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HUT Karyawan LP3I Maret – April

BEHIND THE DESK

Ass. Wr. Wb.
Salam sejahtera buat kita semua
Sebelumnya kami dari seluruh redaksi mengucapkan:
Marhaban Ya Ramadhan…
LP3IYERS yang berbahagia,
Hari ini kita terbitkan lagi majalah internal kita MYLP3I untuk edisi ke 2 bulan Maret – April 2021. Di
sela-sela kesibukan kita yang luar biasa ditambahkan dengan banyaknya juga tugas dinas ke luar
kota membuat pekerjaan kali ini jadi agak lebih berat bagi kita, namun alhamdulillah kita winning
team majalah MYLP3I bisa berhasil juga menyelesaikannya tepat waktu. Ada yang berbeda juga kali
ini karena kita sudah mulai libatkan mahasiwa/I kita dalam mengisi konten kali ini. Berharap terbitan
berikutnya bisa lebih banyak mahasiswa/I dan dari cabang dan kampus bisa ikutan terlibat dalam
mengisi majalah kita ini… Amin.
LP3IYERS yang sehat,
Pada edisi kali ini kita banyak melakukan liputan tentang ramadhan dan menyambut lebaran
tentunya meski juga kita ada liputan seputar HUT LP3I yang ke 32 lalu. Ada juga liputan kegiatan
menyambut bulan suci Ramadhan misalnya Kegiatan Kurma (Kebersamaan Untuk Ramadhan) lalu
juga membahas salah satu kampus kita dimana kali ini kita kupas tuntas Kampus PSDKU dari
Politeknik LP3I (PLB) yaitu Kampus Langsa, Aceh. Tidak hanya kampusnya kita bahas tapi juga
wisata, pengobatan dan kulinernya sekalian kita bahas juga (biar tuntasss).
Update tentang perusahaan kita coba bahas tentang Klasifikasi PTS, Kampus dan Cabang yang
sudah kita selesaikan di Februari lalu, juga kita bahas tentang kompetensi, lalu juga Struktur
Organisasi yang baru di Kantor Pusat. Tak lupa juga kita berkenalan dengan business unit baru
di kantor pusat yaitu SBU Accelerate. Juga ada berita seputar rekrutmen KK Cimahi, lalu kegiatan
sosial dari College Kupang dan masih banyak lainnya (kudu baca!)
Disisi profil kali ini kita angkat profil Pak Isral (BPH Yayasan) dan juga Pak Karya (CHRO), lalu juga
kita ada interview tokoh luar (mesti baca agar kenal tokohnya), dan tentu saja seperti biasa kita
masukkan artikel ringan seperti resensi buku, novel dan tentu juga film, juga ada bahasan masakan
khas menyambut lebaran. Buat lucu-lucuan bisa lihat di humor ramadhan.
Kita juga tampilkan artikel agama dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, dengan judul Makna
dan Hikmah Idul Fitri, yang bisa menyegarkan dahaga kita tentang agama, ada juga artikel motivasi
dan juga tips dalam berkomunikasi.
Tak lupa juga tentu quiz berhadiah lalu jalan-jalan ke luar negeri (kali ini kita ke negara skandinavia),
terus ada olah raga juga, ada fashion juga, ada kesehatan. Kita usahakan isinya komplit sehingga
bisa dibaca-baca dan dipamerkan ke teman, saudara, handaitaulan, tetangga dan lainnya pada
saat lebaran nanti.
LP3IYERS yang berbahagia,
Akhirnya kami dari redaksi mengucapkan selamat berpuasa, semoga kita bisa menjalaninya dengan
baik dan bisa fitri kembali pada saat idul fitri nanti. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1442
H. Hidup adalah anugrah sehingga sudah selayaknya kita mensyukurinya dan menikmatinya
dengan cara mem-berikan 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…! LP3I akan jadi terbaik!
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 3 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...
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MY-UPDATE
LP3I Se- Indonesia, yang dimana memiliki
maksud serta tujuan dalam rangka mensyukuri
atas nikmat dan karunia ALLAH SWT selama
ini, karena HUT bukanlah hanya sekedar usia
tetapi bagaimana hadirnya eksistensi kita dalam
berbagi kebahagiaan dengan orang, masyarakat
dan lingkungan sekitar.
Karenanya, LP3I melalui manajemen Kantor
Kramat memutuskan untuk menyelenggarakan
kegiatan HUT LP3I yang berorientasi aksi
sosial, kepedulian dan solidaritas antar sesama
manusia. Selain itu, LP3I mempersiapkan
beberapa kegiatan Lomba Seni, Kompetensi
dan Ketangkasan yang diharapkan dapat
meningkatkan semarak daripada HUT LP3I
tahun 2021.

By : Ferdi – Dadang

Sahabat LP3I-Yers yang berbahagia, Genap 32
Tahun sudah usia LP3I, namun perayaan Hari
Ulang Tahun (HUT) LP3I untuk kali keduanya
terasa berbeda dari tahun - tahun sebelumnya
akibat Pandemi virus Corona Covid-19. Dimana
segala sesuatunya masih terbatas dan dibatasi

demi berkurangnya jumlah suspect atau
penderita Covid-19 di Indonesia khususnya di
wilayah dan daerahnya masing – masing.

I’TIKAF KARYAWAN MENJELANG
HARI JADI LP3I KE- 32 TAHUN

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan
telah mengulang hari jadinya ketika pertama
kali diumumkan suspect pertama di Indonesia
di 02 Maret 2020. Tentu, hal ini tidak hanya
berdampak terhadap krisis kesehatan tetapi
sudah merambah terhadap krisis ekonomi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan
yang dilakukan dalam rangka menyambut hari
jadi LP3I, dimana hal tersebut diikuti oleh seluruh
Karyawan LP3I (Pria) yang beragama muslim
guna bermuhasabah, mendekatkan diri kepada
ALLAH SWT agar kiranya LP3I senantiasa
diberikan keberkahan, diberikan naungan dan
diridhoi oleh ALLAH SWT terkhusus insan
karyawan/ti LP3I yang ada di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara hadir ke
Masjid, beri’tikaf selama ±72 Jam di masjid yang
telah ditetapkan bersama dan dimana dikoordinir
langsung oleh HR dan/ Mentoring Agama
masing - masing.
Namun di tengah kondisi dan Pandemi seperti
ini, kegiatan i’tikaf dilaksanakan dengan standar
serta ketentuan protokoler kesehatan 5M
(Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga
Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi
Mobilitas). Dengan kata lain pelaksanaan
dilakukan dengan jumlah Karyawan yang
dianggap ideal dari kapasitas okupansi masjid
itu sendiri.

LP3I BERBAGI MELALUI PAKET
SEMBAKO
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Seremonial HUT LP3I merupakan kegiatan
rutin yang dilaksanakan secara nasional baik
secara Headquarter atau secara Branches

LP3I di hari jadinya yang ke-32 Tahun merasa
terpanggil dan mengajak seluruh Keluarga Besar
LP3I untuk bisa meringankan beban Saudara –
saudara kita dengan cara menyisihkan sebagian
rezeki yang ada, melalui pemberian berupa
bantuan kepada Saudara – saudara kita dalam
bentuk Paket Sembako terhadap warga sekitar
yang dianggap terdampak ekonomi akibat
wabah Pandemi Covid-19 ini.
Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan dan diikuti
sebagian besar Kampus/Cabang LP3I.

LP3I PEDULI MELALUI
PROGRAM DONOR DARAH

Untuk itu, setelah melalui diskusi dan
pertimbangan yang ada ditetapkan beberapa
kegiatan &amp; rangkaian HUT LP3I yang
kiranya dapat dilaksanakan oleh seluruh
Kampus/ Cabang LP3I secara nasional yang
tetap mengedepankan protokoler kesehatan
yang berlaku.
Adapun kegiatan yang disajikan oleh Kantor
Kramat melalui Panitia HUT Nasional LP3I adalah
sebagai berikut :

HIAS FO KAMPUS/CABANG LP3I

Kegiatan di atas diselenggarakan dan diikuti oleh
seluruh kampus/ cabang LP3I se - Indonesia,
yang dimana kegiatan tersebut dimaksudkan
untuk memeriahkan HUT LP3I melalui hias dan
dekorasi FO Interior dan eksterior sesuai suasana
HUT LP3I sekaligus video pendek ucapan hari
jadinya LP3I.
Dari hasil kiriman photo hiasan/ dekorasi beserta
video ucapan pendek yang diterima panitia,
secara keseluruhan semuanya sangatlah bagus
dan cukup kreatif. Namun Panitia beserta Tim
Penilai dari tingkat C-Level yang ada tetap harus
menetapkan YANG TERBAIK dari semua hasil
terbaik yang dikirim oleh Kampus/ Cabang LP3I
Se- Indonesia dengan indikator penilaian untuk
kategori :
KATEGORI PENILAIAN

Kegiatan Donor Darah diselenggarakan dalam
rangka memperingati HUT LP3I dan semangat
kepedulian LP3I terhadap keterbatasan stok
darah di PMI Kota dan Wilayah Indonesia.
Karena tak dipungkiri, semenjak merebaknya
wabah Pandemi Covid-19 praktis keterbatasan
stok darah di PMI meningkat. Tak khayal hal
tersebut terjadi di Kota besar seperti DKI Jakarta.
Sehingga melihat hal tersebut LP3I melaksanakan
kegiatan Donor Darah di beberapa Kampus/
Cabang LP3I. Diantaranya terlaksana di
Politeknik LP3I Jakarta, PSDKU Padang dan
LP3I College Sidoarjo dan lain – lain serta dimana
memiliki satu semangat yaitu MARI BERBAGI
KEHIDUPAN DENGAN SESAMA.

HIAS FO KAMPUS/
CABANG LP3I

VIDEO PENDEK UCAPAN
HARI JADI LP3I

• Keindahan & Kerapihan
• Kesesuaian Tema &
Kreatifitas
• Orisinalitas Karya
• Kebersihan

• Originalitas
• Kesesuaian Tema &
Kreatifitas
• Kejelasan Alur Video
• Estetika
• Teknis (Komposisi &
Editing)

PEMENANG (JUARA)
HIAS FO KAMPUS/
CABANG LP3I

VIDEO PENDEK UCAPAN
HARI JADI LP3I

• Juara 1 Banda Aceh
• Juara 2 Jakarta Utara
• Juara 3 Makassar
Tamalanrea
• Harapan 1 Kramat Raya
• Harapan 2 Jakarta Timur
• Harapan 3 Pondok Gede

•
•
•
•
•
•

Juara 1 Tasikmalaya
Juara 2 Majalengka
Juara 3 Yogyakarta
Harapan 1 Pondok Cabe
Harapan 2 Kramat Raya
Harapan 3 Cimone

Tiap pemenang berhak menerima hadiah dari
Panitia berupa uang tunai sebesar :
Rp. 500.000,- Juara 1
Rp. 350.000,- Juara 2
Rp. 200.000,- Juara 3
Sebagai bentuk penghargaan atas hasil hiasan
dan/ video pendek yang dikaryakan oleh
Kampus/Cabang LP3I, bagi Juara Harapan
dikirimkan berupa paket cemilan (kue) yang
kiranya bisa menjadi semangat di kemudian.

LOMBA SENI - KOMPETENSI
DAN LOMBA KETANGKASAN
(OLAHRAGA)

TASYAKURAN HARI JADI LP3I –
29 MARET 2021
Kegiatan tasyakuran telah sukses terlaksana
dan berhasil dihadiri oleh seluruh Karyawan/ti
Nasional LP3I. Dimana kegiatan dilaksanakan
dengan konsep Daring (Semi Blended) yang
tetap mengedepankan Protokoler Kesehatan.
Kegiatan ini dimulai dari Jakarta (Kantor Kramat)
tepat 08.00 WIB, dimana rangkaian acaranya
adalah :

Kegiatan lomba ini diikuti oleh karyawan dan
mahasiswa/ peserta didik, dimana kegiatan ini
memiliki semangat guna menghadirkan rasa
kesatuan hati, meningkatkan team work dan
solidaritas antar sesama.
Dari kegiatan – kegiatan yang disampaikan oleh
Panitia, terlaksanalah beberapa kegiatan lomba –
lomba Kampus/ Cabang LP3I, diantaranya:
LOMBA - LOMBA
SENI - KOMPETENSI

KETANGKASAN
(OLAHRAGA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

English Debate
Speech Contest
Business Case
Cerdas Cermat
MTQ
Puisi
Duta Kampus/ Cabang
Vocal/ TikTok
Stand Up Comedy

Futsal Competition
Badminton
Volly Ball
Tenis Meja
Catur
E-Sport
Mobile Legend
PES Competition

PEMASANGAN SPANDUK/
UMBUL–UMBUL HUT LP3I KE-32
TAHUN
Dalam rangka semarak HUT LP3I Ke- 32 Tahun,
Kampus/ Cabang LP3I melakukan Pemasangan
Spanduk/ Umbul – umbul di beberapa titik
keramaian di kota/daerah masing-masing yang
dimana dilakukan sebagai bentuk program
penguatan image LP3I di masyarakat.

• Pembacaan Surah Yasin oleh Ust. Syubli
Abbas & Ust. Rahman Ashari
• Dilanjutkan dengan Tausiah Agama oleh KH.
Taufiqurahman
• Setelahnya dijeda dengan Break Quiz
yang dipandu oleh Mas Tito dengan hadiah
berupa paket makanan yang dikirimkan ke
pemenang Kampus/ Cabang LP3I
• Dan berlanjut ke Laporan Kegiatan HUT LP3I
secara Nasional oleh SC HUT LP3I Ke- 32
Tahun Bp. Karya Bakti Kaban
• Setelah itu ada Kesan – Pesan Pembina
Yayasan LP3I, diawali oleh Ibu Hj. Sri Martani
dan berikutnya Bp. Fakhri Effendy
• Selanjutnya
Pengumuman
Karyawan
Terbaik LP3I, dimana Tahun 2021 jatuh
kepada nama – nama di bawah ini :
1. Rizky Januar Putra (Staf C&P)
LP3I College Surabaya
2. Novia Santi (Cashier)
LP3I College Bengkulu
3. Mirfarid Muchtar (Kabag. SAPRA)
Polinas Makassar
4. Dwi Alfia Rizkiyani (Kabag. C&P)
Polinas Makassar
5. Usep Suhandi (Ass.Lab)
PLJ Jakarta Utara
6. Amin Iskandar (Staf HR & SMO)
PLJ Jakarta Timur
7. Dwi Prayitno (AO)
PLJ Pondok Gede
8. Utep Sobali (Kabag. Bahasa)
PLJ Kramat Raya
9. Umi Hani M (Manager LCC & CDC)
Kantor Kramat
10. Enar Aryadi (CMO)
Kantor Kramat
Dimana setiap KARYAWAN TERBAIK berhak
menerima penghargaan berupa 1 bulan gaji
dari Kampus/Cabang masing – masing.
• Setelahnya berlanjut dengan Sambutan &
Pengarahan CEO LP3I – Bp. Mahanugra
Kinzana, yang dimana beliau sampaikan
ucapan terima kasih atas kontribusi serta
partisipasi semua pihak dalam mensukseskan
rangkaian – kegiatan HUT LP3I dan pada
kesempatan tersebut beliau berpesan
agar kita dapat meningkatkan kembali

produktivitas kerja & mendukung daripada
kegiatan – kegiatan yang akan berjalan
diantaranya program KURMA & sub-brand
LP3I yaitu ACCELERATE.
• Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan
SANTUNAN ANAK YATIM secara simbolis
dan sebagaimana yang kita ketahui bersama
bahwa kegiatan ini juga dijalankan oleh
sebagian Kampus/ Cabang LP3I sebagai
bentuk rasa syukur atas nikmat ALLAH SWT.
• Berikutnya adalah sesi PEMOTONGAN
TUMPENG, yang mana pemotongan
tumpeng simbolis pertama dilakukan oleh
CHRO LP3I Bp. Karya Bakti Kaban, berikut
oleh CEO LP3I Bp. Mahanugra Kinzana dan
terakhir dilakukan oleh Direktur Politeknik
LP3I Jakarta Bp. Akhwanul Akmal.

Berikut dan demikianlah cerita serta informasi
pelaksanaan seluruh rangkaian – kegiatan HUT
LP3I Ke- 32 Tahun. Tentu, masih banyak hal – hal
yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali
di kemudian. Untuk itu dan sejak dini kami
mengajak para pembaca (terkhusus insan LP3I)
guna dapat menyampaikan ide serta gagasannya
tentang pelaksanaan HUT LP3I yang lebih baik
kembali di tahun depan.
Terima kasih... !!!
Salam sehat dan semangat Keluarga besar LP3IYers
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KURMA
“KEBERSAMAAN
UNTUK RAMADHAN”
Salam sehat kepada para LP3I-Yers dimanapun Anda berada…
Dalam rangka menyambut hadirnya bulan Suci Ramadhan 1442 H, LP3I
Kantor Kramat melalui Direktorat Chief Operation Officer (COO) mempersiapkan
serta menyelenggarakan kegiatan KURMA (Kebersamaan untuk Ramadhan)
2021 M/ 1442 H, yang diharapkan diikuti oleh Mahasiswa/ Peserta Didik Aktif
sekaligus dalam rangka mengisi kegiatan – kegiatan keagamaan selama di bulan
Ramadhan, adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

MARHABBAN YAA RAMADHAN ....
Ramadhan kali ini merupakan ramadhan kedua di tengah
masa Pandemi. Kangen rasanya untuk Ngabuburit &
Buka Puasa Bersama dengan teman-teman di kantor,
sampai Tarawih Bersama di Masjid. Kali ini kembali kita
cukup saling mendoakan sesama muslim sehingga arti
kebersamaan ramadhan di tengah dan kondisi Pandemi
masih tetap terjaga.
Untuk hadiah masing – masing Pemenang berhak menerima :
Juara 1 : Uang Tunai + Piagam/ Sertifikat
Juara 2 : Uang Tunai + Piagam/ Sertifikat
Juara 3 : Uang Tunai + Piagam/ Sertifikat
Alhamdulillah berdasarkan hasil pengumuman Pemenang kegiatan di tanggal 22
April 2021, terpilihlah para pemenang masing – masing lomba sebagai berikut :

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 19 – 20 April 202 (Peserta 56 Orang) |
Poster Ramadhan Contes 20 April 2021 (Peserta 33 Orang) | Video Creative
Ramadhan Contes 20 April 2021 (Peserta 28 Orang) | Ceramah Ramadhan
(Berbahasa Inggris) 21 – 22 April 2021 (Peserta 50 Orang)
*Data update: 19 April 2021
Event ini diikuti oleh hampir seluruh Kampus/ Cabang LP3I Se-Indonesia,
dengan total kepesertaan mencapai angka Peserta 167 Orang dari Mahasiswa/
Peserta Didik Aktif LP3I.
Kegiatan KURMA ini sendiri diisi oleh para Dewan Juri yang kompeten
dibidangnya, diantaranya ialah :
Berikut dan demikianlah cerita serta informasi pelaksanaan seluruh rangkaian
kegiatan KURMA LP3I 2021 M/ 1442 H. Tentu, masih banyak hal – hal yang
perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali di kemudian. Terima kasih... LP3I-Yers
semuanya !!!
Taqabbalallahu minna wa minkum
Minal Aidzin wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Bathin
1 Syawal 1442 H
Salam sehat dan semangat Keluarga besar LP3I
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KLASIFIKASI
PTS, KAMPUS
DAN CABANG
Hi LP3I-ers,
Bagaimana kabarnya? Tentu sehat dan luar biasa yah… Amin! Kita ucapkan
dahulu Marhaban.. Ya… Ramadhan buat kita semua…
Pada edisi MY-LP3I edisi pertama lalu kita sudah infokan tentang rencana
klasifikasi PTS, Kampus dan Cabang di lingkungan LP3I Group, dimana
implementasi Klasifikasi ini telah diselesaikan oleh Tim CHRO Pusat
bekerjasama dengan semua PTS, Kampus dan Cabang pada akhir

Maret kemarin. Bagaimana proses implementasinya? Dilakukan dengan
kolaborasi Pusat dan Daerah, dimana Pusat membuat sebuah form
template yang diisi oleh Daerah dan data yang ada lalu di kalkulasi di Pusat
dan didiskusikan kembali dengan Daerah sehingga didapatkan klasifikasi
dari semua PTS, Kampus dan Cabang, lalu klasifikasi ini dibuatkan SK-nya.
Kemudian bagaimana dan apa kriteria dari penentuan kelas ini? Hal ini bisa
dilihat dari tabel di bawah ini:

PEMBAGIAN KELAS:

PEMBAGIAN KELAS:

PEMBAGIAN KELAS:

PEMBAGIAN KELAS:

PEMBAGIAN KELAS:

PEMBAGIAN KELAS:

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

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

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

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

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

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

KRITERIA PTS:
No.
1
2
3
4

Indikator
REVENUE/OMSET
JUMLAH MAHASISWA/I
OPERATIONAL COST
ASET

No.
1
2
3

Kelas

A
B
C

KRITERIA KAMPUS & CABANG
Standar

No.

