelajaran dalam 1 tahun dan menjadi ahli di bidangnya. Jika 
akhirnya siswa memilih untuk menjadi menekuni bidang tertentu saat di bangku kuliah, lalu mengapa 
hal demikian tidak diberikan pada saat di sekolah menengah atas. 

Penerapan pembelajaran yang konvensional dengan menghafal semua materi pelajaran akan 
membuat siswa semakin kebingungan dalam menentukan keahlian dan meningkatkan kemampuan 
dirinya. Tentu semua mata pelajaran merupakan hal yang penting, namun sebutuh-butuhnya siswa 
jika proses pembelajaran tidak menarik dan tidak dibenturkan dengan realita kehidupan maka siswa 
akan selalu beranggapan bahwa pembelajaran di kelas hanya sebuah khayalan yang tidak akan 
pernah bisa diterapkan dikehidupan nyata.

Dengan metode basic needed dan basic interested yang akan diberikan kepada siswa dalam 
proses pembelajaran daring, maka akan membentuk karakter siswa dan meningkatkan skill 
kemampuan siswa sesuai dengan keinginan dan harapannya. Guru tetap menjadi pemantau dan 
pembimbing yang masif kepada siswa agar tidak salah arah serta guru membantu siswa jika 
menghadapi kesulitan dalam proses belajarnya namun guru sudah tidak perlu lagi mendikte siswa 
untuk menghafal materi yang diberikan setiap harinya. Guru hanya memberikan kesempatan pada 
siswa untuk berkreasi dan berlatih skill dan kemampuannya seperti melukis, bernyanyi, olahraga, 
design, dan lain sebagainya. Tentu adanya proses belajar dari rumah akan mempermudah siswa 
untuk melakukannya dan guru cukup meminta laporan berupa bukti dengan video atau dokumentasi 
yang dibantu oleh orang tuanya di rumah.

Semoga catatan di atas dapat menjadi satu pandangan bagi para guru dan pemerintah dalam 
menerapkan metode pembelajarannya. Ada 2 poin yang akan didapatkan ketika penerapan ini bisa 
berjalan dengan baik. Pertama, siswa akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya 
dengan kreativitas yang tinggi dengan langsung diawasi oleh guru sehingga mampu menentukan 
jati diri dan profesinya untuk masa depan. Kedua, penerapan ini sangat mudah diterapkan di masa 
pandemi karena siswa mendapatkan kesempatan untuk dibantu oleh orang tua dan jaringan internet 
dalam menciptakan sebuah karya yang kreatif. *** 

_naskah ini pernah tayang di www.sindonews.com, Kamis, 25 Feb 2021
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HANGOUT

LET’S MEET THE OWNER OF
@jakartakonser
Hi guys, have you heard about @jakartakonser? To tell you 
the truth the owner of @jakartakonser is Agra, a student 
of Politeknik LP3I Jakarta. He takes International Business 
Administration and he is in year 3 now. Wanna know more about 
him, check it out!

Yoo!! Hello guys…! Wats up? On this occasion, allow me to 
make an introduction about who I am! My name is Ananda Gusti 
Fariera and you can call me Fari or you can also call me Agra, 
because some of people who followed me on Instagram called 
me Agra and I’m the Owner of Jakarta Konser.

Talking about hobby, music is one of my hobbies, and also I 
like watching concert or going to some events like attending 
the Gala Premier Movies, Meet & Greet event, etc. I have been 
doing it since I was 14 years old and at that time I was always 
accompanied by my mother every time I wanted to go to a 
concert.

As I mentioned earlier that I’m the Owner of Jakarta Konser, so 
here is the history about Jakarta Konser, you can visit Instagram 
@jakartakonser who is now followed by almost 400K followers. 
In 2016, I made it without any plan, and it was only for re-
posting some pictures of International celebrities who came and 
did a concert in Jakarta. In 2017, there was a rumor that Justin 
Bieber would be coming back to Jakarta on his “Purpose Tour” 
and I shared some pictures of JB, his albums and his songs. 
My purpose to share it, was to inform the fans to get ready for 
his visit to Jakarta and they had to save their money to buy 

the Concert’s tickets. Since then, @jakartakonser began to be 
known by many people, and they always wanted more updated 
information about JB. 

