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PENG
KHUSUS
SEBAGAI KARYA TERBAIK

U

nit Kegiatan Mahasiswa Sekaa Tari dan Tabuh
Pregina Ganesha atau yang biasa dikenal dengan
sebutan UKM STANA merupakan salah satu organisasi
kemahasiswaan di Universitas Mahasaraswati Denpasar.
UKM STANA yang dibina
oleh Ibu Putu Ayu Paramita
Dharmayanti, S.Pd., M.
Pd, ini menjadi wadah
bagi
mahasiswa
yang tergabung di
dalamya
untuk
mengembangkan
bakatnya dalam
bidang kesenian
khususnya
dalam bidang
kesenian tari dan
tabuh.
			
Pandemi bukan
menjadi
penghalang
kami UKM STANA untuk
mengembangkan prestasi
dibidang seni tradisional.
UKM
STANA
mewakili
Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam beberapa
perlombaan seni tari tradisional. Hal ini dibuktikan
dengan berpartisipasinya UKM STANA dalam berbagai
ajang perlombaan seni baik di tingkat regional maupun
nasional, antara lain Lomba Pekan Seni Mahasiswa
Nasional yang diselenggarakan oleh LLDIKTI wilayah VIII
pada bulan November 2020 dan Lomba The 15th
National Folklore Festival yang diselenggarakan
oleh Universitas Indonesia pada bulan Mei 2021.
Pada perlombaan The 15th National
Folklore Festival, UKM STANA mengangkat
karya yang diambil dari cerita masyarakat
Bali dengan judul “Dalem Balingkang”. Dalem
Balingkang menceritakan sebuah kisah tentang cinta
dan kesetiaan. Diceritakan Raja Jaya Pangus yang
merupakan suami dari Kang Cing We yang merupakan
putri subandar dari Tiongkok. Setelah sekian lama
mereka menikah dan juga tidak diberikan keturunan,
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Raja Jaya Pangus akhirnya berinisiatif untuk
bersemedi di Gunung Batur agar mendapatkan
anugerah seorang anak. Dalam persemdiaannya
Raja Jaya Pangus bertemu dan menikahi Dewi
Danu yang tidak mengetahui bahwa Raja Jaya
Pangus telah memiliki istri. Karena merasa
dihianati, Dewi Danu pun mengutuk Raja Jaya
Pangus dan Kang Cing We menjadi Barong
Landung.
Karya ini ditarikan oleh lima penari
wanita, yaitu Putu Wulan Francisca Sumaryanti,
Ni Luh Putu Diah Wulandari, Luh Gede
Evita Hendra Putri, Ni Kadek Dwi Wahyuni
dan Kadek Fania Natasya Wicahyani dengan
proses latihan kurang lebih tiga minggu.
Perlombaan ini dilaksanakan secara daring
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dari 29 peserta yang mengikuti lomba tari
tradisional kategori B (Perguruan Tinggi),-

UKM STANA mampu meraih penghargaan khusus
sebagai karya terbaik. Ini merupakan pencapaian
UKM STANA dalam perlombaan tari tradisional
ditingkat nasional.
Harapan kami, dengan pencapain ini
UKM STANA kedepannya dapat meningkatkan
prestasinya ditingkat nasional maupun internasional.
Dengan ini UKM STANA bisa tetap melestarikan,
menumbuhkan serta memupuk rasa percaya diri
dalam mengembangkan bakat, minat, potensi dan
kreativitas para generasi muda khususnya anggota
UKM STANA. Karena sudah menjadi tugas kita
sebagai generasi muda yang berperan dalam menjaga
serta melestarikan warisan seni budaya Bali. * Ida
Bagus Panji Winangun, UKM STANA
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ACT
FOR
THE
EARTH
“Plan a tree today to make the life
of the earth much longer”