Bobot

3.000.000.000
1.000
2.550.000.000
10.000.000.000

50%
25%
15%
10%
100%

Rp/bln
Mahasiswa/i/Bulan
Rp/bln
Rp

1
2
3
4

Standar Indikator

Indikator

No.

>99%
71% - 99%
< 71%

1
2
3

Standar

REVENUE/OMSET
JUMLAH MAHASISWA/I
OPERATIONAL COST
ASET
Kelas

A
B
C

450.000.000
450
382.500.000
1.800.000.000

Bobot
50%
25%
15%
10%
100%

Rp/bln
Mahasiswa/i/Bulan
Rp/bln
Rp

Standar Indikator

>99%
71% - 99%
< 71%

Dari hasil klasifikasi PTS, Kampus dan Cabang maka didapatkan hasil
sebagai berikut:
CABANG

PTS

KELAS A

KELAS B

KELAS C

KELAS A

KELAS B

KELAS C

• LP3I COLLEGE BANDA
ACEH
• PLP3I COLLEGE BANTEN

• LP3I COLLEGE BENGKULU
• LP3I COLLEGE KARAWANG
• LP3I COLLEGE
PURWOKERTO
• LP3I COLLEGE SURABAYA

•
•
•
•
•
•
•

• POLITEKNIK JAKARTA (PLJ)

• POLITEKNIK LP3I (PLB)

• POLITEKNIK MEDAN (PLM)
• POLITEKNIK LP3I
MAKASAR
• POLITEKNIK PGRI BANTEN

KELAS A

KELAS B

KELAS C

• PLJ KAMPUS BEKASI
• PLJ KAMPUS JAKARTA
UTARA
• PLJ KAMPUS CIKARANG
• PLB KAMPUS CIREBON
• PLB KAMPUS PEKAN BARU
• PLB KAMPUS TASIKMALAYA
• POLITEKNIK LP3I MAKASAR
KAMPUS TAMANLAREA

• PLJ KAMPUS CILODONG

• PLJ KAMPUS HARVEST
CITY
• PLJ KAMPUS JAKARTA
TIMUR
• PLJ KAMPUS PONDOK
CABE
• PLJ KAMPUS PONDOK
GEDE
• PLJ KAMPUS PASAR
MINGGU
• PLJ KAMPUS SUDIRMAN
• PLB KAMPUS LANGSA
• PLB KAMPUS PADANG
• PLM KAMPUS MARELAN

•
•
•
•
•
•
•

LP3I COLLEGE BALIKPAPAN
LP3I COLLEGE INDRAMAYU
LP3I COLLEGE JOGYAKARTA
LP3I COLLEGE KEDIRI
LP3I COLLEGE KUPANG
LP3I COLLEGE LAMPUNG
LP3I COLLEGE
MAJALENGKA
LP3I COLLEGE MALANG
LP3I COLLEGE
PALANGKARAYA
LP3I COLLEGE
PURWAKARTA
LP3I COLLEGE SEMARANG
LP3I COLLEGE SIDOARJO
LP3I COLLEGE SUKABUMI
LP3I COLLEGE TEGAL

Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Maka proses selanjutnya klasifikasi
yang ada akan disesuaikan dengan:
•
•
•
•

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….

KAMPUS

Mari kita sukseskan klasifikasi ini dalam rangka transformasi LP3I Group…
mari jadi saksi dan pelaku Transformasi ini….
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Dear LP3I-ers,
Melihat perkembangan bisnis dan kebutuhan
kedepannya maka jajaran C1 (Circle One)
melakukan perubahan struktur organisasi.
Perubahan yang terjadi adalah:
1. Divisi Internal Control dan Quality Assurance di
bawah Verus Hardian diubah menjadi Direktorat
Internal Control dan Quality Assurance dengan
kode CQAO. Perubahan ini bertujuan agar bagian
ini bisa lebih kuat berperan dalam transformasi
yang sedang berlangsung.
2. Penambahan Business Unit baru setara
Departemen yaitu Business Unit Accelerate
dengan kode EACR. Penambahan Business
Unit ini untuk membuat LP3I lebih mudah dan
lincah dalam membuat produk-produk baru
diluar merek LP3I. salah satu produk yang
sudah di-launching dalam bulan April lalu adalah
short course pelatihan MS Excel bagi umum
dengan merek ACCELERATE. Kedepannya aka
nada produk-produk unggulan lain yang akan
dikeluarkan oleh Business Unit Accelerate ini

PERUBAHAN
STRUKTUR
ORGANISASI DI
KANTOR PUSAT
LP3I GROUP

Berikut struktur organisasi yang baru dan telah
di-launching.

Berikut disampaikan lebih detail terkait SO Pusat.
PEMBINA
KAMPUS/
CABANG

Muh. Aghnia Syahputra

BENNY/ AGUS

KETUA YAYASAN LP3I

SBU
ALI Z. (MANAGER)

SPI
LENTERA

Isral Nurdin
Aspizain Chaniago
Ike Agustin
BADAN PENGURUS HARIAN

BOD

Mahanugra Kinzana
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Enar Aryadi

Jaenudin Akhmad

Anthony D
Bimo (Deputy)

Karya B. Kaban

Masria

Verus H.

CHIEF MARKETING OFFICER

CHIEF OPERATION OFFICER

CHIEF FINANCE OFFICER

CHIEF HR OFFICER

CHIEF IT OFFICER

CHIEF QA OFFICER (CQAO)

POLITEKNIK LP3I
PLB

POLITEKNIK LP3I
JAKARTA

POLITEKNIK LP3I
MEDAN
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CABANG2
BRANCHES

COMPETENCY
BASED IN ACTION
VOL I
By. Karya Bakti Kaba

Rekan-rekan praktisi sekalian, kita tahu dan menyadari bahwa dalam
persaingan bisnis saat ini, persaingan cukuplah ketat, dimana persaingan
tidak hanya dalam hal untuk mendapatkan klien, market share, revenue,
profit, branding, ataupun yang lainnya yang lebih kearah finance, sales
dan marketing, tapi juga termasuk persaingan dalam merebut talented
people. Tidak heran jika banyak perusahaan melakukan dengan berbagai
cara untuk bisa mendapatkan orang-orang yang dianggap bagus bahkan
mungkin dengan berbagai cara termasuk misalnya dengan membajak
dan lain sebagainya. Namun terkadang perusahaan hanya menggunakan
segala cara untuk medapatkan karyawan baru tersebut tanpa memiliki
sistem yang cukup baik untuk meng-approach karyawan yang sudah
berhasil di-hire tersebut. Terkadang dalam mendapatkan talented people
sudah dilakukan dengan usaha yang luar biasa, namun setelah karyawan
ada di dalam bersama dengan karyawan yang lainnya belumlah di
apporach secara baik sehingga akan mengakibatkan kurangnya motivasi,
turn over yang meningkat dan lain sebagainya.
Terkadang dalam keseharian, HRD dan manajemen perusahaan terlalu
terpaku pada sisi administrasi dan sedikit ’melupakan’ dalam sisi
development, padahal sisi ini adalah salah satu yang
menentukan arah bisnis kedepannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa
perspektif people development dalam dunia praktis HRD saat ini berpijak
pada 2 (dua) pendekatan, yaitu competency
based dan talent based. Pendekatan dengan talent based adalah dengan
pemetaan dari setiap karyawan berdasarkan talenta yang dimiliki, dan dari
sini akan dibuatkan satu talent pool yang mendapatkan approach khusus
yaitu untuk mempersiapkan para pemimpin maupun kandidat yang akan
menjadi top performer perusahaan kedepannya.
Dalam menggunakan pendekatan competency based, disini ditemukan dan
dibangun kompetensi setiap orang diorganisasi sehingga dari kompetensi
tersebut bisa digunakan untuk efektifitas dalam memenaje setiap orang
di organisasi. Biasanya talent based memadukan pendekatannya dengan
competency juga sehingga memberikan dampak yang lebih baik dan
powerful. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan menerapkan sistim
kompetensi competency based maka ada beberapa hal yang bisa kita
improve antara lain:
•
•
•
•

Kriteria penilaian kinerja karyawan menjadi lebih jelas
Kriteria seleksi dan perekrutan karyawan baru menjadi lebih jelas
Program pengembangan SDM lebih terarah dan terencana
Memudahkan proses perencanaan karir

Mari kita coba masuk lebih dalam ke competency based, apa itu defenisi
dari kompetensi? Ada banyak defenisinya dan berikut saya kutipkan
beberapa yang cukup dikenal di pasar:
Donald Shandler, PhD : …. relate to work (task and results) and the
characteristics of people doing the work (knowledge, skills and attitudes)
R. Palan PhD. (Competency Management, A Practitioner’s Guide) :
Underlying (hidden) characteristics in terms of motives, traits, self-concept,
values; and visible characteristics like knowledge and skills that drive
performance to pre-determined standards

an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or
superior performance in a job or situation
Scott B. Parry : A cluster of related knowledge, skills and attributes that
affects a major part of one’s job ( a role or responsibility), that correlates
with performance on the job, that can be measured against well-accepted
standards, and that can be improved through training and development
Dari berbagai defenisi di atas, mungkin bisa kita simpulkan bahwa
kompetensi itu adalah: Pengetahuan, keterampilan dan sikap membentuk
karakteristik perilaku / kualitas pribadi yang diperlukan oleh setiap karyawan
agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara optimal…
Dalam pendekatannya kompetensi sendiri di dunia praktis biasanya
dibagi atas 2 bagian yaitu Hard competency yaitu: kompetensi tentang
pengetahuan (apa yang saya ketahui) dan tentang ketrampilan (apa yang
saya bisa lakukan). Hard competency ini lebih mudah untuk diamati dan
dibentuk/dikembangkan. Hard competency ini penting untuk berhasil
tapi tidak cukup hanya ini karena mesti ada lagi kompetensi lainnya (soft
competency). Contoh hard competency misalnya pengetahuan tentang
accounting, finance, HRD, programming computer, pengetahuan tentang
hardware computer, dan lain sebagainya.
Soft competency yaitu: Konsep diri (bagaimana melihat diri saya), sifat (apa
yang menjadi kebiasaan saya), dan motif (apa yang menimbulkan energi
saya). Kompetensi ini lebih sulit untuk diamati dan perlu waktu lama untuk
dibentuk/dikembangkan. Kompetensi ini menjadi karakteristik mendasar
yang penting untuk keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya.
Contoh kompetensi ini misalnya leadership, customer service orientation,
information seeking, achievement orientation dan sebagainya.
Kemudian kompetensi dibagi lagi dalam 3 kelompok kompetensi
berdasarkan organisasi, posisi dan pekerjaan yaitu:
Kompetensi organisasi/inti atau yang biasa disebut dengan core
competency
Kompetensi pekerjaan atau terkadang disebut juga dengan functional/
technical competency
Dan kompetensi managerial/role yaitu kompetensi dibidang managerial.
Terkadang kompetensi managerial/role dimasukkan juga dalam fuctional/
technical competency dikarenakan adanya asumsi bahwa seorang
manager tentu kemampuan managerialnya adalah termasuk kompetensi
technical/fungsional bagi dia. Ada juga yang membuat kompetensi ke
tiga ini adalah kompetensi personal atau personality competency, namun
terkadang ada juga yang mengasumsikan bahwa personality sudah masuk
di core competency dan/atau di functional/technical, misalnya customer
service oriented diposisi seorang call center/helpdesk, karena posisi
call center/helpdesk harus memiliki kompetensi ini, maka kompetensi
ini dimasukkan dalam kompetensi fungsi atau teknikal, tentu semuanya
tergantung kebutuhan dan filosofi yang dianut oleh organisasi dalam
menentukannya.
Bersambung pada tulisam berikutnya….

Spencer & Spencer (Competence at Work): Underlying characteristic of
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ACCELERATE
BY LP3I
Accelerate by LP3I menawarkan kelas-kelas dengan durasi singkat
namun memberikan proses pembelajaran yang modern dan up-to-date
berfokus pada transformasi. Dengan menghadirkan pengalaman belajar
terbaik, yang menggabungkan aktivitas belajar online dan offline. Selain
itu, Accelerate berkolaborasi dengan praktisi terkemuka di dunia bisnis
modern untuk memberikan pembelajaran praktek yang tepat guna.

Selaku CEO LP3I Group Bapak Mahanugra
Kinzana,
membuat
terobosan
untuk
mengantisipasi pengembangan bisnis terhadap
produk produk baru, maka beliau membentuk
satu Strategic Business Unit (SBU) yang setara
dengan Departemen, yaitu Business Unit
Accelerate (EACR) yang dipimpin oleh Ali Zulfikar
sebagai Head-nya. Accelerate sebagai inisiasi
baru dari LP3I berfokus pada pengembangan
mindset, skills dan tools yang dibutuhkan sesuai
tuntutan bisnis modern saat ini.
---Saat ini Indonesia sedang mulai memasuki
bonus demografi dimana populasi usia produktif
mendominasi total jumlah penduduk Indonesia.
Momentum tersebut tentunya menjadi peluang
strategis bagi Indonesia untuk melakukan
percepatan pembangunan ekonomi, dengan
dukungan ketersediaan sumber daya manusia
usia produktif dalam jumlah yang signifikan.
Namun peluang besar ini harus menghadapi
tantangan ketika pandemi covid-19 melanda
dunia sejak tahun 2020 termasuk Indonesia.
Angka
pengangguran
meningkat
tajam
diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan
ekonomi global. Banyak karyawan yang terkena
PHK akhirnya banting setir membangun usaha
untuk bertahan hidup. Tidak sedikit pula fresh
graduate yang kesulitan mendapatkan pekerjaan
dikarenakan sedikitnya perusahaan yg membuka
lowongan pekerjaan.
Di sinilah, Accelerate by LP3I hadir untuk
menjawab dan menjadi solusi atas tantangantantangan tersebut. LP3I menilik adanya
kebutuhan pengembangan mindset, skill, dan
tools di samping pengembangan di bidang
profesi yang selama ini telah tersedia di LP3I.
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Dengan tujuan untuk memfasilitasi karyawan,
fresh graduate, serta pelaku bisnis dan UMKM
mendapatkan akses pembelajaran yang sesuai
dengan tuntutan dunia bisnis sekarang ini.
Accelerate by LP3I menawarkan kelas-kelas
dengan durasi singkat namun memberikan
proses pembelajaran yang modern dan upto-date berfokus pada transformasi. Dengan
menghadirkan pengalaman belajar terbaik,
yang menggabungkan aktivitas belajar online
dan offline. Selain itu, Accelerate berkolaborasi
dengan praktisi terkemuka di dunia bisnis
modern untuk memberikan pembelajaran
praktek yang tepat guna.
--Kolaborasi dengan ARAT Akademi
Saat ini, Accelerate berkolaborasi dengan ARAT
Akademi yang berfokus kepada pengembangan
kapasitas dari tenaga profesional di bidang kreatif
dan digital di Indonesia. Dengan pengalaman
pembelajaran yang komprehensif, ARAT
Akademi memiliki misi untuk meningkatkan
kualitas kepemimpinan dan berfikir strategis
bagi profesional di bidang kreatif dan digital di
Indonesia.
--Kelas yang tersedia di Accelerate by LP3I
 Design Thinking
Kelas ini bertujuan mempelajari cara untuk
berpikir, mindset, sudut pandang agar bisa
menelisik solusi yang inovatif melalui sudut
pandang Design Thinking yang berdasar pada
proses yang jelas, terukur, dan sistematis.
 Otomasi Report Menggunakan Excel

Sebuah kelas mengenai berbagai macam skill
tentang Excel seperti optimasi formula, validasi
data, hyperlink, lookup &amp; reference dan
masih banyak lainnya. Selain teori, kita juga akan
praktek bersama ahlinya sehingga akan lebih
paham tentang Excel.
 Public Speaking
Kelas Public speaking ini adalah sarana
untuk mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan komunikasi berbicara di berbagai
tipe audiens dengan penuh percaya diri dan
profesional.
 Personal Branding
Kelas ini membahas cara meningkatkan dan
membangun personal brand, kepercayaan
klien ataupun perusahaan terhadap diri untuk
meningkatkan kredibilitas diri.
--Khusus untuk lingkungan LP3I, diharapkan
menjadi yang pertama dan terdepan untuk
mengikuti perubahan transformasi dalam
pengembangan mindset, skill, dan tools di
samping pengembangan di bidang profesi yang
selama ini telah tersedia di LP3I, dengan terus
mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh
Accelerate, kedepan Accelerate ini akan dikloning
di kampus-cabang LP3I, dan menjadi salah satu
kekuatan baru di cabang untuk meningkatkan
pendapatan dan brand awareness di daerah
masing-masing. salam transformasi, salam
Accelerate.

Ali Zulfikar
Business Head of Accelerate
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messenger, skype dan email. Begitulah pentingnya
silaturahmi sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang
artinya “Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat
tangan melainkan keduanya akan diampuni (dosanya)
sebelum mereka berpisah.” (HR.Daud,Tirmidzi & Ibnu
Majah) .
Kini kita dengan rasa suka cita dan senang karena kita
menyambut hari kemenangan disamping itu kita juga
bercampur sedih, dan dengan linangan air mata bahagia
kita di tinggalkan bulan Ramadhan yang penuh berkah,
maghfirah dan Rahmat Allah SWT. Banyak pelajaran dan
hikmah, faedah dan Fadilah yang kita dapatkan. Kini
bulan Ramadhan telah berlalu, tapi satu hal yang tidak
boleh meninggalkan kita dan harus tetap bersama kita
yaitu spirit dan akhlaqiyah puasa Ramadhan, sehingga
1 Syawal harus menjadi Imtidad lanjutan Ramadhan
dengan ibadah serta kesalehan sosial. Sebab Kata
Syawal itu sendiri artinya peningkatan. Inilah yang harus
mengisi sebelas bulan ke depan dalam perjalanan hidup
kita.