I also have YouTube Channel, Twitter, and Website:

Instagram: @JakartaKonser
YouTube: Jakarta Konser 
Twitter: @JKTKonserOFC
Website: jakarta-konser.com

Until today, I always share about upcoming Concerts in 
Indonesia especially in Jakarta and doing some interviews with 
some International and National Celebrities. Here are some of 
my interviews with some celebrities:

https://youtu.be/eC1XSDFFV50 (New Hope Club), https://
youtu.be/b19EjKI0AeU (Greyson Chance), https://youtu.be/
RgqbiT3QDHw (JJ Hannon), https://youtu.be/frQ-8-LXUE0 
(Rossa) 

The first time I was doing an interview with a celebrity, of course! 
I felt so nervous, but for now I feel a bit calm then before, 
because I know about tips and tricks for interviewing people.

Thank God, now I can help my parents to pay my tuition with 
my own money! I have some words to share with you guys: 
ALWAYS DO YOUR BEST! AS LONG AS YOU CAN DO, WHY 
NOT? We are in the Digital Era now, so we can use our Social 
Media for business! 

This is one of his activities as a student: https://www.instagram.
com/p/B7qPrGFJ7kd/

Interviewer: Redjeki Agoestyowati

STAND BY ME DORAEMON 2

DURASI: 96 Minutes

Jenis Film: Animation
Produser: Kazuhiko Akatsu, Keiichiro Moriya, Kiyoko Shibuya, 
Reina Takahashi
Sutradara: Ryuichi Yagi, Takashi Yamazaki
Penulis: Takashi Yamazaki
Produksi: Shirogumi, ROBOT, Shin-Ei Animation

Casts: Megumi Oohara, Satoshi Tsumabuki, Wasabi Mizuta, 
Yumi Kakazu, Kotono Mitsuishi, Nobuko Miyamoto, Shihoko 
Hagino, Subaru Kimura, Tomokazu Seki, Yasunori Matsumoto

SINOPSIS

Suatu hari Nobita (suara diisi oleh Ohara Megumi) menemukan 
boneka beruang yang ditambal jahit tangan oleh nenek tercinta 
(suara diisi oleh Miyamoto Nobuko). Hal tersebut memicu 
kenangan mengharukan untuknya dan menanyakan kepada 
Doraemon (suara diisi oleh Mizuta Wasabi) apakah mereka 
dapat menggunakan mesin waktu untuk mengunjungi Nenek di 
masa lampau.

THE LITTLE THINGS

Jenis Film: Crime, Drama, Thriller
Produser: John Lee Hancock, Mark Johnson
Sutradara: John Lee Hancock
Penulis: John Lee Hancock
Produksi: Warner Bros. Pictures

Casts: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Chris 
Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney, Natalie Morales, Isabel 
Arraiza, Sofia Vassilieva, Glenn Morshower

SINOPSIS

Kisah dua orang penegak hukum yang menyelidiki kasus 
pembunuhan berantai.Sheriff Joe “Deke” Deacon (Denzel 
Washington) dan Sersan Jim Baxter (Rami Malek) mencoba 
menangkap tersangka utama kasus pembunhan, Albert Sparma 
(Jared Leto).Petunjuk yang sulit dan rahasia kelam menjadi 
penghalang penegak hukum memecahkan kasus ini.Bagaimana 
mereka memecahkan kasus ini, saksikan hanya di Bioskop 
kesayangan anda (kbk).

RESENSI BUKU

RESENSI FILM

MERASA PINTAR BODOH SAJA TAK 
PUNYA

Penulis : Rusdi Mathari
Penerbit : Buku Mojok
Tahun Terbit : 2016
Jumlah halaman : 226 halaman

SINOPSIS : Buku ini berkisahkan 
tentang kejadian sehari-hari Cak Dlahom 
di Desanya. Cak Dlahom merupakan 
duda tua yang nyeleneh, yang sering 
ditertawakan warga, dan pastinya sering 
dianggap gila dengan warga kampung. 
Bagaimana tidak dianggap gila lha wong

Anjing sama Kambing saja dipeluknya bergantian, tidur telanjang 
diteras masjid ya ndak sungkan, apalagi tawon nguber-nguber 
ya santai-santai wae rikane.

Buku ini mengulas karakter yang beraneka ragam, dari Mat 
Piti yang suka membantu, Cak Dlahom yang edan, Romlah yang 
jadi kembang desa, Gus Mut yang suka mbeweh, Pak Lurah 
yang biasanya suka komen tentang Cak Dlahom juga karakter-
karakter lainnya.