BEM FKG
UNMAS DENPASAR
“Act for the Earth” program
kerja Departemen Pengabdian
Masyarakat BEM FKG Unmas yang
dilaksanakan dengan menanam
pohon
mangrove
bersama,
diharapkan dapat meningkatkan
kepedulian anggota BEM FKG
Unmas serta masyarakat luas betapa
pentingnya menjaga kelestarian
alam,
sekaligus
memperingati
Hari Bumi. Mangrove adalah salah
satu jenis tanaman yang banyak
ditemukan pada kawasan muara
dengan struktur tanah rawa atau
padat.
Mangrove menjadi salah satu
solusi yang tepat untuk mengatasi
berbagai jenis masalah lingkungan
terutama
untuk
mengatasi
kerusakan habitat hewan, kerusakan
ini tidak hanya berdampak untuk
hewan tapi juga untuk manusia.
Selain itu, mangrove juga berperan
besar untuk mencegah abrasi.
Mangrove telah menjadi pelindung
lingkungan yang sangat besar.
Melestarikan kawasan mangrove
6
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adalah usaha yang sangat baik
untuk menstabilkan kondisi
lingkungan dan menyelamatkan
semua habitat di hutan mangrove.
Kegiatan ini dilaksanakan
pada hari Rabu, 19 Mei 2021
di Wisata Tracking Mangrove
2021 yang berlokasi di Taman
Hutan Raya Ngurah Rai. Kegiatan
penanaman pohon ini diikuti
oleh anggota BEM FKG Unmas.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan
ini berlangsung dengan tetap
mematuhi protokol kesehatan

yakni 3M : Menggunakan masker,
Mencuci tangan, dan Menjaga
jarak. “Semoga kegiatan ini bisa
berjalan setiap tahun ke tahun dan
semakin banyak yang peduli akan
kelestarian alam” ujar I Kadek Alit
Indra Kusuma selaku penanggung
jawab dari kegiatan tersebut, yang
merupakan mahasiswa angkatan
2018 FKG Unmas.
I Gusti Ayuning Pratiwi, Kadek Mita Dwi
Puspitasari; UKM PERS FKG, Fakultas
Kedokteran Gigi

“A New Normal:
AEGP tahun 2020 dengan sistem baru?
VAEGP 2020”
Let’s Check!
“Enacting Challenges As the Innovation in English
Teaching During Covid-19 Pandemic”.

A

cademic English Gathering Program (AEGP)
biasanya dilaksanakan secara luring tetapi pada
tahun ini berbeda yaitu dilaksanakan secara
daring dengan perubahan nama menjadi VAEGP
(Virtual Academic English Gathering Program). Seru?
Pastinya!
Tema yang diangkat tahun ini yaitu “Enacting
Challenges As the Innovation in English Teaching
During Covid-19 Pandemic”. Tujuan dilaksanakan acara
ini untuk memberikan semangat baru serta pemikiran
yang maju untuk semua orang di masa pandemi ini
terutama para mahasiswa/i serta bapak/ibu guru
untuk tetap memberikan pengetahuan terbaik dengan
menghadapi tantangan pembelajaran selama pandemi
khususnya dalam mengajar serta belajar bahasa Inggris.
VAEGP ini diadakan pada tanggal 19 Desember
2020, melalui Zoom Meeting dan Live YouTube FKIP
UNMAS Denpasar. FYI, Speakers VAGP kali ini yakni,

Dakota Janeve Hotham (Native Speaker), beliau
merupakan Guest Speaker yang berasal dari Australia.
Pembicara kedua yaitu : Nyoman Shinta Kusumadani
(Stakeholder), beliau merupakan alumni dari Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unmas Denpasar
yang merupakan Kepala Sekolah di Taman KanakKanak. Moderator untuk VAEGP adalah salah satu
mahasiswi UNMAS yang bernama Ida Ayu Putu Diah
Indrayani dengan Pembawa acara Ni Komang Ayu
Widi Nugrahaini.
Kegiatan ini terbuka untuk umum. Peserta akan
mendapatkan benefits seperti Informasi, pengetahuan
baru serta sertifikat. VAEGP tahun ini diikuti oleh
sekitar 300 peserta secara online. Hal ini menjadi
suatu kebanggaan karena semua orang mendapatkan
informasi, ilmu pengetahuan, dan sertifikat secara
online tanpa dipungut biaya. Panitia VAGEP 2020 tetap
menerapkan protokol kesehatan demi kelancaran
jalannya acara. *HMPS Pendidikan Bahasa Inggris
JULI 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
KORPS Sukarela Palang Merah Indonesia Ganesa Dharma
(KSR-PMI GD) Unmas Denpasar
PELATIHAN FIRST AID PMI KOTA MALANG
UKM KSR-PMI GANESA DHARMA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Siamo Tutti Fratelli