MAKNA DAN HIKMAH
IDUL FITRI
Fajar 1 Syawal 1442 H / 2021 M sebentar lagi akan
tiba. Bersama-sama dengan umat Islam semuanya
dari segala arah dan penjuru dunia dari sabang sampai
merauke tak henti-hentinya mengumandangkan alunan
suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Bahkan sebagian
masyarakat kita, pada malam hari raya Idul Fitri
melakukan takbir keliling yang sudah menjadi budaya.
Hal ini sesungguhnya merupakan manifestasi
kebahagiaan setelah berhasil memenangi ibadah
puasa, atau sebagai bentuk ungkapan rasa syukur
kepada Allah SWT atas kemenangan besar yang
kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa
Ramadhan selama satu bulan penuh. Sebagaimana
firman Allah SWT yang artinya : “Dan hendaklah kamu
mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah
atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya
kamu bersyukur.”
Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Hiasilah hari
rayamu dengan takbir.”
Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai
pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah SWT.
Kalimat tasbih kita tujukan untuk mensucikan Allah dan
segenap yang berhubungan dengan-Nya. Tidak lupa
kalimat tahmid sebagai puji syukur juga kita tujukan
untuk Rahman dan Rahim-Nya yang tidak pernah pilih
kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita
lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa
Dia lah Dzat yang maha Esa dan maha kuasa.
Makna hari raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari
pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna
yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai
dari kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu manusia yang
bertaqwa. Kata Id berdasar dari akar kata aada –
yauudu yang artinya kembali sedangkan fitri bisa berarti
buka puasa untuk makan dan bisa berarti suci.
Adapun fitri yang berarti buka puasa berdasarkan akar
kata ifthar (sighat mashdar dari aftharo – yufthiru) dan
berdasar hadis Rasulullah SAW yang artinya : ”Dari
Anas bin Malik: Tak sekali pun Nabi Muhammad SAW.
Pergi (untuk shalat) pada hari raya Idul Fitri tanpa makan
beberapa kurma sebelumnya.” Dalam Riwayat lain:
“Nabi SAW. Makan kurma dalam jumlah ganjil.” (HR
Bukhari).
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Dengan demikian, makna Idul Fitri berdasarkan uraian
di atas adalah hari raya dimana umat Islam untuk
kembali berbuka atau makan. Oleh karena itulah salah
satu sunah sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri
adalah makan atau minum walaupun sedikit. Hal ini
untuk menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 syawal
itu waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa.
Sedangkan kata Fitri yang berarti suci, bersih dari segala
dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan berdasarkan
dari akar kata fathoro-yafthiru dan hadis Rasulullah
SAW yang artinya “Barangsiapa yang berpuasa di bulan
Ramadhan dengan didasari iman dan semata-mata
karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosadosanya yang telah lalu.” (Muttafaq ‘alayh).
dan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda :
“Barangsiapa yang shalat malam di bulan Ramadhan
dengan didasari iman dan semata-mata karena
mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu.” (Muttafaq ‘alayh).
Dari penjelasan ini dapat disimpulkan pula bahwa Idul
Fitri bisa berarti kembalinya kita kepada keadaan suci,
atau keterbebasan dari segala dosa dan noda sehingga
berada dalam kesucian (fitrah). Jadi yang dimaksud
dengan Idul Fitri dalam konteks ini berarti kembali
kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti
petunjuk Islam yang benar. Bagi ummat Islam yang telah
lulus melaksanakan Ibadah puasa di Bulan Ramadhan
akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali
seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan
Ibunya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW yang Artinya
“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci.”
Pemaknaan hari raya Idul Fitri hendaknya bersifat
positif seperti menjalin silaturahmi sebagai sarana
membebaskan diri dari dosa yang bertautan antar
sesama makhluk. Silaturahmi tidak hanya berbentuk
pertemuan formal seperti Halal bi Halal, namun juga
bisa dengan cara menyambangi dari rumah ke rumah,
saling duduk bercengkerama, saling mengenalkan dan
mengikat kerabat.
Apalagi sekarang permohonan maaf dan silaturahmi
sudah tidak mengenal batas dan waktu sebab bisa
menggunakan jejaring media sosial seperti contoh lewat
WA, update status, inbox di facebook, twitter, yahoo

Hikmah Idul Fitri Seorang muslim yang kembali kepada
fitrahnya ia akan memiliki sikap yaitu pertama, ia tetap
istiqomah memegang agama tauhid yaitu islam, ia tetap
akan berkeyakinan bahwa Allah itu maha Esa dan hanya
kepadanya kita memohon. Kedua, dalam kehidupan
sehari-hari ia akan selalu berbuat dan berkata yang
benar, walau kaana murron meskipun perkataan itu
pahit. Ketiga, ia tetap berlaku sebagai abid, yaitu hamba
Allah yang selalu taat dan patuh kepada perintah-Nya
sebagai contoh kita harus menghormati kedua orang
tua kita baik orang tua kandung maupun mertua, jikalau
sudah meninggal berziarahlah ketempat makam mereka
untuk mendoaakan agar dilapangkan kuburannya dan
diampuni dosanya.
Mudah-mudahan berkat ibadah selama bulan Ramadhan
yang dilengkapi dengan menunaikan Zakat fitrah, Insya
Allah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada
fitrahnya, karena ibadah puasa Ramadhan berfungsi
sebagai tazkiyatun nafsi yaitu mensucikan jiwa dan
Zakat fitrah berfungsi sebagai tazkiyatul badan, yaitu
mensucikan badan, maka setelah selesai ibadah puasa
dan menunaikan zakat,seorang muslim akan kembali
kepada fitrahnya yaitu suci jiwanya dan suci badannya.
Seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya selain
sebagai abid (hamba Allah) yang bertakwa, ia juga akan
memiliki kepekaan sosial yang tinggi peduli kepada
lingkungannya.
Itulah beberapa indikator dari gambaran seorang yang
kembali kepada fitrahnya setelah selesai menunaikan
ibadah shaum Ramadhan sebulan lamanya, dan
itu akan tampak pada dirinya setelah selesai puasa
ramadhan,mulai hari ini dan seterusnya. Namun bila
ketiga ciri fitrah tersebut tidak tampak pada diri seorang
muslim mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, maka
berarti latihan dan pendidikan puasa Ramadhan yang
telah di lakukannya selama sebulan tidak berhasil,
karena ia tidak mampu kembali kepada fitrahnya.
Semoga dengan kembalinya semua warga masyarakat
muslim di negeri ini kepada Fitrahnya, cita-cita Negara
kita menjadi Negara yang Adil dan Makmur, Gemah
Ripah Loh Jinawi, Gemah merenah tur tuma’ninah
dibawah ridha Allah SWT atau dengan istilah agama
Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghoffur.
Dalam kesempatan berlebaran di hari raya yang suci ini,
mari kita satu-kan niat tulus ikhlas dalam sanubari kita,
kita hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa
dendam, rasa sombong dan rasa bangga dengan apa
yang kita miliki hari ini. Mari kita ganti semua itu dengan
rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan. Dengan hati
terbuka, wajah yang berseri-seri serta senyum yang
manis kita ulurkan tangan kita untuk saling bermaafmaafan.
Kita buka lembaran baru yang masih putih, dan kita
tutup halaman yang lama yang mungkin banyak
terdapat kotoran & noda seraya mengucapkan Minal
Aidin Walfaizin Mohon Ma’af Lahir dan Batin. Semoga
Allah SWT, selalu memberikan pertolongannya kepada
kita semua. Aamiin YRA.
By Moh. Iskak
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13 RULES
FOR EFFECTIVE
COMMUNICATION
Adapted from the book “Let Love Change Your Life” by
Roger and Becky Tirabassi.

hurt is expressed, it leads to healing. But anger begets
anger! Therefore, it is best to share your hurt rather than
your anger.

1. Don’t Use the Words Never and Always
These words are used when you are frustrated or
irritated, but they cause the other person to feel unfairly
accused. When you use these words, you are usually
exaggerating and not communicating precisely. Using
the words never and always may communicate your
frustration, but will hurt the other person by creating
defensiveness.

5. Take a Time-Out
If you become angry to the point of losing control or
teetering on the edge of saying something purposely
hurtful, we recommend that you call for a time-out. This
technique protects your relationship from deteriorating
further.
6. Don’t Withdraw or Isolate

2. Don’t Blame, Shame, or Call Names
When you feel frustrated, hurt or angry, you are
tempted to strike back. You want the other person to
feel what you are feeling. If you can blame or shame
the other person, you think you will achieve a degree
of satisfaction. But blaming and shaming statements
cause a both parties to feel miserable and will ultimately
hurt the relationship.
3. Use “I” Statements
Statements

Rather

Than

“You”

It is much easier to hear someone say, “I’m feeling
frustrated,” than to hear him or her say, “You frustrate
me!” “You” statements cause people to feel blamed
or accused. They can no longer listen with empathy
because their attention Is focused on defending
them selves. Therefore, “you” statements are counter
productive to healthy, effective communication efforts.

When you withdraw or isolate, you hurt the other
person. You create a situation where the other person
feels ignored, cut off, or abandoned. Withdrawing can
be perceived as a way to punish the other person. If
you need to withdraw to stay in control of yourself, take
a time-out.
7. Repeat to the Person What He or She Said to
You Before You Share Your Thoughts, Feelings,
or Possible Solutions
This process involves intentionally listening for the
thoughts and feelings. Acknowledging what the other
person has shared is essential. First, it lets the other
person know that you are listening intently, and he
or she feels cared for. Second, it provides a way to
check on the accuracy of what you heard. It keeps
communication clear.

To increase your intimacy and decrease your aggression,
you will want to reduce the number of times you use the
words angry and mad. After you have been hurt in some
way or another, it is a natural reaction to become angry.
But more often than not, your hurt is your primary or
root emotion. To communicate most effectively, you will
want to express that root emotion. When you become
frustrated, irritated, jealous, or hurt In some way, share
those feelings rather than say that you are angry. When

10. Use the phrase “I would like.” Rather Than “I
Need”
Rather than say, “I need you to listen to me!” say, “I
would like it very much if you would listen to me.” To
say, “I need,” is to sound more demanding of a person.
Though you may have a legitimate need, it is still better
to communicate with a statement of desire.
11. Don’t Use Threats
Threats can be detrimental to your relationship. You
will have an instinctive tendency to use them when
you feel hopeless, frustrated, or backed into a corner.
Nevertheless, avoid threats at all costs. Call for a timeout, bite your tongue, but don’t use threats.
12. Be Affirming
Thank the other person for listening intently. But be
sincere! Work very hard at keeping your communication
positive. Even when you disagree with your partner is
sharing, you can still thank him or her for communicating
thoughts and feelings.
13. Don’t Use the Statement “You Broke the Rule”

8. Don’t Interrupt
4. Say, “I am Hurt,” Rather Than, “I Am Angry or
Mad”

in the other person’s feeling controlled. Since most of
us felt controlled by our parents as children, we don’t
respond well to demands. It is more effective to ask a
question of the other person than to make demands.
For example, ask, “Do you think you could.?” or “Would
you be willing to.?”

Give other person a chance to share. Interrupt only if
you need to ask a question to better understand what is
being said. It is especially difficult not to interrupt when
you hear your partners saying things that hurt you. Your
natural tendency Is to defend yourself. You will need to
tell yourself that you, too, ill get a chance to share your
feeling and thoughts, but you must wait until the other
person is finished.

These rules are designed to protect your relationship.
Be careful not to use them to beat up or criticize each
other. Rather than say, “You broke a rule.” This word
has a way of shaming the other person because it is a
“you” statement rather than an “I” statement. It would
be better to say, “I would like us to work as hard as we
can follow our rules. I feel that it really hurts us when
we don’t.”
******

9. Don’t Demand

(BY KARYA KABAN)

Rather than demand, ask! Demanding usually results
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Merayakan Hidup Dengan Selalu Bersyukur
Dalam Segala Hal Sebuah Refleksi Diri

“Enjoy every single moment.
The good, the bad, the
beautiful, the ugly, the
inspiring, the not-soglamorous moments. Thank
God through it all”...
Meghan Matt - USA

Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan artikel yang ada tertulis kata-kata: “Enjoy
every single moment. The good, the bad, the beautiful, the ugly, the inspiring, the notso-glamorous moments. Thanks God through it all” yang jika diartikan secara bebas
kira-kira seperti ini: “Nikmatilah setiap momen : baik, buruk, indah, jelek, inspirasi,
bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun. Dan bersyukurlah kepada Tuhan atas
semuanya itu”.
Sebuah kata-kata yang menurut saya super sekali! (saya pinjam dari salah satu orang
yang saya kagumi, Bapak Mario Teguh). Mungkin menyebutkan kata-kata di atas
mudah saja bagi kita namun tidak semudah untuk melakukannya. Kita akan sangat
menikmati kehidupan kala kita merasakan kebahagian, keindahan, inspirasi yang
‘wah’, dan sebagainya, namun akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menikmati jika
yang kita hadapi (face-on) adalah kesedihan, keterpurukan dan segala hal yang tidak
menyenangkan. Dengan sangat sulit menikmatinya maka dipastikan juga kita akan
sangat sulit untuk bersyukur pada Tuhan tentunya.
Rasanya kata-kata bersyukur kepada Tuhan itu padanannya adalah kebaikan,
keuntungan, kebahagiaan dan segala yang bersifat keuntungan bagi kita. Diluar dari
itu maka akan menjadi satu kesialan yang tidak perlu disyukuri. Kemampuan untuk
bersyukur dikala duka maupun suka akan menjadi level kematangan spiritual dalam
menjelajah dan merayakan kehidupan. Banyak diantara kita yang melihat kehidupan
ini adalah beban karena diwarnai dengan persoalan silih berganti. Kita selalu melihat
bahwa gelas kita kosong separuh dan tidak melihat dari sisi positif lainnya bahwa
gelas kita berisi separuh air!
Perbedaan cara memandang ini tentu akan membuat respon kita juga akan berbeda.
Memandang sesuatu hal dari sisi negatif maka akan memancing kita untuk berpikir
negatif yang akhirnya akan membuat kita juga akan merespon secara negatif juga dan
begitu juga sebaliknya.
Hidup ini ibarat hukum daya tarik menarik, semakin kita menarik hal-hal yang negatif
maka yang negatif-lah yang akan menghampiri kita. Jika kita memulai suatu kegiatan
dengan perasaan negatif niscaya hasil yang akan didapatkan juga tidak akan maksimal
bahkan mungkin tidak akan menghasilkan apapun (gagal).
Pernahkah kita memiliki pengalaman dimana saat memulai kehidupan di pagi hari
dalam posisi yang tidak senang dan bahagia mungkin karena masih terbawa masalah
yang tidak mengenakkan di malam atau hari sebelumnya. Kita belum dapat melupakan
masalah tersebut meskipun hari sudah berganti. Hasilnya adalah kita merasa tidak
nyaman seharian tersebut, kita tidak fokus dan hasilnya banyak sekali hal-hal negatif
yang kita terima, mulai dari dimarahi oleh atasan, anak yang tidak mendengar katakata kita, ditegur sesama pengguna jalan, dicuekin oleh teman akrab dan masih
banyak hal-hal tidak menyenangkan lainnya yang menghampiri kita di hari tersebut.
Itulah sebabnya ada kata-kata yang menyebutkan jika kamu memiliki amarah maka
pastikan amarah tersebut sudah hilang/terlupakan saat ayam berkokok (berganti hari),
kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini ini karena akan ada lagi tantangan baru yang
akan kita hadapi di hari esok!
Terkadang dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk me-manage hasil akhirnya. Kita
tidak sabar untuk segera tahu dan mendapatkan hasil akhirnya. Terkadang hal-hal
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yang kita hadapi dan lalui ternyata manis pada akhirnya meskipun di awalnya tidak.
Kita terkadang mencoba untuk me-manage dan mengatur Tuhan untuk kehidupan
kita. Kita meminta dengan mendesak kepadaNya untuk bisa memenuhi apa yang kita
pikirkan baik bagi kita, padahal pemikiran kita tidaklah sama dengan pemikiran Tuhan.
Apa yang kita anggap baik (menurut pemikiran kita) belum tentu baik dan sesuai
dengan rencana dan yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana para penumpang
AirAsia yang ketinggalan pesawat karena tidak membaca email perubahan jadwal
penerbangan yang dimajukan 2 jam. Dengan kesal dan penuh sungut-sungut mungkin
kita menyesali dan bahkan dengan sedikit menyalahkan Tuhan karena gagal terbang,
namun beberapa jam kemudian kita dapat kabar bahwa pesawat tersebut mengalami
kecelakaan. Bukankah ini sebenarnya sudah direncanakan oleh-Nya.
Bagaimana kita bersungut-sungut (menggerutu) dan bahkan sedikit menyalahkan
Tuhan karena dimutasi oleh kantor ke kota lain yang menuntut kita untuk beradaptasi
dengan lingkungan baru dan tugas yang berbeda dengan yang selama ini kita lakukan,
namun beberapa bulan kemudian kita ditarik kembali dan menduduki posisi yang lebih
tinggi dimana ternyata pengalaman yang kita dapatkan saat mutasi tersebut ternyata
menjadi kunci kita untuk bisa dan mampu bekerja di posisi yang baru!
Tentu banyak sekali jika kita telisik lebih dalam kejadian-kejadian yang kita hadapi yang
pada mulanya kita merasa tidak baik dan berusaha menolaknya namun ternyata pada
akhirnya kita tahu bahwa hal tersebut adalah yang terbaik yang harus kita jalani yang
telah dipersiapkan Tuhan seperti kata-kata yang menyebutkan sesuatunya akan indah
pada waktunya. Meluangkan waktu untuk sedikit melakukan introspeksi diri dan mereview hal-hal yang sudah kita alami sebelumnya mungkin suatu tindakan bijaksana
juga untuk bisa menikmati dan mensyukuri hidup ini!
Hidup bukanlah hanya persoalan makan atau tidak melainkan melihat bagaimana
hidup itu secara utuh, sebab hidup merupakan rangkaian keping-keping puzzle yang
akan menjadi indah dan bermakna justru karena keutuhan gambar yang ditampilkan.
Setiap keping puzzle adalah merupakan pengalaman yang tidak bermakna pada
dirinya sendiri. Ia menjadi bermakna manakala dilihat dalam keutuhan gambar puzzle
itu sendiri. Namun harus disadari juga bahwa menyusun puzzle tidaklah mudah butuh
perjuangan dan kegigihan dan inilah cerminan hidup juga.
Di Kehidupan ini pastilah kita akan selalu menghadapi masalah/tanggung jawab yang
berbeda-beda dan selesai satu masalah/tanggung jawab akan muncul masalah/
tanggung jawab lainnya. Selesai satu masalah/tanggung jawab maka kita akan
dihadapkan lagi pada masalah/tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itulah sebabnya
di dalam berdoa sebaiknya kita bukan minta dibebaskan dari masalah/tanggung
jawab namun kita meminta agar diberikan pundak dan lengan yang kuat untuk
mampu memikul masalah/tanggung jawab itu!
Pepatah bijak mengatakan: “hidup itu petualangan – beranilah, hidup itu itu cinta –
nikmatilah, hidup itu tragedi – hadapilah, hidup itu perjuangan – berjuanglah, hidup itu
sebuah janji – gapailah! Selamat merayakan hidup, selamat berjuang semoga berkah
Tuhan selalu melingkupi kita semua... (KB)
Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang
terbaik! Jangan menyerah!... (d’Masiv)
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LP3I adalah Lembaga
Pendidikan, sehingga
sifat pendidik
semestinya tercermin
dalam berbagai
karakter dan perilaku
pemimpinnya.
Lahir di Padang tanggal 3 Agustus 1968. Untuk
mempersiapkan karirnya, beliau memulai
menjalani Pendidikan Diploma 3 program
FMIPA Matematika di Universitas Indonesia.
Setelah
menyelesaikan
Pendidikan
diploma 3, beliau memutuskan untuk
melanjutkan program Sarjana Ekonomi
Manajemen di Universitas Bina
Niaga Bogor. Lalu beliau kembali
menjalankan perkuliahan dengan
memilih program Master Bisnis
Administration di
IPWI Jakarta
dan Master Hukum di Universitas
Jayabaya Jakarta. Saat ini Beliau
sedang menyelesaikan Disertasi
program Doktor Manajemen
Pendidikan di Universitas Pakuan
Bogor.
Isral Nurdin, MH., MBA
BADAN PENGURUS HARIAN
YAYASAN LP3I

16 | www.lp3i.ac.id

Momen apa yang paling
berkesan selama 28 tahun
Bapak bekerja di LP3I ?
Ketika saya menjadi Kepala Kampus LP3I Kramat, kami
memobilisasi mahasiswa dan karyawan LP3I untuk melakukan
demonstrasi ke Departemen Pendidikan Kebudayaan Pusat dan
Dinas Pendidikan Bekasi dikarenakan terjadinya kasus di LP3I
Bekasi .
Saat itu di LP3I kampus Bekasi, ada sekelompok mahasiswa dan
orang tua “kampus Bekasi lama” melakukan tindakan-tindakan
yang dipandang akan mengganggu eksistensi LP3I secara
Nasional. Sehingga dengan cara mengerahkan mahasiswa dan
karyawan dari berbagai kampus LP3I yang pada saat itu berlokasi
di Jakarta, kami beserta tim melakukan beberapa langkah persuasif
dan preventif untuk membuat beberapa kegiatan mahasiswa dan
aksi tandingan.