Suguhan ceritanya pun enak dibaca diselingi dengan humor-
humor ringan dan segar. Karena itu, meskipun berisi petuah-
petuah hidup yang mengandung nilai religius, namun pembaca 
seakan diajak untuk menikmati cerita tanpa harus merasa 
sedang diceramahi. Ditambah lagi cerita yang memotret kisah 
hidup sehari-hari orang biasa, berlatar belakang masyarakat 
desa yang bersahaja.

KELEBIHAN : Bahasa yang mudah dipahami Kisah-kisah 
yang disajikan sangat realita di kehidupan Nasihat-nasihat yang 
diberikan sederhana, namun menusuk sekali bahasannya

KEKURANGAN : Cover buku terlalu sederhana

THE LIFE PLAN : 700 Cara 
Sederhana Untuk Hidup Lebih Baik

Penulis : Robert Ashton
Penerjemah : Fransiskus Ransus
Penerbit : Erlangga
Tahun terbit : 2012
Cetakan : V
Jumlah halaman : 226 halaman

SINOPSIS : Setiap insan pasti memiliki 
hasrat yang tidak pernah puas dalam 
memenuhi kebutuhan hidup. Faktanya, 
setiap individu memiliki keterbatasan 
untuk mencapai tingkat kesempurnaan

yang sifatnya relatif. Keberhasilan untuk dapat mencapai tingkat 
yang sempurna membutuhkan suatu perubahan pola pikir yang 
dinamis.

Mayoritas masyarakat kehilangan jati diri hingga mereka tidak 
mengetahui kelebihan tersembunyi yang mereka miliki. Keadaan 
seperti ini harus di antisipasi dengan cara membuka jendela 
dunia, mencari referensi sebanyak mungkin, dan merencanakan 
masa depan secara matang.

Buku The Life Plan, yang ditulis oleh Robert Ashton 
menyajikan 700 cara yang terbagi atas 10 langkah kecil pada 
setiap subbabnya yang berguna untuk menyikapi mindset yang 
tetap bertahan pada zona aman. Buku tepat bagi orang yang 
sedang mencari jadi diri. Penggunaan bahasa dalam buku ini 
mudah untuk dipahami seluruh kalangan usia.

KELEBIHAN : a) Buku yang tepat untuk menjadi bacaan kita 
dalam memecahkan permasalahan yang sering kita temui dalam 
kehidupan sehari-hari.
b) Sampul dari buku ini dirancang dengan warna hijau cerah dan 
berpadu dengan judul yang ditulis dengan font ukuran besar, 
menjadikan buku ini mempunyai daya tarik untuk dibaca

KEKURANGAN : Terdapat kata-kata dalam bahasa ilmiah yang 
sedikit sulit dipahami oleh pelajar ditingkat menengah pertama
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Hey Guys mau tau makanan yang lagi kekinian 
sekarang ini, kalau para pecinta drakor pasti sudah tau 
Drama Start Up yang dibintangi Nam Joo Hyuk dan 
Bae Suzy di drama itu ada satu kudapan yang kerap 
ditampikan yakni corndog ala Korea.

Kalau temen-temen pengen mau buka usaha kudapan 
boleh juga ni dicoba resepnya karena masih belum 
banyak di Indonesia yang jual kudapan ini.

Untuk tau tata cara pembuatannya dan resepnya 
yuukk cek cara pembuatan Corndog ala Koreanya  
Guys.

Bahan-Bahan :

190 gram tepung terigu
80 gram tepung ketan 
30 gram  perisa mentega bubuk
2 gram pengembang roti 
3 gram garam 
3 gram ragi 
30 gram gula
150 ml + 15 ml air 
30 ml minyak sayur
1 buah kentang berukuran kecil 
1 buah ubi manis  
Keju mozarella 
4 buah sosis
Mayonaise Saus

Cara membuat :

Masukkan tepung terigu, tepung ketan, perisa mentega bubuk, pengembang roti, garam lalu diaduk. Kemudian 
masukkan ragi, gula, dan 150 ml air. Aduk pelan-pelan. Masukkan minyak sayur. Kembali campurkan hingga 
merata. Tuang 15   ml air. Aduk hingga merata. Jika sudah diaduk hingga rata, tutup wadah tersebut. 

Sekarang beralih dengan mengupas kentang dan ubi. Lalu potong dadu. Cuci bersih dan saring airnya. Potong 
keju mozarella dengan ukuran persegi panjang menjadi lima bagian. Tusukkan keju mozarella ke sumpit, pada 
sumpit lain, tusukkan sosis. Celupkan keju dan sosis yang sudah ditusukkan ke sumpit pada adonan tepung 
yang telah dibuat sebelumnya. Jika sudah, celupkan pada kentang atau ubi yang sudah dipotong dadu. Balurkan 
semuanya dengan tepung roti secara merata. Goreng di minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Sajikan 
dengan saus dan mayones yang dituang di atas corndog. 