D

alam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia UKM KSR-PMI Ganesa
Dharma Universitas Mahasaraswati mengenai pertolongan pertama, maka UKM KSR-PMI Ganesa
Dharma mengirim salah satu perwakilan untuk mengikuti Pelatihan First Aid PMI Kota Malang yaitu Ni
Komang Winda Sidiani. Pada Pelatihan yang diselenggarakan oleh PMI Kota Malang. Sebagai pihak penyelenggara,
PMI Kota Malang menyediakan tiga jenis tahapan atau level dalam pelatihan First Aid yaitu level basic, level
intermediate, level advance. Perwakilan dari UKM KSR-PMI Ganesha Dharma karena sudah pernah melewati
level basic yang didapat saat pelatihan sebelum masuk menjadi anggota dari Unit Kegiatan Mahasiswa KORPS
Sukarela Palang Merah Indonesia (UK KSR-PMI) Ganesa Dharma, serta sudah mendapatkan penghargaan, maka
perwakilan dari UKM KSR-PMI
Ganesa Dharma diarahkan
langsung untuk mengikuti
pelatihan ke level berikutnya,
yakni
level intermediate
dan advance. Selain dari
pelatihan, disetiap pelatihan
tersebut akan diadakan tes
diakhir level. Dengan sangat
membanggakan sekali, Ni
Komang Winda Sidiani yang
merupakan
perwakilan
dari UKM KSR-PMI Ganesa
Dharma Unmas Denpasar
telah berhasil menduduki
peringkat kedua.
Setelah
melewati
masa pelatihan tersebut, Ni
Komang Winda Sidiani tidak
berdiam diri saja, Ia dengan
senang hati membagikan
ilmu
yang
diperolehnya
pada saar pelatihan tesebut
dan mengajarkan seluruh anggota UKM KSR-PMI Ganesha Dharma semua materi yang didapatkannya saat
pelatihan tersebut. Materi yang diajarkan mulai dari penilaian, cidera jaringan lunak, syok, dan pembalutan, serta
pembidaian. Lebih jauh lagi tindak lanjut yang akan dilakukan adalah membagikan ilmu yang telah diperoleh
kepada PMR Wira dan KSPAN dan saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pertemuan dengan pembina
PMR wira dan KSPAN. * Tim Redaksi Ganesa Humanity Pers, UKM KSR-PMI Ganesa Dharma Universitas
Mahasaraswati Denpasar.
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Masih bersama UKM KSR-PMI Ganesa Dharma Unmas Denpasar

UKM KSR-PMI GANESA DHARMA UNMAS DENPASAR
Lomba Volunteer Week and Youth Volunteer 8
“mengukir Prestasi di kancah Nasional”

UKM KSR-PMI GD UNMAS Denpasar menjadi satu-satunya kontingen asal Bali yang mendapatkan juara pada tingkat
perguruan tinggi dengan judul PIFIA : “INOVASI PIPA FILTRASI AIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AIR BERSIH DI MASA
PANDEMI SAAT BENCANA BANJIR”.