Kapan pertama kali Bapak
bergabung di LP3I dan
bagaimana perjalanan karir
Bapak selama bekerja di
LP3I ?
Saya mulai bergabung di LP3I sejak awal tahun 1993, setelah
terlebih dahulu mengikuti program satu tahun PPKS LP3I di LP3I
Kampus Pasar Minggu.
Program PPKS (Program Penempatan Kerja untuk Sarjana)
diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan calon tenaga
pendidik dan kependidikan LP3I guna mengantisipasi kebutuhan
SDM LP3I.
Setelah menyelesaikan program PPKS, saya mengawali perjalanan
karir sebagai Asisten Laboratorium Komputer di Kampus Pasar
Minggu. Kemudian saya dipindahkan ke Kampus Kramat sebagai
dosen komputer dan staf akademik Direktorat Program.
Seiring dengan perkembangan LP3I, saya ditugaskan sebagai
Koordinator Bidang Keahlian (KBK) Prodi Travel, Wakil Kepala
kampus Kramat dan Kepala Kampus Kramat. Lalu pada tahun
2000 saya ditugaskan menjadi Branch Manager LP3I Surabaya,
kemudian tahun 2003 saya kembali ke Kantor Pusat dan menjabat
sebagai Direktur Operasional Kantor Pusat.
Singkat cerita, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 saya
diamanahkan menjadi Presiden Direktur LP3I, kemudian pada
tahun 2014 saya diberikan tanggung jawab untuk menjabat
sebagai Ketua Yayasan LP3I.
Lalu, pada tahun 2018 saya menjabat sebagai Managing
Director PTS LP3I Group dan saat ini tahun 2021 saya
bersama Bapak Aspizain Caniago dan Ibu Ike Agustini
menjabat sebagai BPH.

Apa tantangan terbesar
selama perjalanan karir
Bapak dan pembelajaran
terbesar apa yang dapat
Bapak pelajari ?
Bagaimana menjadi karyawan yang realistik dalam memahami
kondisi LP3I. Karena nama besar LP3I dalam pandangan
masyarakat berbeda dengan kondisi real yang ada. Sehingga kita
harus menyesuaikan gaya hidup sehari hari baik di kantor, di rumah
serta di masyarakat.

Berdasarkan pengalaman
Bapak, apa sifat yang
paling penting bagi seorang
pemimpin dan mengapa ?
LP3I adalah Lembaga Pendidikan, sehingga sifat pendidik
semestinya tercermin dalam berbagai karakter dan perilaku
pemimpinnya. Menjadi seorang pemimpin berarti harus menerima
segala tanggung jawab dan berbagai resiko yang ada, karena
ketika menjadi seorang pemimpin semua pandangan dan harapan
tertuju pada pemimpin tersebut.
Pemimpin adalah seseorang yang selalu dilihat, diperhatikan dan
diperbincangkan oleh khalayak. Oleh karena itu, sebagai seorang
pemimpin mulai dari sifat, perilaku, visi, hingga cara berbicaranya
harus sefrekuensi dan sejalan dengan visi, misi dan kondisi
perusahaan.

Pesan apa yang akan
Bapak sampaikan untuk
generasi muda yang akan
mulai merintis karir di dunia
industri?
Jangan tanya apa yang diberikan perusahaan untuk mu, tapi
tanyalah apa yang kamu berikan untuk perusahaan.
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Saat ini tantangan
terbesar dibidang
pendidikan
khususnya
vocational adalah
bagaimana
mempersiapkan
para anak didik
menjadi benarbenar terampil,
Karya Bakti Kaban, lahir pada 6 Juli di salah
satu kota kecil di Sumatera Utara. Lulusan
Teknik Kimia dari Universitas Sumatera Utara
(USU) Medan (S1) dan dari Pendidikan
dan Pengembangan Manajemen (PPM)
Jakarta (S2), memiliki pengalaman di
berbagai perusahaan baik Perusahaan
Lokal (PMDN), BUMN dan juga
Perusahaan Asing (PMA) dan
juga berbagai industry mulai
dari
IT,
Telekomunikasi,
Penerbangan, Kereta Api,
Logistik dan pergudangan,
Perdagangan BBM dan Gas
dan Pendidikan.
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Beberapa perusahaan yang pernah dimasuki antara
lain PT Berca HardayaPerkasa / HP Computer (CCM
Group), PT Soltius Indonesia (Metrodata Group), PT
Lintas Teknologi Indonesia (Lintas Group), PT Garuda
Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero),
PT Puninar Jaya (Triputra Group), PT Indah Prakasa
Sentosa Tbk. (Inprase Group), dan PT Abhimata
Persada (Elang Mahkota /Emtek Group). Bergabung
dengan LP3I pada bulan Agustus 2020 sebagai VMD
HRD dan sejak Januari 2021 menduduki posisi Chief
HR Officer (CHRO).
Salah satu filosofi yang dipegang erat adalah bahwa
hidup itu harus memiliki progress.. harus ada
kemajuan dari tahun ke tahun untuk bisa menjadi
lebih baik dan hidup harus punya cita-cita agar kita
tetap bergairah untuk berjuang dan berjuang lagi…

Apa yang menjadi
ketertarikan Bapak
untuk berkecimpung
di dalam bidang
pendidikan ?
Saat masih kuliah di USU, saya menjadi pengajar (Tentor) di
salah satu Bimbel terbesar di Medan untuk bidang studi Kimia.
Selama lebih 5 tahun mengajar, saya merasa ada satu kecocokan
diri dengan dunia pendidikan karena saya sangat menikmati dan
passion saat mengajar, sharing dan membuat orang lain tidak
tahu menjadi tahu. Berkarir di berbagai perusahaan salah satu
yang paling disuka adalah bagian training, mengajar/sharing
dan juga mengembangkan orang. Juga menjadi Guest Lecturer
di PPM untuk bidang studi Marketing Management, Marketing
Strategy, Management Strategic dan juga bidang HRD. Rasanya
ada kebahagiaan saat bisa memberikan sesuatu bagi orang lain
melalui pendidikan.

Lantas Apa yang
menjadi Tantangan
terbesar dibidang
pendidikan saat ini ?
Saat ini tantangan terbesar dibidang pendidikan khususnya
vocational adalah bagaimana mempersiapkan para anak didik
menjadi benar-benar terampil, memiliki skill kompetensi yang
terbaik dan sesuai dengan kebutuhan industri (IDUKA). Selain itu
membuat program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar
dan juga kebutuhan daerah (lokal) juga menjadi satu tantangan
tersendiri juga. Bagaimana daerah Jogja dan Bali misalnya bisa
mengembangkan pendidikan vocational bidang hospitalize dan
juga pengembangan software (Programming), Balikpapan dengan
bidang alat berat dan las atau welding, Jakarta dengan bisnis
digital, start up dan juga design visual, dan lain sebagainya.
Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk bisa diwujudkan dan
menjadi tantangan tersendiri untuk bisa ditaklukkan tentunya.

Apa Strategi yang dilakukan
dalam menghadapi tantangan
tersebut ?
Dalam menghadapi hal-hal diatas tentu dimulai dari orang atau karyawan
yang ada di perusahaan atau lembaga pendidikan. Bagaimana kita
mempersiapkan para pendidik (dosen/lektor), kita berbicara mulai dari
kepangkatan dan jenjang karir, pembekalan yang baik sehingga selalu up
to date dengan ilmu yang ada dan tentu saja bisa berkontribusi dalam
Tri Dharma Perguruan Tinggi (mengajar, meneliti dan pengabdian pada
masyarakat).
Lalu bagaimana mempersiapkan program studi (prodi) yang sesuai dengan
pasar, sesuai dengan daerah, lalu juga persiapan akan sarana dan prasarana
untuk mendukung proses belajar mengajar. Disisi lain tantangan menghadapi
kaum milenial juga harus bisa dilakukan.
Adaptasi terhadap teknologi sudah menjadi keharusan apalagi dalam kondisi
pandemic saat ini. Anak milenial adalah generasi yang simple, transparan,
mudah beradaptasi (agile), sangat IT minded, dan pergaulan luas sedunia
melalui teknologi tentunya. Untuk hal ini tentu Lembaga Pendidikan juga
harus bisa mengikuti perkembangan ini yang bisa dilakukan melalui
persiapan organisasi yang agile juga lalu transparansi dan tentu saja yang
punya kemauan untuk terus belajar (learning ability).
Open minded juga dibutuhkan dan tentu saja kebiasaan terhadap
metodologi dan juga modal data menjadi satu keharusan. Bukan hasil kerja
yang diutamakan tapi mulailah dari cara berpikir, maka hasil kerja akan
mengikuti.

Apa yang menjadi Harapan
Bapak untuk generasi penerus
ke depan ?
Anak-anak sekarang adalah generasi yang unik, jika dulu ditanya apa citacitamu maka umumnya menjawab jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi
tentara dst… anak-anak sekarang jika ditanya cita-citamu banyak yang
menjawab menjadi gamer, youtuber, dll… satu profesi yang baru muncul
saat ini.
Untuk ini harapan saya bagi generasi penerus adalah silakan bercita-cita jadi
apapun dan begitu memiliki cita-cita itu maka gapailah semaksimal mungkin,
berjuanglah! Bersyukurlah jika bisa nanti mendapatkan kerja atau profesi
sesuai dengan passionmu tapi jika pun tidak maka kamu cari dan dapatkan
passion itu di tempat kamu sekolah/kuliah dan bekerja.
Passion tidak harus given, namun bisa dibuat, bisa diciptakan sesuai
dengan kemauan kamu… belajarlah… berjuanglah… asa selalu ada dan
jalan selalu ada…!
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Wisata
Kota
Langsa

Mendengar Langsa yang kita bayangkan adalah sebuah Kota di
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berjarak kurang lebih
400 Km dari kota Banda Aceh dan 167 Km dari Kota Medan. Kota
Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM dengan Populasi
penduduk sekitar 182,424 jiwa. Perjalanan ke Langsa terdekat
adalah menempuh jalur darat dari Medan yang berdurasi kurang
lebih 2,5 jam.
Ketika kita di Langsa ada beberapa tempat wisata yang bis akita
kunjungi selain tentunya mendatangi Kampus LP3I yang terletak
di Jalan Ahmad Yani. Beberapa tempat yang bisa kita kunjungi
antara lain :

Tidak lengkap rasanya bila berkunjung ke suatu
tempat apabila tidak mencoba kuliner daerah
setempat. Ada beberapa makanan khas langsa
yang patut kita coba diantaranya :

menyajikan sejarah kepada pengunjung
Hutan Kota Langsa , adalah sebuah hutan
lindung yang dijadikan tempat wisata oleh
masyarakat setempat

Taman Mangrove Langsa, Taman ini memiliki
banyak flora dan fauna dan populasi kera yang
hidaup berdampingan dengan manusia yang
tidak mengang

Gedung Balee Juang, merupakan sebuah
Gedung ikon Kota langsa yang memiliki arsitektur
eropa yang berdiri sejak tahun 1924. Gedung ini

Kawasan Toko Belakang, adalah sebuah
kawasan pecinan yang favorit dikunjungi
wisatawan. Kawasan ini menyuguhkan sajian
kuliner dari negeri Cina seperti capcay, pangsit,
kwetiau, paklay dan berbagai kuliner lainnya.

Air Terjun Terujak ¸ Wisata alam menarik
selanjutnya adalah Air Terjun Terujak yang
berlokasi di Desa Terujak. Air terjun ini
merupakan tempat populer yang masih terjaga
kelestariannya, dimana dipenuhi pepohonan
rindang dan bukit yang menjulang tinggi. Keunikan
lainnya yaitu dalam jarak sekitar 20 meter dari air
terjun, pengunjung akan menemukan sumber
air panas yang bisa digunakan untuk berenang
dengan fasilitas kolam yang lebarnya 10 meter
Pantai Kuala Parek , Pantai ini menawarkan
keindahan yang memukau, mulai dari pasir
pantai yang putih serta air laut yang jernih dengan
warna kebiruan. Di pantai ini pengunjung juga
bisa melihat ikan-ikan kecil yang hidup di selasela akar pepohonan yang menjorok ke pantai.

Mie Wak, Mie wak disebut makanan khas
Langsa, karena mie dibuat oleh pemilik warung
yang bernama Mie Wak Hasan. Posisi dari warung
tersebut terletak di kampung jawa tepatnya di
jalan A. Yani, No. 160 yang bersebelahan dengan
warung kopi (Warkop) Gempur Kopi.

Ayam Tangkap , Makanan berbahan utama
ayam goreng akan dibuat dengan berbagai
macam bumbu ataupun rempah-rempah yang
khas Langsa. Biasanya, makanan Ayam Tangkap
ini dijuluki sebagai Ayam Tsunami.

Kuah Blang (Beulangong) , Anda bisa
mendapatkan rasa dari Kuah Blang ini dengan
mengunjungi Warkop Dapur Kupi Kencana.
Alamatnya terletak di jalan Islamic Center No. 3,
Langsa Bar
Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan Ketika
kita mengunjungi atau singgah di Kota Langsa,
jangan lupa ada beberapa oleh oleh khas
setempat yang bis akita bawa pulang seperti
Olahan Buah mangrove, Bakpia, Dendeng Sapi
dan Kopi Aceh.
By. Ahmad Affandy
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Swedia adalah ekonomi paling kompetitif keempat di dunia, menurut Forum
Ekonomi Dunia dalam Laporan Daya Saing Global 2012-2013. Swedia juga
menempati posisi terbaik dalam Global Green Economy Index (GGEI) 2014.
Swedia menempati peringkat keempat dalam IMD World Competitiveness
Yearbook 2013.
KOMODITAS IMPOR EKSPOR UTAMA DI SWEDIA
Komoditas ekspor utama Swedia adalah Peralatan listrik dan telekomunikasi,
mesin, minyak mentah, mobil penumpang, kertas, farmasi, bahan makanan,
produk tekstil, alas kaki, besi dan baja, kayu, dan tenaga air.
Komoditas impor utama Swedia adalah Kopi, teh, kelapa dan minyak sawit,
karet dan produk lainnya seperti alas kaki, sandang, elektronik dan peralatan
permesinan.
MAKANAN KHAS SWEDIA
• Blodpudding Lingon Med adalah makanan khas Swedia yang unik dan lezat.
Makanan ini terbuat dari darah babi dan tepung. Kebanyakan orang Swedia
membeli makanan ini di supermarket. Blodpudding akan dipotong dan
digoreng dengan mentega dan juga disajikan dengan lingonberry.
•

Risalamande adalah hidangan Swedia yang terbuat dari nasi dan almond.
Hidangan ini berasal dari akhir abad ke-19. Risalamande adalah puding
yang dicampur dengan krim dan potongan almond yang disajikan dengan
tambahan saus ceri.

•

Jansson frestelse (Jansson’s Temptation) adalah hidangan Natal Swedia
klasik yang terdiri dari kentang tebal dan casserole teri. Hidangan ini dapat
disajikan kapan saja sepanjang tahun, tetapi orang Swedia lebih suka
memakannya selama musim liburan.

•

Skagen toast merupakan jenis roti favorit Swedia, yang sering terlihat sebagai
makanan pembuka atau di kafe, adalah roti Skagen. Ini termasuk roti tumis
bersama dengan udang, telur ikan putih, mustard Dijon, mayones dan adas
segar. Nama khusus itu berasal dari sebuah pelabuhan nelayan di Denmark
utara. Sejak Perang Dunia II, itu telah menjadi tradisi kuliner Swedia untuk
acara-acara khusus.

KEBUDAYAAN SWEDIA
1. Self service, masyarakat Bangsa Swedia adalah negara merdeka. Maka
tak heran dengan berbagai layanan disini yang juga menyediakan layanan
supermarket. Misalnya, kasir mandiri di supermarket, alat pembelian tiket
kereta mandiri, dan self check-in di bandara.
2. A cashless society Ternyata transaksi tunai hanya 2% dari total transaksi
di Swedia pada 2016. Diperkirakan transaksi tunai ini akan turun menjadi
0,5% pada 2020. Selain pembayaran dengan kartu, kita juga bisa membayar
dengan swish , sebuah aplikasi online yang terhubung ke nomor ponsel dan
ID Bank.

JALAN-JALAN
KE NEGARA SWEDIA

3. Sistem Terstruktur Kehidupan di Swedia sangat tertib dan sistematis.
Angkutan umum yang selalu datang tepat waktu, orang yang otomatis berdiri
di sebelah kanan dan membiarkan orang berjalan di sebelah kiri eskalator
(lihat gambar), kurikulum perkuliahan yang diberikan secara sistematis dan
holistik, dan sistem pembayaran akomodasi atau lainnya. transaksi sangat
ringkas dan dapat dibayar melalui internet atau mobile banking.

Swedia merupakan negara yang memiliki nama resmi Kingdom of Sweden
adalah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan
dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut, Selat Skagerrak dan Selat
Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Bothnia di timur.

4. Kebebasan menjelajahi alam Kebebasan menjelajahi alam liar di Swedia
dilindungi undang-undang. Siapapun yang tinggal di Swedia diperbolehkan
menjelajahi alam, tidur di hutan, pegunungan atau ladang selama kita menjaga
alam. Bahkan kita juga bisa memetik buah beri hehe. Konsep kebebasan
ini disebut Allemansrätten. Konsep ini ditanamkan pada setiap individu di
Swedia, menciptakan sikap tanggung jawab kolektif untuk melindungi alam.