Link Video Cara Pembuatannya : https://www.youtube.com/watch?v=JC9s5blNUsE&feature=emb_logo
Foto: By Firdha Firdha 
Resep : https://www.kompas.com/food/read
Selamat mencoba ya temen-temen semoga bermanfaat ya Guys ………

CORNDOG KOREA

OUTFIT 
PAS DAN 
NYAMAN 
SELAMA 
WFH (WORK 
FROM 
HOME)

Sejak mulai merebaknya virus Covid-19 di Indonesia 
pemerintah mulai menghimbau masyarakat untuk 
melakukan social distancing dan membatasi 
interaksi sosial. Salah satu yang diterapkan oleh 
perusahaan-perusahaan adalah dengan sistem 
work from home (WFH) dengan tujuan untuk 
meminimalkan potensi infeksi Covid-19 kepada 
para karyawannya.

Work from home secara harfiah diartikan sebagai 
kerja dari rumah. Konsep WFH adalah konsep di 
mana para karyawan sebuah perusahaan dapat 
bekerja dari rumah tanpa harus datang ke kantor. 
Meskipun bisa nyaman bekerja dari rumah sendiri, 
bukan berarti kamu mengabaikan penampilan dan 

pakaian yang dikenakan selama WFH.

Kamu tetap harus memperhatikan outfit yang 
dipakai. Pasalnya, kamu bisa saja mendapat 
panggilan meeting atau video call mendadak. 
Selain agar tetap standby jika sewaktu-waktu 
menerima panggilan video call, menggunakan baju 
yang rapi juga dapat meningkatkan produktivitas. 
Masalahnya, terkadang bekerja dari rumah 
membuatmu bingung ketika memilih pakaian yang 
pas dan nyaman. Agar siap menghadapi serangan 
bisnis mendadak dari rumah, kamu tetap harus 
tampil chic dan profesional sekaligus cukup nyaman 
untuk wara-wiri ke dapur untuk membuat kopi atau 
mengambil kudapan. Rumit, bukan?.

Untuk itu berikut tips berpakaian selama kamu menjalankan WFH
1. Gunakan pakaian yang nyaman
Pakaian yang kamu gunakan haruslah nyaman dikenakan sehingga tidak menghalangi kamu bekerja. 
Nyaman tidak selamanya berarti simpel dan boring. Kamu bisa sedikit dress up supaya bisa menciptakan 
suasana yang semangat dalam bekerja. Sehingga, kamu bisa lebih optimal. Jika kamu tidak memiliki jadwal 
meeting yang mengharuskanmu bertatap muka kamu bisa menggunakan pakaian yang kasual.
2. Perhatikan bahan pakaian
Selain outfit yang nyaman pemilihan bahan pakaian perlu diperhatikan. Kenakan pakaian yang dapat 
menyerap keringat seperti katun jika suasana rumah dan udara sedang panas dan durasi meeting dilakukan 
dalam waktu lama. Namun jika udara sedang dingin kamu bisa kenakan sweatshirt dengan tambahan 
celana training atau jogger agar tidak kedinginan.
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PEDOMAN 
OUTFIT 

WFH YANG 
PAS BUAT 

KAMU!

Work from home tentu tidak jadi alasan kamu tidak bisa 
tampil rapi, bukan? Faktanya, mengenakan baju-baju yang 
rapi dan nyaman turut bisa meningkatkan produktivitas 
dan semangat kita untuk bekerja, lho. Berikut rekomendasi 
untuk kamu tetap tampil chic dan profesional selama WFH.

Lagi mood untuk pakai outfit sedikit formal untuk video 
call sama kolega kantor? Gak salah kok! Kasual Oxford 
Shirt bisa banget jadi pilihan kamu.
Dengan model button down collar dan cutting slimfit, 
Kasual Oxford Shirt langsung bikin kamu kelihatan 
rapih dan well-groomed. Mau ada meeting sama client 
dengan video conference? Langsung ambil Kasual 
Oxford Shirt aja!