Swedia terhubung ke Denmark melalui jembatan terowongan di atas Öresund.
Dengan luas 450.295 kilometer persegi Swedia adalah negara terbesar ketiga
di Uni Eropa, dengan populasi sekitar 10 juta. Swedia memiliki kepadatan
penduduk yang rendah yaitu 21 orang per kilometer persegi, sebagian besar
penduduknya tinggal di bagian selatan negara itu. Sekitar 85% penduduk tinggal
di daerah perkotaan.
Slogan: “För Sverige – i tiden“ artinya “Untuk Swedia - Dengan waktu“ Lagu
Kebangsaan: “Du gamla, Du fria” which has meaning “You’re old, you’re
free”, Ibu Kota: Stockholm, Bahasa Resmi: Swensk, Bahasa Lokal: Suomi,
Meänkieli, Sami, Romani, Yiddi, Mata Uang: Krona Swedia
Kode Telp.: +46, Pemerintahan: Unitary State, Parliamentary system,
Constitutional Kingdom, Raja: Carl XVI Gustaf, Ketua Riksdag: Andreas
Norlén, Perdana Menteri: Stefan Löfven
GEOGRAFI NEGARA SWEDIA
Swedia adalah bagian dari wilayah geografis Fennoscandia. Swedia terletak di
belahan bumi utara dan di utara terdapat wilayah dalam Lingkaran Arktik namun
beriklim sedang, di sebelah timur wilayahnya dibatasi oleh Laut Baltik dan Teluk
Bothnia. Batas di barat dengan Norwegia adalah Pegunungan Skandinavia.
Kepadatan populasi cenderung lebih tinggi di bagian selatan yang didominasi
pertanian dan di bagian utara lebih jauh hutan menjadi lebih padat.
EKONOMI NEGARA SWEDIA
Ekonomi Swedia adalah negara terkaya ketujuh di dunia berdasarkan PDB
(pendapatan domestik bruto) per kapita dan standar hidup tinggi yang dirasakan
oleh warganya. Swedia adalah ekonomi campuran berbasis ekspor. Kayu,
tenaga air, dan bijih besi merupakan sumber daya alam utama. Sektor teknik di
Swedia menyumbang 50% dari output dan ekspor, sementara telekomunikasi,
otomotif dan farmasi juga sangat penting.

“Swedia adalah negara terbesar
ketiga di Uni Eropa, dengan
populasi sekitar 10 juta. Swedia
memiliki kepadatan penduduk
yang rendah yaitu 21 orang per
kilometer persegi, sebagian
besar penduduknya tinggal
di bagian selatan negara itu.
Sekitar 85% penduduk tinggal di
daerah perkotaan.”

Swedia adalah pengekspor senjata terbesar kesembilan di dunia. Pertanian
menyumbang 2% dari PDB dan angkatan kerja. Negara ini berada pada posisi
tertinggi untuk penetrasi telepon dan akses internet.
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LP3I PEDULI BENCANA
NTT/ NTB
ntuk kesekian kalinya Bumi Pertiwi “Indonesia” kita menangis. Kali ini
berasal dari Indonesia bagian Timur, yang tepatnya di Nusa Tenggara
Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal bulan April
2021 terjadi Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang
menerjang di sejumlah wilayahnya.

U

LP3I melalui salah satu Cabang yang berada di NTT yaitu LP3I College
Kupang, melakukan kegiatan sosial di beberapa titik Kecamatan Kota Lama
dengan cara kerja bakti “gotong royong” membersihkan sisa – sisa puing,
pohon tumbang, runtuhan tiang listrik akibat kerasnya terjangan bencana

Manajemen LP3I & TNI, POLRI serta Dinas terkait saat sedang membersihkan sisa – sisa sampah, puing dan pepohonan akibat bencana
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Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang terjadi kala itu.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Civitas LP3I College Kupang, mulai
dari Branch Manager, Staff Manajemen, Tenaga Pendidik, Peserta Didik
& Alumni LP3I College Kupang serta bekerjasama dengan Instansi terkait
yaitu TNI, POLRI serta Dinas Kebersihan. Dengan harapan kegiatan dan
mobilitas warga setelah terjadinya musibah tersebut dapat berangsur pulih
dan membaik.

Manajemen LP3I saat sedang memindahkan sisa – sisa bencana ke dalam
truk pengangkut sampah

Ditanggal 13 April 2021 atau tepat 01 Ramadhan 1442 H C-Level LP3I
melakukan kunjungan kerja ke PSDKU Kampus Cirebon dimana sampai dengan pukul 13.30 WIB C-Level berangkat untuk kunjungan kerja
ke tempat berikut yaitu LP3I College Tegal sampai dengan berbuka
puasa hingga bermalam di Kota Tegal.

C-Level dengan Kepala Kampus serta Tim LP3I Cirebon dan dengan
Branch Manager serta Tim LP3I Tegal
Pada pagi hari tanggal 14 April 2021 C-Level berangkat menuju trip
berikutnya yaitu LP3I College Purwokerto guna melakukan kunjungan
kerja dalam rangka koordinasi, sinergi serta penguatan implementasi
program kerja Kampus/Cabang LP3I. Dimana untuk kunjungan kerja di
Cabang Purwokerto berlangsung hingga sore hari dan sampai dengan
waktu berbuka puasa hingga bermalam di Purwokerto.

RECRUITMENT
PROCESS
KEPALA KAMPUS
POLITEKNIK
LP3I BANDUNG
KAMPUS CIMAHI
Seiring dengan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
seluruh stakeholders yang ada, salah satunya memberikan pelayanan
kepada Kampus/Cabang, untuk membantu mengisi kebutuhan posisi
kosong di level strategis yakni Kepala Kampus. Oleh karenanya kami
melakukan serangkaian proses terkait kegiatan tersebut, yang diawali
dengan pengumpulan data base kandidat Kepala Kampus, dimana para
kandidat merupakan perwakilan terbaik dari Politeknik LP3I Jakarta, LP3I
Kampus Karawang dan Politeknik LP3I Bandung Kampus Cimahi.

C-Level dengan Branch Manager sertaTim LP3I Purwokerto
Pada tanggal 15 April 2021 C-Level dalam perjalanannya menuju Jakarta sempat singgah sejenak ke PSDKU Kampus Tasikmalaya guna
bersilaturahmi dan berkoordinasi sejenak dengan Bp. H. Rudi Kurniawan.

C-Level dengan Kepala Kampus Tasikmalaya
Demikian sedikit informasi kunjungan (road show) C-Level LP3I, dan
tunggu ke Kampus/Cabang Bapak – Ibu berikutnya. Terima kasih !!!

KUNJUNGAN
KERJA
C-LEVEL LP3I
Selasa – Kamis,
13 – 15 April
2021

Setelah data base terkumpul, setiap kandidat diberikan studi kasus yang
harus dijawab dengan akurasi data yang baik, analisa berpikir yang sistematis dan terstruktur, pengetahuan di bidang bisnis dan manajemen,
serta visi misi yang akan dijalankan apabila menjabat sebagai Kepala
Kampus di Politeknik LP3I Bandung Kampus Cimahi.
Sementara kandidat mempersiapkan jawaban dari studi kasus dan presentasi terbaiknya, pada tanggal 01 Maret 2021 dilakukan juga serangkaian Psychological Test (Psychotest) untuk seluruh kandidat yang
dilakukan secara online dan berselang 3 hari kemudian, yaitu tanggal
04 Maret 2021, dilakukan presentasi secara online dari para kandidat
Kepala Kampus di hadapan Ketua Yayasan, CEO, CHRO, Investor dari
Kampus Cimahi, dan Wakil Direktur Politeknik LP3I Bandung. Para kandidat secara bergantian berupaya sebaik mungkin untuk memberikan
penampilan terbaiknya dalam sesi presentasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, yang berlangsung dari pukul 13.00
s/d 17.45 WIB.
Akhirnya, setelah dilakukan meeting finalisasi dan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait, terpilihlah Bapak Yery Daryagana., S.P sebagai
Kepala Kampus Politeknik LP3I Bandung Kampus Cimahi.
Oleh karenanya, kami dari manajemen LP3i Kantor Kramat, mengucapkan, “Selamat bekerja dalam menjalankan transformasi manajemen dan
semoga perolehan target PMB Politeknik LP3I Bandung Kampus Cimahi
dapat tercapai ! Salam Sukses.
By. Kania Farida

Serah Terima & Pelantikan Jabatan Kepala Kampus Politeknik
LP3I Cimahi Oleh Direktur Politeknik LP3I H. Rony Setiawan, M.Kom
dengan Kepala Kampus Politeknik LP3I Cimahi Yery Daryagana, S.P
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PSDKU LP3I
LANGSA
dan bertaqwa.
Branch Manager
Zulkifli, SE., M.Si
Kampus/Cabang
Langsa
Alamat
Jalan Ahmad Yani, PB. Seulemak,
Kec. Langsa Baro, Kota Langsa

MISI
1. Mencetak sumber daya manusia yang siap
kerja dengan kemampuan yang terampil dan
profesional
2. Membentuk kepribadian sumber daya
manusia yang memiliki jiwa dan kemampuan
berwirausaha
3. Membentuk sumber daya manusia yang
berbudi luhur

Kapan awal tahun berdirinya LP3I di Kota
Langsa?
Mungkin banyak yang belum mengetahui
bahwa LP3I Langsa merupakan cabang tertua
diantara sekian banyak cabang LP3I yang ada
di Indonesia dan sekaligus merupakan cabang
pertama di luar pulau Jawa. LP3I Langsa sendiri
didirikan pada tahun 1990 dan diresmikan pada
tanggal 15 Mei 1991 oleh Alm. H. Bustanil
Arifin, S.H.
VISI
Menjadi Lembaga Pendidikan yang terus
menerus menyelaraskan kualitas pendidikannya
dengan kebutuhan dunia kerja dalam membentuk
Sumber Daya Manusia yang profesional, beriman
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4. Membangun kemitraan dengan dunia usaha
dan industri serta asosiasi profesi di dalam
dan luar negeri

dengan LP3I College Cabang Langsa
menyelenggarakan program pendidikan singkat
berupa kursus (short course) 3 s.d 6 bulan
dan terus berkembang menyelenggarakan
pendidikan profesi 1 dan 2 tahun dan sekarang
telah bertransformasi menjadi Politeknik yang
menyelenggarakan program Diploma Tiga (D3).
LP3I Langsa merupakan Program Studi di Luar
Kampus (PSDKU) yang menginduk kepada
Politeknik LP3I yang ada di Bandung. Dengan
demikian nama LP3I College Langsa juga
berubah menjadi POLITEKNIK LP3I KAMPUS
LANGSA.
Program Studi
1.

Prodi Manajemen Keuangan dengan
dua konsentrasi yaitu Keuangan Perbankan
dan Keuangan Perusahaan.

2.

Prodi Manajemen Perusahaan dengan
dua
konsentrasi
yaitu
Manajemen
Perusahaan Niaga dan Manajemen
Perusahaan Manufaktur serta konsentrasi
Manajemen Perusahaan (masih dalam
proses). Untuk memenuhi tuntutan dan
kebutuhan masyarakat, Politeknik LP3I
Kampus Langsa sudah mengusulkan untuk
menambah satu Prodi lagi yaitu Manajemen
Informatika.

5. Memiliki networking melalui penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi
6. Menjadi lembaga pendidikan terbaik dengan
kualitas berstandar internasional
7. Memiliki jaringan di dalam dan luar negeri
8. Menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya
dan bermanfaat bagi masyarakat
9. Memberikan kesejahteraan dan rasa aman
bagi masyarakat, karyawan dan keluarganya.
Di awal beroperasinya, LP3I Langsa dikenal

SQUAD MANAJEMEN LP3I LANGSA
Zulkifli, SE,.MM
Kepala Kampus

Surani, A.Md
Kabid C&P

Irwanto, S.Si,.M.Si
Dosen Manajemen

Deddy Iskandar, SE,.MM
Kabid Marketing

Dicky Apriadi, A.Md
Koor ICT

Ade Silmi Aghnia, SE
Staf Akademik

Selvi Maihetti, SE,.MM
Kabid Akademik

Norman
Staf Umum

Anshoruddin
Koordinator Agama

Susilawati, S.Pd
Keuangan & SDM

Wahyu Hidayat, A.Md
Staf Pustaka

# Cepat dapat ijazah, sehingga bisa cepat ngelamar kerja.
3. Akreditasi kampus Sangat Baik (B)
# Saat ini banyak perusahaan membuka low kerja dgn syarat itu.
4. Praktek
# D3 adalah kampus Vokasi. Di LP3I 50% teori, 50% Praktek. Dengan
banyak praktek, skill terasah.
5. Disiplin
# Salah satunya disiplin dalam berpakaian ala LP3I yang kaitannya
dengan dunia kerja.
6. Magang serta Penempatan Kerja
# Ada Jaminan Kerja dengan syarat ketentuan tertulis.

Kegiatan LP3I Langsa dalam menyambut HUT LP3I ke- 32 tahun
Perayaan kegiatan HUT LP3I ke 32. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa tingkat
I, tingkat II dan karyawan. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d 24
Maret 2021, kegiatannya antara lain:
• Mobile Legend
• Rangking 1
• Make Up Unik
• Debat
• Futsal
• Tik tok
Jumlah Mahasiswa Aktif LP3I Langsa saat ini dan pembelajaran
yang saat ini dilaksanakan saat masa Pandemi
1. Mahasiswa aktif tingkat I dan II berjumlah 82 orang, Tingkat I 36 orang
dan tingkat II 46 orang.
2. Kegiatan PBM LP3I Langsa saat ini sudah mulai dilaksanakan secara
tatap muka langsung / offline dengan tetap mengedepankan Protokoler
Kesehatan yang berlaku,

Dalam rangka meningkatkan semangat, motivasi serta rasa kebersamaan
Civitas Akademika LP3I Langsa, kami senantiasa istiqomah untuk
menjalankan corporate culture. Terkhusus pada momentum Ramadhan ini,
kami melaksanakan kegiatan berbuka puasa bersama, karyawan, dosen,
mahasiswa. Serta kegiatan I’tikaf 10 hari terakhir ramadhan bersama
dengan karyawan & mahasiswa.
Dan tak kehilangan pula tradisi yang selalu kami jaga adalah melakukan
kegiatan silaturahmi halal bihalal) ke rumah-rumah masing - masing
karyawan lepas Hari Raya. Hal ini dilaksanakan demi meningkatkan
ukhuwah dan rasa kekeluargaan antar karyawan LP3I.
Dan tak lupa pula kami selalu melibatkan mahasiswa LP3I dalam perhelatan
kegiatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan khususnya hari
besar Islam.
Pesan LP3I Langsa bagi kita semua dalam menghadapi permasalahan
kesehatan global (pandemi) saat ini adalah tetap patuh terhadap protokol
kesehatan dalam beraktifitas, memakai masker, menjaga jarak dan selalu
cuci tangan dengan sabun.

Program Jurusan apa saja yang menjadi ketertarikan/ minat utama
calon Mahasiswa Baru LP3I Langsa saat ini adalah ?
1. Manajemen Perusahaan
Karena diajarkan cara mengelola Perusahaan, dari materi Mengelola
Sumber Daya Manusia, manajemen operasional hingga Manajemen
Pemasaran
2. Manajemen Keuangan
Karena Sangat dibutuhkan oleh Banyak Perusahaan. Di Jurusan ini,
mahasiswa diajarkan tentang ilmu akuntansi dari materi dasar akuntansi
hingga Auditing serta manajemen keuangan dalam mengelola bisnis.
Yang menjadi keunggulan LP3I Langsa dibandingkan Perguruan
Tinggi lain adalah
1. Satu-satunya kampus / politeknik vokasi penyelenggara prodi
manajemen di Kota Langsa
2. Program pendidikan yang diselenggarakan adalah Diploma 3 (D3)
# Kuliah lebih singkat, sehingga biaya lebih terjangkau.
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MY-HEALTHY

MANFAAT
MANGROVE
SEBAGAI
OBAT HERBAL
Hallo Sobat Sehat LP3I-Yers, ketemu lagi di edisi
kedua MyLP3I, kali ini kita akan bahas manfaat
Mangrove sebagai apotek alam, penasaran kan ?
Kalau Sobat Sehat jalan jalan ke Kota Langsa,
berjarak sekitar 5 (lima) kilometer arah Pelabuhan
Kuala Langsa, Sobat Sehat LP3I-Yers akan
menjumpai tempat Pariwisata Hutan Mangrove
yang disebut sebut sudah berskala Internasional.
Tapi Kita gak bahas Hutan Mangrove nya
ya (karena udah diulas di rubrik MY-TRAVEL
hehehe….), yang akan kita bahas adalah manfaat
Mangrove sebagai obat Herbal.
Sobat Sehat LP3I-Yers, Mangrove merupakan
komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis,
yang didominasi oleh beberapa jenis pohon
(seperti Avicennia, Sonneratia, Rhizophora,
Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria,
Xylocarpus, Aegiceras, Scyphiphora dan Nypa)
yang mampu tumbuh dan berkembang pada
daerah pasang surut pantai berlumpur.
Karakteristik habitat mangrove yakni; (1)
umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang
jenis tanahnya berlumpur, atau berpasir, (2)
daerah yang tergenang air laut secara berkala
baik setiap hari maupun yang hanya tergenang
pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan
menentukan komposisi vegetasi mangrove, (3)
menerima pasokan air tawar yang cukup dari
darat, (4) terlindung dari gelombang besar dan
arus pasang surut yang kuat.
Mangrove menjadi tanaman yang sangat potensial
karena dari tiap bagiannya seperti akar, batang,
kulit batang, daun dan buah memiliki manfaat
masing untuk dijadikan obat-obatan herbal.
Pemanfaatan tumbuhan mangrove terbanyak
yaitu digunakan sebagai obat-obatan herbal (13
Spesies), hal ini dikarenakan tumbuhan mangrove
sudah dimanfaatkan secara turun temurun oleh
masyarakat kita sebagai tanaman penyembuh
berbagai penyakit seperti:
• Penyakit demam,
• Keputihan,
• Luka,
• Koreng,
• Bisul,
• Maag,
• Hipertensi dan sebagainya.
Selain itu alasan masyarakat menggunakan
tanaman mangrove karena lebih efisien dan juga
mudah didapatkan. Adapun cara yang dapat
digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit
dengan memanfaatkan tanaman mangrove
sebagai obat diantaranya:
Obat yang diminum: tumbuhan direbus kemudian
airnya diminum contohnya beluntas, dadap laut,
cengkodok, dan jeruju.
Penggunaan obat luar: tumbuhan ditumbuk,
ditempel, oleskan serta usapkan pada yang sakit
contohnya pakis laut, serunai laut, tapak kuda,
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beluntas dan waru laut.
Obat yang dikonsumsi langsung: buahnya bisa
dimakan langsung ada juga yang diperas dan
diminum airnya contohnya jeruju (A.ilicifolius),
letop-letop (P.foetida), dan mengkudu (M.citrifolia)
Sobat Sehat LP3I-Yers, selain diolah langsung
dari tanaman Mangrove (Buah, Daun, Batang dan
Akar), ternyata Mangrove juga bisa diolah menjadi
cemilan berupa keripik daun Mangrove dan
minuman berupa Sirup Mangrove, cemilan dan
minuman ini juga berkhasiat untuk pengobatan

By Ali Zulfikar

loh sobat Sehat, buat kamu yang baru tau khasiat
Mangrove buruan cobain ya, minum Sirup dan
makan keripik Mangrove..........enak dan sehat.
Sobat Sehat, itu lah beberapa manfaat Mangrove
bagi kesehatan kita, semoga bermanfaat ya,
salam sehat.
Sumber berita :
https://warstek.com/apotekalam/Benny
Hermanto
https://travelingyuk.com/hutan-mangrovelangsa-aceh/95905

MY-HUMOUR
ADZAN SUBUH
Pada hari ke-2 bulan ramadhan, Ferdi pulang kerja, sesampainya
dirumah jam 17.30 WIB, dengan wajah capek menahan lapar dan
dahaga, Ferdi segera mengganti pakaiannya lalu menuju dapur sambil
menyiapkan teh manis dan kolak yang kebetulan dia beli tadi di saat
perjalanan pulang dari Kantor ke Rumah untuk nanti buka puasa,
sambil duduk santai di atas sofa, Ferdi nyalain TV dan nonton acara
ngabuburit khas bulan ramadhan tapi karena saking lelahnya, dia
langsung ketiduran. Ferdi sontak terbangun, pas denger suara adzan
di TV yg sudah hampir selesai.
“Allahuakbar-Allahuakbar,, lailahailalloh.”
Saking girangnya, Ferdi segera mengambil kolak yg sejak tadi ada
di atas meja, dan bergegas kembali ke depan TV, belum sempat 1
suapan masuk ke mulut, Ferdi bengong pas dia lihat tulisan di TV.
“Selamat Menunaikan Ibadah Shalat Subuh”

Selesai berbuka puasa di warung Padang, Andi menghampiri pemilik
warung.
Andi :Uda, pernah dengar gak hadits yang mengatakan bahwa memberi makan orang yang berpuasa pahalanya sama dengan pahala
orang yang berpuasa ?
Uda Zelly : Ya, Saya sering dengar. Tanpa mengurangi pahala orang
yang berpuasa sedikit pun.
Andi : Syukurlah, Uda rupanya sering ngaji ya ?
Uda : Memangnya kenapa, Di ?
Andi : Dompet saya ketinggalan…… Uda :)
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MY-KNOWLEDGE

“

Self-healing
adalah
sebuah proses untuk
menyembuhkan diri dari
luka batin. Metode ini
dilakukan saat seseorang
menyimpan luka batin yang
mengganggu emosinya.
Self-healing
berguna
untuk
menyelesaikan
unfinished business yang
berakibat pada kelelahan
emosi seseorang.

gan kondisi dan kemampuan finansial,
sehingga tidak membebani diri, apalagi
mengganggu orang
lain. Hindari menonton berita, membaca
koran, atau mengakses sosial media
untuk sesuatu yang
tidak perlu. Cobalah
untuk
melakukan
kegiatan-kegiatan
positif secara rutin
karena secara tidak
langsung otak akan mengirim pesan positif yang
dapat meningkatkan mood dan mendukung proses self healing.

SELF HEALING
Sebagian besar orang pernah mengalami kelelahan emosional dalam berbagai bentuk. Seperti
sedih karena kepergian orang tua, cemas terhadap masa depan, gagal meraih sesuatu, mengalami peristiwa yang tidak diinginkan, marah
pada kesalahan diri sendiri, konflik dengan rekan
kerja, kecewa akan perceraian orangtua, dan sebagainya. Lalu, apa yang harus dilakukan ? Siapa
yang seharusnya menyembuhkan luka itu ?
Tujuan dari self healing adalah untuk memahami
diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan
membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Ketika berhasil melakukan self healing, maka
kita akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam
menghadapi kesulitan, kegagalan, dan trauma di
masa lalu. Bagaimana kita dapat melakukan self
healing ?
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan
antara lain :
1. Berdamai dengan Diri dan Keadaan
Mengingat kembali peristiwa-peristiwa buruk
yang masih membekas di hati memang tak terhindarkan. Setiap orang berhak marah atas hal
itu. Orang yang hatinya terluka sangat dalam
tidak akan dengan mudah melupakannya. Namun, apakah dengan menyalahkan keadaan atas
semua peristiwa buruk itu bisa dibenarkan? Apakah dengan mengutuk keadaan bisa membuat
batin kita tenang? Tidak. Alangkah lebih bijaknya
kita jika mencoba berdamai dengan keadaan dan
menerima diri sendiri apa adanya, dengan sisi baik
dan buruk kita. Menerima setiap keadaan yang
menimpa kita ini sebagai guru kehidupan yang
menempa pribadi kita lebih baik lagi.
2. Melakukan kegiatan yang positif
Ketika kita mulai melakukan self healing, penting untuk menyaring hal-hal negatif yang dapat
menyebabkan stres. Dibutuhkan upaya nyata
untuk memerangi hal tersebut. Usahakan lakukan
kegiatan positif yang disukai, menyesuaikan den-
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3. Mindfulness
Mindfulness adalah berpikir dengan kesadaran
yang penuh. Mengelola pikiran, perasaan, dan
lingkungan untuk menghubungkan titik-titik yang
ada dalam pikiran kita. Memaknai setiap peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami dengan
lebih sehat. Mindfulness dapat meningkatkan
self-compassion dan kebermaknaan hidup.
Mindfulness bisa dilakukan dengan berbagai cara.
Salah satunya dengan mencari tempat yang sekiranya tenang, kemudian memejamkan mata.
Fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran
yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah untuk memahami setiap pergulatan emosi
yang ada di dalam diri. Mindfulness ini akan lebih
baik jika kita melakukannya secara rutin.
4. Meningkatkan Self-Compassion
Self-Compassion adalah kemampuan untuk
memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga
respon emosi atas penderitaan yang dialami
dengan disertai keinginan untuk menolong diri
sendiri. Melalui self-compassion, seseorang dapat memahami dirinya sendiri. Self-compassion
mampu membuat orang memaknai pengalaman
yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda.
Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang
dapat dimaknai secara positif jika meningkatkan
self-compassion. Meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya
membebaskan diri dari duka yg berlarut.
5. Ubah penyesalan menjadi kekuatan
Sebagian orang pernah mengalami hal yang
memalukan dalam hidupnya. Sebagian lain juga
pernah berbuat kesalahan yang sudah di ses-

alinya. Namun, tidak sedikit pula mereka yang
menyesal tak ada habisnya, hingga menimbulkan
perasaan yang tidak nyaman. Gelisah, cemas dan
terus memikirkan hal tersebut membuat hati seseorang lelah dan bisa berujung pada depresi.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia
terkadang bisa menekan perasaan gelisah dan
sesal itu. Kita bisa saja mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dengan menyibukkan
diri. Namun, dengan mengabaikan perasaan itu
justru akan membuat emosi kita makin lelah. Sebab, perasaan itu bisa muncul kapanpun. Oleh
karena itu, jadikanlah penyesalan akan kejadian di
masa lalu sebagai guru yang mendewasakan dan
sumber kekuatan diri. Masa lalu hadir di masa kini
bukan untuk terus disesali, tapi untuk dimaknai.
Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan
respon yang positif sangat membantu penyembuhan hati dan yang kita perlu lakukan hanyalah belajar untuk tidak mengulanginya.
6. Rencana-Nya pastilah yang terbaik
Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan, sudah
menjadi ketentuanNya. Upaya terakhir yang dapat
kita lakukan sebagai manusia yang penuh khilaf
adalah memohon pertolongan Tuhan yang Maha
Esa, yaitu dengan berdoa. Ketenangan batin dan
penyembuhan diri secara psikologis dapat dirasakan apabila hubungan vertikal antara manusia
dengan Tuhannya juga berjalan baik. Untuk umat
muslim misalnya, dapat melakukan ibadah wajib
seperti sholat lima waktu, dzikir, berdoa setiap
waktu terlebih di waktu-waktu yang mustajab
untuk berdoa, sholat sunnah, berpuasa dan bersedekah. Ingatlah, apabila kita mampu membahagiakan orang lain, beribu pahala kebaikan akan
kembali pada diri kita. Hanya masalah waktu dan
yakin lah rencanaNya, pastilah yang terbaik.
Setiap orang adalah penyembuh terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap peristiwa bisa disikapi dengan
bijaksana dan setiap luka yang membekas bisa
disembuhkan. Oleh karena itu, maknailah semua
luka itu sebagai ujian perjalanan hidup, penguat
diri untuk terus melangkah maju, sampai waktunya kita untuk kembali pulang menghadapNya.
-by kania farida-

MY-INTERVIEW

Syafa was a student of IT Program in Politeknik LP3I Jakarta
graduated in 2019 and before graduation day, LP3I officers accompanied him to join a job interview in Jakarta. Lucky, he was accepted to work in Japan for
one year. ‘Dream comes true’, he said. It has been more than one year actually, but he is still working there. Do you know why? The contract is extended for
another year. Here is a short interview for you guys….. The interview was done by Zoom with Syafa and also his parents who are very proud of him.

Would you introduce yourself ?
My name is Syafa and I am an alumnae of Politeknik LP3I Jakarta and you
know that LP3I will always be in my heart. Without LP3I I don’t think I am here
working in Japan.

Where do you work ?
I am working in a company, called hitotocolabo, https://www.hitotocolabo.
co.jp/ Japan, as a programmer. I have been here for more than one year,
and I am so happy because my contract is extended for another year, and
perhaps will be for some more years.

How did you work there ?

very short time before I came here, and I have to tell you that many people
here don’t speak English, so I have to speak Japanese everyday. Slowly I
understood what they said, and now I understand what they say. If you want
to survive here, you have to speak their language. About culture, I learn a lot
from the people here, and I am following what they are doing. So I can adapt
the culture by seeing what they are doing. Japanese people are very polite. I
live in an apartment. I go to my office by bicycle and it takes about 5 minutes.
It is so nice, very clean, and I enjoy it.

Do you have any motivation words for your
junior who are still studying now and want to
work overseas ?

I was so lucky because LP3I sent me to join the test and the interview. There
were hundreds of applicants, and I was so happy. I was accepted to work in
Japan. I didn’t believe that time and it was true. The applicants were not only
from Indonesia, but from many countries. I talked to one of the applicants and
he told me he was an American.

Never give up to reach your dream. We never know our luck. Believe it that
your dream will come true. When there is an opportunity to work in foreign
country, just try, and follow the procedures. This time you have to study hard,
especially for you guys who study in IT, you have to listen your lecturers and
practice a lot because all the lessons are now used in my job. Thank you LP3I
for all the lessons that I can use in my job.

Great, Congratulations. Then we want to know
about your life in Japan now, you may tell us
about the food, culture, language, people, etc.

In Zoom time, Syafa was also accompanied by his beloved parents, who are
very proud of him. They are very happy with his achievement. They remember
at the first time they accompanied their son registered in Politeknik LP3I
Jakarta. Best wishes from Syafa’s parents to us

Well, at the first time I came here in Nagoya, I knew nothing about Japan or
Japanese people, culture, language, etc. I learned Japanese language in a
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MY-HANGOUT

EVENT NASIONAL
LP3I
Dengan mengusung topik Kembangkan Daya Saing Diri Melalui LP3I (Developing the Self
Competitiveness through LP3I), di masing-masing cabang mengundang pengurus internal dan
alumni untuk berbagi segala hal tentang sistem pembelajaran kita dan bagaimana prodi kita dapat
membentuk mahasiswa kita untuk memiliki nilai tambah, agar mampu bersaing lebih kuat di dunia
profesional.

Gambar 1.1 Webinar talkshow yang terjadi di Politeknik LP3I Kampus Pekanbaru
Dalam rangka menyambut HUT ke-32 LP3I Indonesia yang berlangsung di setiap tanggal 29
Maret, tim Marketing Activation seluruh Indonesia membuat webinar talkshow yang diproduksi oleh
35 cabang kami di seluruh Indonesia, mulai dari LP3I College Banda Aceh hingga LP3I College
Kupang, dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pondok Gede hingga LP3I College Yogyakarta !

Gambar 1.3 Webinar talkshow yang terjadi di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pondok Cabe
Secara total kita melakukan 35 webinar dengan menghadirkan 70 pembicara dan hampir 700 anak
kelas 12 SMA/SMK maupun MA terkena paparan tentang LP3I pada waktu yang sama, pukul
13.00 pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 yang lalu. Semoga ini menjadi momen bagus bagi
LP3I untuk terus meningkatkan brand awareness di masyarakat Indonesia tentang pentingnya
pendidikan vokasi bagi generasi muda.
by Zulfikar Tito E

Gambar 1.2 Webinar talkshow yang terjadi di Politeknik LP3I Kampus Cirebon

GENERASI LANGGAS
(Millennials Indonesia)

BURUNG BURUNG MANYAR
Penulis : Y .B. Mangunwijaya
Penerbit : Diterbitkan pertama kali
oleh Penerbit Djambatan, Jakarta,
Agustus 1981. Selanjutnya, buku ini
mengalami pencetakan ulang secara
berurut, yaitu cetakan kedua pada
Desember 1981, cetakan ketiga
Juni 1983, cetakan keempat Maret
1986, cetakan kelima Oktober 1988,
cetakan keenam Agustus 1993,
cetakan ketujuh Oktober 1996,
cetakan kedelapan Agustus 1999,
cetakan keenam belas tahun 2010
Jumlah halaman : 406 halaman
Sinopsis : Bagian pertama tahun 1934-1944 sebelum masa
kemerdekaan Indonesia. Bagian pertama buku ini menceritakan
masa kecil Teto dan Atik, tokoh Utama buku ini. Teto, atau yang
mempunyai nama asli Setadewa adalah anak dari seorang ningrat
Jawa yang menjadi seorang Letnan KNIL, yang lahir dari rahim
seorang perempuan Belanda. Sementara Atik, Larasati, anak dari
ibu yang masih punya hubungan dengan lingkungan keraton, dan
seorang ayah dari rakyat, bukan keturunan ningrat Jawa.
Pada bagian kedua buku ini, menceritakan tentang peristiwa
yang terjadi di rentang tahun 1945-1950. Diceritakan bagaimana
peristiwa selama masa kemerdekaan mengubah kehidupan
Teto dan Atik secara drastis, dan bertolak belakang. Teto, yang
menaruh kebencian kepada Jepang, yang telah merenggut
keluarganya, kemudian menjadi tentara KNIL, melawan republik
yang menurut pemahamannya adalah sekutu Jepang. Sementara
Atik yang berpendidikan baik, berdiri di pihak republik.
Kelebihan : Buku dengan jumlah halaman mencapai 400 lebih,
penulis mampu menyajikan buku yang kaya gagasan. Hingga
bab terakhir, tidak tertebak akhir yang akan diberikan penulis.
Kekurangan : Terdapat jeda antara bagian kedua dan bagian
ketiga. Meskipun dijelaskan sedikit pada bagian ketiga, namun
tidak dijelaskan bagaimana perkembangan teto kecil menjadi
besar.
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Penulis : Yoris Sebastian, Dilla Amran
& Youth Lab
Penerbit : Gagas Media
Jumlah halaman : 194 halaman
Tahun terbit : 2016
Sinopsis: Bagian pertama tahun 19341944 sebelum masa kemerdekaan
Indonesia. Bagian pertama buku ini
menceritakan masa kecil Teto dan
Atik, tokoh Utama buku ini. Teto, atau
yang mempunyai nama asli Setadewa
adalah anak dari seorang ningrat Jawa yang menjadi seorang
Letnan KNIL, yang lahir dari rahim seorang perempuan Belanda.
Sementara Atik, Larasati, anak dari ibu yang masih punya
hubungan dengan lingkungan keraton, dan seorang ayah dari
rakyat, bukan keturunan ningrat Jawa.
Pada bagian kedua buku ini, menceritakan tentang peristiwa
yang terjadi di rentang tahun 1945-1950. Diceritakan bagaimana
peristiwa selama masa kemerdekaan mengubah kehidupan
Teto dan Atik secara drastis, dan bertolak belakang. Teto, yang
menaruh kebencian kepada Jepang, yang telah merenggut
keluarganya, kemudian menjadi tentara KNIL, melawan republik
yang menurut pemahamannya adalah sekutu Jepang. Sementara
Atik yang berpendidikan baik, berdiri di pihak republik.
Kelebihan :
•
•
•
•

Gaya penulisannya sopan, mudah dipahami, dan ringan
Terdapat banyak kata motivasi yang sangat berharga
Dilengkapi dengan contoh-contoh dari perusahaan besar
yang sudah sukses
Cover-nya unik dan menarik

PULANG
Masih kuingat
Saat suaramu lirih memintal kata
Namun matamu mulai nanar
Memandang hampa tanpa hasrat
Masih kuingat
Saat tanganmu meraih pundak
Seakan tak ingin ada perpisahan
Tapi ragamu tak kuat menahan
Masih kuingat
Dini hari berbalut duka
Saat dirimu telah tiada
Menghadap Allah yang Maha Kuasa
Selamat jalan sahabat
Semoga terhapus segala dosa
Amal baikmu jadi penerang
Untuk menuju jalan ke syurga
Jakarta, 22 Februari 2021
Teruntuk sahabatku
Alm. Salis Rabindra Ishaya

Kekurangan :
•
•

Ada typo pada kalimat Young Top, yang seharusnya adalah
Young on Top
Karena banyaknya sub-bab di buku ini mungkin membuat
buku menjadi tebal

By: Ii_Win

MY-SPORT

Daftar Tim yang Lolos ke Semifinal
Liga Champions 2020/2021
Perhelatan Kompetisi Olahraga Sepak Bola terbesar di dunia
yaitu LIGA CHAMPION sudah bergulir sampai dengan fase
Perempat Final.
Dimana Peserta semifinal Liga Champions 2020/2021 yang
berhasil lolos ke babak empat besar adalah Paris Saint Germain Prancis, Chelsea - Inggris, Real Madrid - Spanyol dan Manchester
City - Inggris.
Tim - tim di atas akan beradu di babak empat besar untuk
memastikan tiket masuk ke babak Final Liga Champions
2020/2021.
Lolosnya 4 tim tersebut diraih melalui hasil pertandingan dua leg
perempat final Liga Champions. Dimana pada partai semifinal,
Paris Saint Germain akan menghadapi Manchester City.
Sementara, Real Madrid bakal menghadapi salah satu wakil liga
Inggris Chelsea.
Dilansir dari situs resmi UEFA, leg pertama semifinal Liga
Champions dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa 27 April
atau Rabu 28 April 2021 dini hari WIB. Kemudian, leg kedua akan
dihelat pada Selasa 4 Mei 2021 atau Rabu 5 Mei 2021 dini hari
WIB.