1. Kasual Oxford Shirt

Bosan dengan atasan kaos, tapi masih tetap mau kelihatan santai 
dan relaxed? Langsung aja pakai Kasual Chino Pants warna 
pilihanmu dan sweater santai favoritmu. Untuk look yang kalem, 
kamu bisa coba Kasual Chino warna-warna nude seperti Khaki, 
Cream, atau Coffee dengan atasan warna cerah juga. Kerja di rumah 
dengan outfit kayak gini cocok banget ditemenin sama segelas kopi.

2. Sweater & Kasual Chino Pants in Nude Colors

For MAN

For WOMAN

3. Kombinasi motif dan warna
Meski hanya badan yang terlihat di layar kamera, 
mengenakan outfit dengan kombinasi warna yang 
pas juga bisa membangkitkan mood positif. Kamu 
pun tak perlu lagi mengganti baju setelah meeting 
selesai. Cobalah menggunakan atasan dengan motif 
sederhana, seperti motif corak batik atau garis, untuk 
memberi kesan segar pada wajah. Lengkapi dengan 
menggunakan celana kain polos agar tidak terlihat 
ramai. Kamu bisa pula menggunakan paduan warna 
biru langit dengan hitam atau putih dengan coklat. 

Kuncinya, jangan sampai ada satu warna yang terlihat 
lebih mencolok, agar penampilan kamu tidak terlihat 
terlalu berlebihan.

4. Utamakan Fungsi
Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melepas pakaian 
kasualmu saat berada di rumah, pastikan saja kamu 
memiliki outer serbaguna yang bisa dijangkau. Pilih 
sesuatu yang sederhana seperti rompi atau blazer katun 
untuk menyelamatkan kamu saat panggilan video call 
mendadak.

5. Beri aksesori tambahan
Tak hanya dengan padu padan busana, kamu 
juga bisa menambahkan aksesori tambahan untuk 
menunjang penampilan selama WFH. Misalnya, dengan 
menggunakan jam tangan, topi atau kacamata. Namun, 
jangan lupa memperhatikan warna pakaian yang 
dikenakan agar aksesori yang digunakan selaras dan 
tidak keluar dari ketentuan perusahaan. Ingat, sekalipun 
terhubung dari rumah, peraturan perusahaan tetap 
perlu diperhatikan.

1. Home set kasual 

4. Scarf motif elegan

Ingin tampil simpel tetapi tetap rapi, home set 
dengan warna terracotta ini siap menemani kamu 
mengerjakan pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah 
dengan nyaman. Model atasan dengan kancing 
ini busui friendly loh, celana model kulot ini juga 
memudahkan gerak kamu selama WFH. Padukan 
dengan pashmina warna pastel untuk tampilan lebih 
chic.

Ingin tampil memukau di depan client atau kolega 
pada saat video call? Kamu bisa pilih scarf dengan 
motif yang elegan dan warna yang cerah. Dijamin 
tampilan kamu tidak akan plain dan akan memberikan 
kesan. Beri sedikit model pada gaya hijabmu untuk 
mendukung penampilan eleganmu.

5. Hijab instan mudah dan simple
Saat tiba-tiba ada panggilan meeting tapi kamu belum 
prepare well, hijab instan bisa menjadi penolong saat 
kamu butuh tampilan singkat. Dengan model dua 
layer, tampilan hijab instan kamu tidak seperti hijab 
instan rumahan biasa. Pilih warna hijab instan yang 
cerah dan pastikan kamu tetap menggunakan make 
up tipis agar tampilan kamu semakin cantik.

by. Siti Suryani

2. Tunic stylish
Untuk kamu yang senang dengan tunic tapi tetap 
ingin terlihat stylish, cobalah tunic dengan detail 
drapery pada bagian depan ini. Padukan dengan 
celana cutting lurus dan berbahan polyester. 
Tampilanmu akan tetap terlihat profesional meskipun 
hanya dirumah saja.

3. Gamis kaus yang nyaman
Gamis juga bisa jadi pakaian yang nyaman dikenakan 
selama WFH, lho! Pilihlah gamis yang berbahan tipis 
namun tidak menerawang supaya kamu bisa bekerja 
dengan leluasa, ya. Dengan bahan yang ringan dan 
desain yang simpel, gamis ini pasti bisa bikin kamu 
lebih semangat bekerja! Untuk para moms yang 
masih memiliki bayi gamis ini juga busui friendly 
dengan kancing dibagian depan.
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#beranipunyaskill dan genggam
masa depanmu, bersama pendidikan 

vokasi LP3I sekarang juga!

BONGKAR
SEMUA

KETERBATASAN!

www.lp3i.acid
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