Paris Saint-Germain
Lajunya PSG ke semifinal usai unggul agregat atas Bayern
Muenchen pada perempat final. Les Parisiens unggul 3-2 terlebih
dahulu di markas Bayern pada leg pertama pekan lalu.
Sayang, Neymar dkk tak mampu mengulangi hasil positif di Parc
des Princes pada leg kedua, Rabu (14/4/2021). Tim asal Paris itu
dibekuk Die Roten 0-1 dalam pertandingan yang berjalan ketat
hingga akhir laga.
Gol satu-satunya juara bertahan Liga Champions itu diciptakan
oleh Eric Maxim Choupo-Moting pada menit ke-40. Kendati
kalah, hasil ini sudah cukup membawa PSG untuk melaju ke
semifinal. PSG lolos berkat unggul agresivitas gol tandang dalam
agregat 3-3.
Chelsea
Chelsea berhasil merengkuh tiket semifinal meski kalah 0-1
lawan FC Porto pada leg kedua, Rabu (14/4/2021). Kedua laga
perempat final berlangsung di Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla,
yang ditunjuk sebagai markas Chelsea dan FC Porto secara
bergantian akibat larangan - larangan Pandemi Virus Corona
Covid-19.
Porto baru bisa mencetak gol lewat tendangan salto Mehdi
Taremi pada injury time babak kedua. Sayang, gol tersebut
terbilang telat sehingga Chelsea lolos dengan agregat 2-1.
Agregat itu tak terlepas dari keberhasilan The Blues yang menang
2-0 di markas Porto pada leg pertama.
Real Madrid
Real Madrid melaju usai menahan imbang 0-0 Liverpool di Anfield
pada leg kedua perempat final, Kamis (15/4/2021) dini hari WIB.
Los Blancos bertandang ke markas Liverpool bermodalkan
keunggulan agregat 3-1 usai menang pada leg pertama.
Unggul atas Liverpool, membuat raja Liga Champions itu tampak
berhati - hati dan cenderung menunggu dalam laga ini. Di sisi lain,
The Reds langsung tancap gas sejak awal babak pertama hingga
akhir pertandingan.
Pasukan Juergen Klopp menunjukkan dominasinya pada leg
kedua dengan gempuran bertubi - tubi ke gawang Madrid.
Tercatat, Mohamed Salah dkk berhasil membuat 15 kali
tembakan ke gawang Los Blancos yang dijaga Thibaut Courtois.

Sayang, serangan mereka hanya mampu membuahkan empat
shots on target dan semua gagal berbuah gol. Buntu di Anfield,
The Reds pun dipastikan tersingkir dari Liga Champions karena
kalah agregat 1-3 dari sang lawan.
Manchester City
Manchester City sukses menang 2-1 atas Borussia Dortmund
di Signal Iduna Park pada leg kedua perempat final, Kamis
(15/4/2021) dini hari WIB. Dortmund sejatinya punya harapan
untuk melaju ke semifinal usai Jude Bellingham membuka
keunggulan Dortmund pada menit ke-15.
Keunggulan 1-0 Dortmund membuat wakil Jerman tersebut
unggul agresivitas gol tandang dengan agregat 2-2. Sayang, Die
Borussen terkena comeback setelah Man City mencetak dua gol
pada babak kedua.
Adapun gol - gol The Citizens diciptakan oleh sepakan penalti
Riyad Mahrez (55’) dan tendangan keras Phil Foden (75’). Man
City pun berbalik unggul 2-1 dan mereka dipastikan lolos dengan
agregat 4-2.
Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions :
PSG 0 vs 1 BAYERN MUNCHEN
(Choupo-Moting 40’)
Agg 3-3, PSG lolos berkat produktivitas gol tandang
CHELSEA 0 vs 1 PORTO
(Teremi 90+3’)’
Agg 2-1
LIVERPOOL 0 vs 0 REAL MADRID
Agg 1-3
BORUSSIA DORTMUND 1 vs 2 MANCHESTER CITY
(Bellingham 15’/ Mahrez 55’p, Foden 75’)
Agg 2-4
Sumber : Artikel kompas.com “Daftar Tim yang Lolos ke Semifinal
Liga Champions”
https://bola.kompas.com/read/2021/04/15/06044418/daftartim-yang-lolos-ke-semifinal-liga-champions?page=all.
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MY-INTERMEZZO

KUAH
BEULANGONG
Hai …. Sahabat LP3I-Yers !!!
Edisi- 2 kali ini qta akan kasih resep spesial dari daerah Kota Langsa untuk menambah daftar menu LP3I-Yers semua. biasanya kalau di daerah Langsa
menu masakan ini disajikan untuk acara - acara besar misalnya ada syukuran dan hari raya tepatnya seperti hari Raya Idul Fitri.
Bagi temen2 yang tinggal di Langsa so pasti tau menu ini dan nggak ada salahnya qta coba menu ini guys untuk menambah khasanah daftar menu qta
di rumah.
Yukkss…yukkss langsung qta kepo-kepo bahan dan cara bikinnya ya guys….

RESEP KUAH BEULANGONG
Bahan
• 2 kilogram daging sapi/kambing
• 1 buah nangka, ukuran tidak terlalu besar
Bumbu halus:
• 2 ons cabai kering
• 2 ons cabai merah
• 1 ons cabai rawit
• 1 ons ketumbar
• 200 gram kelapa gongseng
• 50 gram bawang putih
• 50 gram jahe
• 50 gram kunyit
• 50 gram kemiri
• 1 buah kepala yang tidak terlalu tua tapi cukup matang,
Parut Bumbu Lain:
• 250 gram bawang merah, Rajang
• Batang serai secukupnya
• Batang daun kari secukupnya
• 2 buah biji pala
• 1 sendok makan kapulaga
• 1 sendok makan bunga lawing
• Garam secukupnya

32 | www.lp3i.ac.id

Cara membuat Kuah Beulangong :
1. Haluskan semua bumbu halus. Bisa menggunakan blender, food
processor, atau ulekan.
2. Cuci bersih daging, lalu potong-potong sesuai selera. Siapkan panci
atau belanga. Letakkan daging di dalamnya.
3. Taburkan bumbu halus di atas daging beserta kelapa gongseng dan
kelapa parutnya. Lalu campurkan hingga merata. Tambahkan sedikit air
untuk menutupi daging.
4. Masukkan bumbu lain ke dalam belanga. Tambahkan garam dan perasa
sesuai selera. Ungkep daging hingga cukup empuk.
5. Jika daging dirasa cukup empuk, tambahkan air secukupnya untuk
mematangkan daging. Lalu masukkan buah nangka yang sudah dicuci
bersih dan dipotong-potong.
6. Masak terus sambil diaduk, koreksi rasa.
7. Jika kematangan daging dirasa sudah cukup dan rasa sudah sesuai,
matikan api. Kuah beulangong pun siap disajikan. Selamat mencoba
Guys.
Foto by : seringjalan
Resep by : kompas.com

OPOR AYAM
Sahabat LP3I-Yers yang berbahagia,
Kalau tadi sudah ngasih resep kue lebaran ngga lengkap rasanya
tanpa bagi resep untuk menu utama di hari lebaran dan menyambut
hari kemenangan.
Kali ini untuk resep masakannya adalah Opor Ayam Lebaran Spesial
yang gurih pastinya.
Yuukkksss….. langsung qta kasih bahan dan cara bikinnya ya guys….
Bahan:
• 1 ekor ayam kampung
• 3 sdm minyak sayur
• 2 lembar daun salam
• 2 lembar daun jeruk purut
• 1 batang serai, memarkan
• 2 cm lengkuas, memarkan
• 1 liter santan segar
• 500 ml santan kental segar
• 5 buah belimbing sayur, belah dua

KUE PUTRI SALJU
Sahabat LP3I-Yers yang berbahagia,
Ngga kerasa ya bentar lagi lebaran, meskipun antara sedih ditinggal
Ramadhan dan bahagia menyambut Idul Fitri lebih besar bahagianya
menyambut kemenangan setelah satu bulan berpuasa yei…yei…

Bumbu, haluskan:
• 3 butir bawang merah
• 5 siung bawang putih
• 2 cm kunyit
• 2 cm kencur
• 1 cm jahe
• 1/2 sdt jintan
• 1 sdt ketumbar
• 1 sdt merica
• 1 sdt gula pasir
• 1 sdm garam

Kali ini LP3I-Yers akan membagikan resep kue lebaran yang semua orang
suka termasuk saya suka banget bisa habis 2 toples sendiri hihihihihi

Cara membuat :
1. Potong-potong ayam menjadi 8 bagian. Cuci bersih dan tiriskan.
2. Masak 1 liter santan dalam panci hingga mendidih.
3. Panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
4. Angkat. Tuangkan ke dalam panci berisi santan.
5. Tambahkan daun salam, lengkuas, daun jeruk, serai dan potongan
ayam. Kecilkan api dan masak hingga ayam hampir lunak.
6. Tuangi santan kental dan masukkan belimbing sayur.
7. Masak hingga daging ayam empuk dan kuah susut.
8. Angkat dan sajikan dengan hangat.

Yuukksss langsung kepoin resepnya guys bisa qta buat sendiri dirumah.

Tips:

Bahan:

• Selain ayam kampung bisa dipakai ayam jantan atau ayam negeri.
Sesuaikan waktu memasak dengan jenis ayam yang dipilih.
• Gunakan selalu api kecil dan masak perlahan hingga bumbu
meresap, selamat mencoba.

Meskipun masih ada larangan untuk mudik dan lebaran masih sama
seperti tahun lalu tidak semua bisa berkumpul dengan keluarganya yang
jauh. Don’t be sad guys untuk mengobati kangen kampung halaman yang
kalau mau lebaran buat kue lebaran sendiri bareng keluarga, karena belum
bisa mudik yuukkksss bikin kue lebaran sendiri guys yang semoga bisa
mengobati rasa kangen kebersamaan dengan keluarga yang jauh.

•
•
•
•
•
•
•
•

250 Gram tepung terigu protein rendah
250 Gam mentega (butter)
200 Gram kacang mede (panggang dan haluskan)
100 Gram gula halus
Bahan taburan:
150 Gram gula bubuk
1/2 Sendok teh vanili bubuk
Susu bubuk warna putih

Foto by : detikcom
Resep By : detikFood

Cara membuat Kue Putri Salju :
1. Kocok mentega dan gula halus dengan mixer hingga lembut.
2. Matikan mixer, tambahkan kacang mede dan tepung terigu, kemudian
aduk rata dengan spatula.
3. Bulat-kan adonan, simpan di dalam kulkas selama setengah jam,
kemudian bentuk bulan sabit atau bentuk bulatan.
4. Susun putri salju di loyang yang sudah diolesi margarin atau dialasi
kertas roti. Panggang putri salju di dalam oven kurang lebih 20 menit.
5. Gulingkan putri salju sambal di pijat-pijat lembut ke gula bubuk biasa
yang dicampur dengan vanili dan susu bubuk warna putih.
Demikian cara membuat kue putri salju istimewa dengan kacang mede.
Selain bentuk bulan sabit, Anda juga bisa memotong adonan dengan
cookie cutter atau berbentuk bulat saja sesuai selera ya guys…..
SELAMAT MENCOBA SAHABAT LP3I-YERS
Foto by : Instagram/tintinrayner
Resep By : Merdeka.com
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INSPIRASI BAJU LEBARAN
2021 UNTUK KAMU DAN
KELUARGA

Selamat menjalankan ibadah puasa LP3I-yers, Sebagai bulan yang selalu
ditunggu - tunggu umat Islam di seluruh dunia banyak yang kita persiapkan
mulai dari kudapan untuk berbuka dan sahur hingga persiapan menghadapi
hari kemenangan dengan penuh sukacita. Persiapan menyambut hari
raya Idul Fitri atau yang biasa orang sebut Lebaran selalu identik dengan
persiapan baju baru dan terbaik untuk dikenakan pada hari kemenangan
tersebut. Karena bagi kebanyakan umat Islam, berlebaran dengan baju
baru akan melengkapi hari kemenangan tersebut. Meskipun masih dalam
masa pandemi, tapi nyatanya mulai banyak bermunculan model-model
baju untuk hari raya Idul Fitri nanti.
Untuk memudahkan LP3I-Yers memilih baju lebaran, ada 2 (dua) pilihan
yang bisa dijadikan inspirasi baju lebaran nanti yaitu baju berbahan lace
yang mewah atau dengan pattern yang unik dan elegan.
1. Berikan kesan mewah di hari spesial dengan baju berbahan lace.
Busana atau baju muslim dari tahun ke tahun selalu menghadirkan banyak
kejutan. Bahan lace yang semula hanya digunakan untuk membuat gaun
pada acara-acara tertentu, ternyata bisa juga dijadikan sebagai bahan
untuk membuat baju lebaran. Menghadirkan kesan formal dan mewah,
bahan lace ini akan membuat kamu dan keluarga tampil stunning saat
momen hari raya. Berikut pilihan model yang bisa kamu jadikan favorit!
• Hadirkan momen spesial dengan gaun berbahan lace
Hari Raya Idul Fitri identik dengan warna putih, kamu bisa pilih gaun putih
berbahan lace dan ornamen bordir mewah untuk kamu pakai di hari Raya
nanti. Padukan dengan jilbab warna pastel untuk memancarkan aura
feminim. Untuk kamu yang melangsungkan acara spesial seperti intimate
wedding, dres ini pas sekali dipakai.

• Tampil beda dengan Jumpsuit di hari Raya
Jika kamu ingin tampil beda dengan yang lainnya, kamu bisa mengenakan
jumpsuit dengan detail wide cut dibagian kaki. Dikombinasikan dengan
bahan lace dan tulle serta warna yang fresh menjadikan tampilan dirimu
lebih playful namun tetap elegan.
• Tunjukkan sisi lain kamu dengan warna bold
Gaun dengan warna bold ini akan menghadirkan tampilan yang mewah
dan menawan untuk menemanimu bersilaturahmi dengan kerabat saudara.
Dengan bahan lace full gaun ini tidak hanya bisa digunakan pada momen
lebaran saja namun bisa juga digunakan pada acara-acara formal dan
spesial kamu.
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• Tampilkan kesan fresh dengan dress ini
Berlebaran di masa pandemi tidak menyurutkan
kamu untuk tampil elegan. Dengan model simple
dan warna yang fresh lebaran di rumah aja tidak
menyurutkan untuk tampil cantik bukan?

• Cantik dengan Kebaya saat bersilaturahmi
Pada momen lebaran kali ini kamu bisa coba memakai kebaya, loh. Dengan desain simple namun
tetap terlihat cantik dan modern. Warna putih yang identik dengan hari raya akan lebih memancarkan
aura kebahagiaan saat bersilaturahmi dengan kerabat. Padukan dengan inner warna senada dan skirt
warna lilac yang sedang tren.
• Tunjukkan sisi lain kamu dengan warna bold
Gaun dengan warna bold ini akan menghadirkan tampilan yang mewah dan menawan untuk
menemanimu bersilaturahmi dengan kerabat saudara. Dengan bahan lace full gaun ini tidak hanya
bisa digunakan pada momen lebaran saja namun bisa juga digunakan pada acara-acara formal dan
spesial kamu.

2. Busana dengan Pattern yang unik dan elegan untuk lebaran
Untuk tren baju lebaran tahun ini banyak desainer dari brand lokal yang menghadirkan pattern yang
unik dan khas. Untuk kamu yang senang dengan pattern dan ingin tampil memukau saat hari raya
nanti, pilihan baju dengan motif atau pattern bisa dijadikan pilihan untuk kamu dan keluarga, berikut
inspirasinya!
• Kombinasi Kaftan dengan Celana
Model baju lebaran yang sudah tidak asing yaitu kaftan dengan potongan sederhana, juga bisa kamu
kombinasi dengan celana. Kombinasikan dengan celana panjang warna senada atau warna basic
seperti warna putih.

• Tampil senada bersama keluarga
Salah satu trend baju lebaran 2021 adalah sarimbit atau
seragam keluarga. Baju sarimbit bisa menjadi salah
satu pilihan agar terlihat kompak ketika sedang sesi foto
atau bersilaturahmi dengan keluarga. Perpaduan warna
earth tone, bisa jadi pilihan kamu untuk Hari Raya Idul
Fitri. Busana wanita dibuat dengan lengan puff, detail
kerut di bagian leher dan kancing yang berada di
belakang. Untuk busana pria, baju koko lengan panjang
motif yang simpel dan elegan.
-

Desain baju anak dibuat dengan detail pergelangan
tangan yang elastis membuat anak bebas bergerak.

-

Koleksi busana seragam keluarga untuk Hari Raya
Idul Fitri lainnya yaitu dengan motif yang terinspirasi
dari kekayaan budaya Indonesia. Pemilihan bahan
pada koleksi baju Lebaran keluarga 2021 ini adalah
silk yang agak mengkilap dan tetap nyaman ketika
dipakai.

• Tradisional next level
Untuk kamu yang senang dengan kain bermotif etnik
seperti kain tenun ikat, bisa loh dijadikan sarimbit
dengan pasanganmu di hari raya nanti. Model koko
untuk pria dan model tunik untuk wanita yang dibuat
dengan kain senada

• Outer untuk kamu yang ingin tampil feminim
Outer berbahan organza dengan desain pattern yang
unik ini cocok untuk kamu yang ingin tampil feminim.
Padukan dengan celana atau rok dengan warna basic.
Voila kamu akan tampil chic dan stylish di hari raya nanti.
• Warna earth tone jadi paling favorit
Kamu bisa tampil senada dengan keluargamu di hari
raya nanti. Meskipun modelnya berbeda tapi tone
warna yang senada tetap terlihat pas dan kompak.
Pattern yang unik ini menjadi semakin eksklusif dan
elegan dipadukan dengan hijab warna nude.
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20 IDE HAMPERS LEBARAN
ANTI MAINSTREAM UNTUK
KELUARGA DAN KOLEGA
Menjelang Lebaran, tentunya Kamu ingin berbagi kebahagiaan dan rasa syukur dengan mengirimkan
parcel kepada orang-orang yang Kamu kasihi. Mengirim parcel atau hampers juga bisa mempererat
tali silaturahmi. Memberikan hadiah kepada keluarga dan kolega di hari raya Idul Fitri tak harus hanya
berupa kue kering.
Tentunya Kamu tidak ingin mengirimkan parcel yang kurang tepat kepada kolega, keluarga, dan
sahabat, bukan?
Bingung memilih hampers lebaran karena banyak pilihan yang cantik dan menarik di sosial media?
Berikut rekomendasi ide hampers lebaran yang cantik dan anti mainstream dari brand lokal untuk
LP3I-Yers.
2. Cokelat Handmade Berbagai Rasa
Cokelat bisa menjadi cemilan yang dihadirkan saat hari
Raya, pilihan rasa yang beragam dan dikemas dengan
packaging yang thematic dari @agler_chocolate ini
cocok dibawakan sebagai hampers untuk orang
tercinta.

1. LIlin Aromatherapy
Hadirkan keharuman yang menenangkan saat hari
lebaran dan tampilan lilin yang elegan dengan tema
Hari Raya untuk melengkapi dekorasi rumah kamu dari
@aboutcandle.id. Dengan box eksklusif hampers ini
cocok diberikan kepada kolega.

3. Susu Almond
Pandemi masih berlangsung, untuk melindungi diri dan
orang tercinta, kamu bisa memberikan susu almond
buatan @almonia_almondmilk. Dikemas dengan flower
hand bag hampers ini tidak hanya menyehatkan tapi
juga mengesankan. Tersedia 4 pilihan rasa yang bisa
kamu pilih untuk hampers nya.

5. HomeMade Ice Cream
Hadirkan suasana manis dalam hidangan berlebaran
dengan dessert homemade ice cream dari @
sweetooth_id. Selain bisa menjadi hidangan, ice cream
ini cocok diberikan untuk kerabat dan sahabat dengan
kotak hampers bertema idul fitri.

4. Birdnest atau Sarang Burung Walet
Lebaran ini saatnya kamu berikan sesuatu yang berbeda
dan bermanfaat untuk orang yang menerima hampers
kamu. Seperti Sarang Burung Walet yang sudah
diketahui banyak manfaatnya. Jika pilihan hampers
Kamu adalah birdnest atau sarang burung walet kamu
bisa pilih birdnest dari @aslabirdsnest karena brand
ini mengeluarkan hampers birdnest yang cocok untuk
kolega.
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6. Artisan Teh Bunga
@Teatalks_id selalu menghadirkan teh dari bunga
kering yang beragam dan unik. Teh dari bunga kering
ini cocok dijadikan hampers untuk kolega atau kerabat
jauh. Dikemas dengan hampers berbahan stainles dan
bermotif shabby pastel, pastinya hampers ini akan jadi
salah satu hampers paling cantik yang pernah diberikan.
7. Jus buah dan sayur
Tidak hanya makanan yang bisa kamu jadikan hampers
lebaran, Signature Juice yang menyehatkan dari @
jugojuicejkt ini consist 4 botol 250ml yang dikemas
dengan box eksklusif cantik. Pas diberikan ke orangorang tercinta kamu, jangan lupa tulis pesan kamu di
greeting card nya ya!

8. Reusable Package
Pilihan
hampers
yang
ramah
lingkungan
disajikan oleh @earthenproject dalam rangkaian
reusable package. Salah satunya adalah hadiah
menggemaskan berupa sabun batang organik, alat
makan terbuat dari kayu, serta washcloth yang ecofriendly.

12. Emas 24K
Kalo kamu ingin memberikan hadiah berharga di hari
lebaran nanti, kamu bisa pilih hadiah emas 24K yang
didesain seperti amplop lebaran. Emas 24K edisi khusus
dari @UBS.lifestyle berkolaborasi dengan @kamiidea
menyediakan hampers lebaran dengan berbagai pilihan
gramasi emas dan pilihan hijab motif dari Kami. semakin
eksklusif dengan hard box menjadikan hampers ini tidak
hanya cocok sebagai hadiah tapi juga sebagai investasi.

9. Homemade Selai Susu
@sukahome_id menyiapkan hampers lebaran yaitu
selai susu homemade atau milk spread, knife wood
dan cangkir dengan quote unik. Tersedia 3 pilihan
rasa yang bisa kamu pilih; Hojicha, Hokkaido Milk,
dan Dark Cocoa dates. Dikemas dengan keranjang
rotan hampers ini bisa kamu berikan untuk sahabat
atau teman dekat.

17. Tas Reusable
Salah satu dukungan terhadap program pemerintah yaitu
mengurangi penggunaan plastik, maka kita perlu memiliki
tas reusable yang dapat digunakan ketika berbelanja. Brand
spesialisasi hampers @byjeanne.id mengeluarkan hampers
edisi lebaran dengan isi berupa kue kering dalam jar food
grade, tas reusable, finger corona, dan tissue basah. Tidak
hanya isi hampers nya yang bisa dimanfaatkan packaging
hampers ini juga menarik karena menggunakan tas eksklusif
yang bisa digunakan untuk menyimpan make up atau barang
lainnya.

13. New Normal Kit
Pilihan hampers selanjutnya adalah New Normal Kit
dari @thumbler.id. Item barang dari hampers ini akan
bermanfaat sekali untuk digunakan di era new normal
ini.

10. Reed Diffuser
Fresh bouquet flower bisa loh dijadikan hampers
lebaran kamu. @botanica_official sebagai brand
yang mengeluarkan diffuser yang berasal dari fresh
flower di dalam parfum ini terinspirasi dari four
season of Japan, brand ini berkolaborasi dengan @
rosyposy.florist. Menghadirkan bouquet fresh flower
dan reed diffuser. Percantik ruang tamu kamu dan
hirup aroma segar dan flowery dari reed diffuser ini

14. Boneka Kayu
Ide hampers lebaran anti mainstream berikutnya adalah
boneka kayu custom thematic dari @twinkle.well .
Brand ini mengeluarkan hampers khusus untuk lebaran
yaitu 1 set boneka kayu karakter dengan tema arabian.
Hampers ini dapat mempercantik dekorasi ruang tamu
kamu atau bisa juga dijadikan hadiah untuk kelahiran
bayi.

18. Donat Mini
Panganan yang dapat dijadikan hampers saat lebaran salah
satu yang bisa kamu pilih adalah donat mini dari @bakeman
ini punya varian rasa pisang yang dipadukan dengan coklat.
Ukuran one bites ini pasti akan jadi makanan favorit di meja
tamu di samping kue nastar kamu. Tidak hanya bisa dinikmati
sendiri kamu pun bisa memberikan kepada orang tercinta
dengan kemasan yang menarik

19. Table Ware

11. Perlengkapan berkebun
Kegiatan di rumah aja selama pandemi pasti
menimbulkan kejenuhan. Berikan hampers self
plants kit dari @terranco untuk orang-orang tercinta
dan voila, mereka tidak akan bingung ketika harus
berdiam diri di rumah.

15. Hand Sanitizer
Di tengah masa pandemi covid-19 keberadaan hand
sanitizer amat sangat diperlukan untuk dimiliki setiap
orang demi menjaga diri dari covid-19. Hand sanitizer
ini bisa juga loh dijadikan hampers atau hadiah di
hari lebaran. Brand lokal @tucaofficialstore yang
mengeluarkan hand sanitizer spray dengan botol unik
menyediakan paket hampers khusus lebaran, dikemas
dengan kotak rotan kamu juga akan dapat refill hand
sanitizer dalam paket hampers nya.
16. Summer Soft Drink
Softdrink apa yang kamu tau? Coca cola, Fanta? Kalau
kamu hanya tau softdrink yang banyak beredar di
pasaran, kamu patut mencoba softdrink dari @booch.
idn. Minuman kaleng ini menawarkan banyak varian
rasa unik yang pastinya cocok juga dijadikan sebagai
hadiah lebaran nanti. Coba rasa best seller nya yaitu
Strawberry Lemonade, rasanya asam manis yang
menyegarkan cocok diminum setelah makan ketupat.

Ide hampers lainnya yang bisa jadi inspirasi kamu adalah
tableware set ala Jepang dari @uchiistore. Hampers ini
terlihat mewah karena dibuat dengan bahan baku keramik
berkualitas, pastinya juga menarik karena tableware set ini
terinspirasi dari budaya jepang. Hadirkan tableware ini saat
lebaran nanti dan kamu akan memukau sanak saudara.

20. Body Care
Ada yang unik dalam Natural Personal Care Package yang
ditawarkan oleh @fredheligh yaitu Palm Body Brush andalan
yang dibuat oleh pengrajin dari Jawa Tengah loh. Kamu
bisa pilih varian aroma body shower antara lavender atau
unscented di dalam hampersnya.
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MY-QUIZ
1

23

32

25

2

20

19

21

9

28

27

31

22

10

11

14

13

15

12
8

5

6

18

24

33

7

26

17

4

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 corporate.secretary@lp3i.id tidak lebih dari tanggal -XQL2021 jam 23.59 WIB;

-

Sematkan biodata diri yang berisi nama, posisi, nama cabang, nomor handphone 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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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)

3

30

29

MENDATAR

MENURUN
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

MY-QUIZ

EMPAT

8

9352
3581
9795
0436
3807

LIMA
86956

7

29979
73230
95013
01485

3

60698
54727
02642

ENAM
627905
209768

TUJUH
0233593
8164089
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MY-BIRTHDAY

MARET
1

Amirah Hani Salman

1-March

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

46

Shela Desanti Widya Ningsih

15-March

KEDIRI

2

Marini Haryati nenoliu

1-March

KUPANG

47

Yurdinata

15-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

3

Nabila Anindita Budiyanti

1-March

SUKABUMI

48

Abdul Rohman

15-March

PURWOKERTO

4

Mursiyah A.Md

1-March

PLJ KAMPUS PONDOK CABE

49

Mujtabah Fatururrahman

16-March

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

5

Sri Eka Wulandari

1-March

POLITEKNIK LP3I MEDAN

50

Yayat Hidayat Aray

16-March

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

6

S. Imel Widialita

2-March

SUKABUMI

51

Fika Rahmawati

16-March

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

7

Mohamad Fazar Fadilah, SE

2-March

PLB KAMPUS TASIKMALAYA

52

Gunawan Al Fakhri

16-March

PURWOKERTO
PLJ KAMPUS JAKARTA TIMUR

8

Saidi - Muhammad

2-March

POLITEKNIK LP3I MEDAN

53

Farah Disa

16-March

9

Nurafni Oktavia

2-March

PLB KAMPUS PADANG

54

Neni Trias tuti

18-March

POLITEKNIK LP3I MEDAN

10

Ritawarni

4-March

BANDA ACEH

55

Anas Sofyan Ismail

19-March

TEGAL

11

M Abduh Idris

4-March

POLINAS MAKASAR

56

Dian Noviana

19-March

TEGAL

12

Mohammad Ishak Djamaludin

4-March

HEAD OFFICE

57

Muhammad Ramli

19-March

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

13

Fika Firda sari

5-March

HEAD OFFICE

58

Mardi kristiyanto

20-March

YOGJAKARTA

14

Encep Jamaludin

5-March

KARAWANG

59

Umi Hani Makmuroh

20-March

HEAD OFFICE

15

Nurulita Amalia

6-March

PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

60

Maria Ulfa

20-March

BANDA ACEH

16

Rahma Camila

6-March

PURWAKARTA

61

Shiela Nazila Arroyyani

21-March

SEMARANG

17

Anthony Djohan

6-March

HEAD OFFICE

62

Ririn Rindawati

21-March

SIDOARJO

18

Egi Panji Kresna

7-March

PLJ KAMPUS CIKARANG

63

Moh Aris

21-March

SIDOARJO

19

Ekatri Ayuningsih

7-March

POLITEKNIK LP3I MEDAN

64

Habib Alhuda

22-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

20

Kania Farida

7-March

HEAD OFFICE

65

Mery Rozavia

22-March

MALANG

21

Rosihan Arbi Said

7-March

POLITEKNIK LP3I MEDAN

66

Rijal Fauzi Rahman

22-March

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

22

Iwan Kesuma Sihombing

7-March

POLITEKNIK LP3I MEDAN

67

Ade Johar Maturidi S.T., M.Kom

22-March

PLB KAMPUS CIREBON

23

Nur Haris Effendi

7-March

HEAD OFFICE

68

Sri Rahayuningsih

23-March

KEDIRI

24

Boy Sapto Suryo Subiantoro

7-March

ASMI CINUS BANJARMASIN

69

Sri Rahmaini

23-March

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

25

Ramadani S.Pd., M.Hum

7-March

PLM KAMPUS MARELAN MEDAN

70

Restu Wiyono

24-March

HEAD OFFICE

26

Muhammad Marsidi

8-March

PLJ KAMPUS BEKASI

71

Jam'iyatus Sholichah

24-March

SURABAYA

27

Y.A Mohamad Iqbal

8-March

BENGKULU

72

Ahmad Fadillah Nur Fitrah

25-March

HEAD OFFICE

28

Arianggara Arifin Gading

8-March

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

73

Devi Andriani Simamora

25-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

29

Kanto Wibowo

9-March

INDRAMAYU

74

Indah Suryani

25-March

HEAD OFFICE

30

Eka Wulandari Surbakti

9-March

POLITEKNIK LP3I MEDAN

75

Musliha , S.M

25-March

BANTEN

31

Al Marratus Sholeha

10-March

MALANG

76

Rita Suryati

25-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

32

Muhammad Amin

10-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

77

Eddy Suwarno

25-March

PLJ KAMPUS PONDOK GEDE

33

Wilhelmina Donna

10-March

PLJ KAMPUS PONDOK GEDE

78

Haikal Dien Latief

26-March

SUKABUMI

34

Muslih Udin

10-March

PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

79

Imron Kholiq S.Kom

27-March

MALANG

35

Nina Ainal Wardah

10-March

PLJ KAMPUS SUDIRMAN

80

Moga Hariyani Jubri

27-March

HEAD OFFICE

36

Aldi Firmansyah

10-March

BANTEN

81

May Syarah

27-March

PLJ KAMPUS BEKASI

37

Yurida

11-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

82

Tri Retno Purwati

28-March

PLJ KAMPUS SUDIRMAN

38

Rina Marina SE

11-March

PLJ KAMPUS CIKARANG

83

Muhammad Aris Syaefullah

29-March

PLB KAMPUS CIREBON

39

Isrot Harahap

11-March

BANTEN

84

Raja Erfida Hayati

29-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

40

Muhammad Irsan

12-March

BENGKULU

85

Chandra Hariandi

29-March

ASMI CINUS BANJARMASIN

41

Lutfi Aziz

13-March

BENGKULU

86

Syaifullah AR

30-March

PLB KAMPUS PEKANBARU

42

Abdul Rahman

14-March

HEAD OFFICE

87

Erika Kardinah

31-March

YOGJAKARTA

43

Ayu Mardiyani

14-March

SIDOARJO

88

Merly Dwi Kurniati

31-March

BENGKULU

44

Muhammad Naufal Nazih

14-March

PLB KAMPUS CIREBON

89

Setiawan

31-March

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

45

Leili Kurnia Gustini

14-March

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

* 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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MY-BIRTHDAY

APRIL
1

Sri Rahayu Syah

1-April

POLINAS MAKASAR

46

Laili Witriana Laili Witriana

14-April

2

Utep Sobali

1-April

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

47

Andri Irawan

15-April

PLJ KAMPUS SUDIRMAN

3

Syubli Abas

2-April

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

48

Doddy apryana ross

15-April

PLJ KAMPUS PONDOK GEDE
KUPANG

ASMI CINUS BANJARMASIN

4

Indri Fitrianasari S.Kom

2-April

PLB KAMPUS TASIKMALAYA

49

Angky Rensini

15-April

5

Arip Budiman ST,M.Pd

2-April

PLB KAMPUS TASIKMALAYA

50

Neng Naza Atusaidah

16-April

PURWAKARTA

6

Nita Ariska

3-April

PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

51

Syarif Yogi Hidayat

16-April

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

7

Erlinda

3-April

BANDA ACEH

52

ZR Thambusay

16-April

PLJ KAMPUS PASAR MINGGU

8

Yeyen Aprilia

3-April

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

53

Andri Rahmawan

16-April

BANDAR LAMPUNG

9

Shelly Kusuma Wardani

3-April

YOGJAKARTA

54

Mumus Musbihin

17-April

KARAWANG

10

Gerson Riwu

3-April

KUPANG

55

Mahanugra Kinzana

17-April

HEAD OFFICE

11

Alhumairah Amd

4-April

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

56

Aris Armunanto SE., Ak., MM

18-April

PLB KAMPUS CIREBON

12

Salis Sunadi

4-April

SIDOARJO

57

Muhammad Imaduddin

18-April

POLITEKNIK LP3I MEDAN

13

M. Syahputra

4-April

PLB KAMPUS PADANG

58

Siti Nur'aisya

19-April

PLB KAMPUS CIREBON

14

Rita Komalasari

4-April

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

59

Iis Kartini

21-April

PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

15

Dwi Prayitno

4-April

PLJ KAMPUS PONDOK GEDE

60

Susilawati Yahya

21-April

BANDA ACEH

16

Ismanuddin

5-April

BANDA ACEH

61

Ikbal Bin Syahrial

21-April

POLITEKNIK PGRI BANTEN

17

Metya Lutviani

5-April

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

62

Neno Apriliani., A.Md

22-April

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

18

Muhammad iqbal Habibi

5-April

PLJ KAMPUS CILEUNGSI

63

Herlan Hamdan

22-April

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

19

Musa Andi Jamal

5-April

POLINAS MAKASAR

64

Zainudin

22-April

BALIKPAPAN

20

Teddy Setiady

5-April

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

65

Muhammad Andi suparjo

22-April

BENGKULU

21

Winda Amelia

5-April

PLB KAMPUS PEKANBARU

66

Deden Taryana

23-April

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

22

Bandi .

5-April

MALANG

67

Ratimah

24-April

PURWOKERTO

23

Asri RIzki Kurnia

6-April

KARAWANG

68

Muhammad Faizin

24-April

PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

24

Apriana Kusumawati, S.E.

6-April

KEDIRI

69

Yusdiman Tallosa

24-April

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

25

Mustika Wati

7-April

PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

70

Muhammad Adnan Wirawan

24-April

PLJ KAMPUS PONDOK CABE

26

Dody Irawan

7-April

PLJ KAMPUS JAKARTA UTARA

71

Apriyan

25-April

BANTEN

27

Slamet Wahyudi

8-April

HEAD OFFICE

72

Roni Nugraha S.E

26-April

PLB KAMPUS TASIKMALAYA

28

Toni Hidayat

8-April

PLJ KAMPUS PASAR MINGGU

73

Ari Cahyono

26-April

YOGJAKARTA

29

Maulidina , SP., MM

8-April

POLITEKNIK LP3I MEDAN

74

Safril Pasaribu

26-April

HEAD OFFICE

30

Yani Kartika

8-April

BENGKULU

75

OK Zulkifli, SE., MM

27-April

PLB KAMPUS LANGSA

31

Lukman Iskandar

8-April

PLJ KAMPUS BEKASI

76

Pungkas Adi Negoro

27-April

PLJ KAMPUS CILEUNGSI

32

Lia Rokhmatul Ummah

9-April

SIDOARJO

77

Asep Yusup Jamaludin

28-April

POLITEKNIK LP3I JAKARTA

33

Jon Hendri

9-April

PLB KAMPUS PEKANBARU

78

Reci Adhya Fiscarina, S.Pd

28-April

BANDAR LAMPUNG

34

Putri Indahsari

9-April

TEGAL

79

Dining Tiyas SE., MM

29-April

HEAD OFFICE

35

Rima Ambarsari

9-April

PURWAKARTA

80

Ratnita Dewi

29-April

PLB KAMPUS PADANG

36

Ade Bahtiar Rifai

9-April

TEGAL

81

Andi Eva Afrida

30-April

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

37

Jamal Al Jufri

10-April

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

82

Suryani Alimuddin

30-April

POLINAS KAMPUS TAMALANREA

38

Ria Liani Mustika Hati

11-April

BANTEN

83

Neyluardy Yatim

30-April

PLJ KAMPUS CILEUNGSI

39

Muhammad Affan

12-April

BALIKPAPAN

84

Wuly Sudarmi

30-April

HEAD OFFICE

40

Rasman

12-April

HEAD OFFICE

41

Shinta Bella Windarti

12-April

BANTEN

42

Pipit Safitri

12-April

POLITEKNIK PGRI BANTEN

43

Imah

12-April

PLB KAMPUS PEKANBARU

44

Bahrumsyah Alwan

12-April

POLITEKNIK PGRI BANTEN

45

Suriani, SE.,MM

14-April

POLITEKNIK LP3I BANDUNG

* 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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Yayasan, C-Level & Segenap Manajemen LP3I Kantor
Kramat mengucapkan : Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1442 H Taqaballahu Minna Waa Minkum
Syimana Waa Syimakum - Mohon Maaf Lahir & Bathin

www.lp3i.ac.id

SELAMAT & TERIMA KASIH
KEPADA MITRA & KARYAWAN
ATAS KERJASAMA KEMITRAAN
YANG TELAH TERJALIN SELAMA
INI.
ASMI CINUS Banjarmasin
LP3I College Banyuwangi
LP3I College Ngawi
LP3I College Binjai
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32 tahun LP3I berdiri,
ada beasiswa dengan total

3,2

milyar
rupiah

dari LP3I Group untuk generasi
penerus bangsa

021 50 166 166

www.lp3i.ac.id
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0812 9078 0050