V

olunteer Week & Youth Volunteer Competition 8 adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas
Sebelas Maret (UNS) dalam rangka menyambut hari Palang Merah Internasional. Kegiatan ini dilaksanakan dari
tanggal 4 April 2021 sampai tanggal 5 Juni 2021 yang diikuti oleh PMR Wira dari SMA/SMK dan KSR Perguruan
Tinggi/Markas se-Indonesia. Dalam kegiatan ini UKM-KSR PMI Ganesa Dharma Universitas Mahasaraswati Denpasar
ikut berpartisipasi dalam kegiatan tingkat perguruan tinggi. Adapun kegiatan yang diperlombakan yaitu Lomba Konten
Pertolongan Pertama, Lomba Rancangan Kegiatan, Lomba Karya Tulis Ilmiah, dan Lomba Podcast yang dimana masingmasing lomba tersebut diikuti oleh 2 orang perwakilan per kontingen. Adapun yang berpartisipasi dalam lomba Konten
Pertolongan Pertama adalah Ni Komang Winda Sidiani dan Arista Dwi Kurniawa, lomba Rancangan Kegiatan diikuti
oleh Ni Kadek Ayu Yuliantari, Lomba Karya Tulis Ilmiah diwakili oleh I Made Yoga Wiranata dan Ni Luh Yanti Kusuma
Widantari, dan Lomba Podcast diwakili oleh Ida Ayu Gede Yundari dan Ni Luh Putu Meisya Pautri Maharani.
Seluruh rangkaian acara dalam kegiatan lomba Volunteer Week and Youth Volunteer 8 ini mulai dari pembukaan,
technical meeting yang diadakan pada tanggal 4 April 2021, dilanjutkan dengan pengumpulan karya yang dilaksanakan
mulai tanggal 5 April – 5 Mei 2021 dan pada tanggal 28 Mei 2021 dilanjutkan dengan Pengumuman 10 karya terbaik
melalui sosial media hingga penutupan acara dilakukan secara daring (online). Sebelum acara penutupan Volunteer
Week and Youth Volunteer 8 diadakan Vowee Talk Session II serta pengumuman juara yang diselenggarakan pada
tanggal 5 Juni 2021. Sangat mencengangkan sekali, bahwa UKM-KSR PMI GD UNMAS Denpasar telah berhasil
meraih juara 3 lomba LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) tingkat nasional yang diikuti oleh 43 KSR Se- Indonesia. Bahkan
UKM KSR-PMI GD UNMAS Denpasar menjadi satu-satunya kontingen asal Bali yang mendapatkan juara pada tingkat
perguruan tinggi dengan judul PIFIA : “INOVASI PIPA FILTRASI AIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AIR BERSIH DI
MASA PANDEMI SAAT BENCANA BANJIR”. * Tim Redaksi Ganesa Humanity Pers, UKM KSR-PMI Ganesa

Dharma Universitas Mahasaraswati Denpasar.

JULI 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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“PANDEMI TAK MENJADI
PENGHALANG”

U

BAGI KENSHI SHORINJI KEMPO
UNTUK TETAP MERAIH PRESTASI

KM Beladiri Shorinji Kempo (PERKEMI)
adalah salah satu UKM beladiri yang ada di
Universitas Mahasaraswati Denpasar. UKM
PERKEMI selalu mengikuti kejuaraan baik ditingkat
daerah maupun nasional dengan prestasi yang cukup
membanggakan. Sebelum pandemi covid-19 mewabah
ke Indonesia, kejuaraan sangat sering digelar setiap
tahunnya, baik itu kejuaraan daerah maupun berskala
nasional. Namun semenjak pandemicovid-19 yang
tidak memperbolehkan untuk mengadakan kegiatan
yang mengundang kerumunan menyebabkan hampir
seluruh cabang olahragatidak bisa menyelenggarakan
kejuaraan, tidak terkecuali cabang olahragaShorinji
Kempo. Tak hanya itu, para atlet pun juga mulai
mengurangi kegiatan olahraganya.
Pada masa pandemi, Dojo Shorinji Kempo
Kementerian Kominfo untuk pertama kalinya
menyelengarakan kejuaraan Shorinji Kempo secara
virtual dengan mengusung tema “Meraih Prestasi di
Masa Pandemi untukIndonesia Maju”. Kejurnas Virtual
tersebut mempertandingkan Tandoku atau gerakan
dasar Kihon dan Ken teknik dan Jurus memukul
menendang,melipat, membanting dan mengunci
lawan. Dengan begitu, kejurnas initetap menjalankan
protokol covid-19 yang mengharuskan tidak ada-
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kontak fisik. Berawal dari kejuaraan virtual tersebut,
beberapa daerah kemudian mulai menyelenggarakan
kejuaraan secara virtual.
Baru-baru ini UKM PERKEMI mengikuti
kejuaraan mahasiswa nasional tandoku virtual yang
diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta
pada tanggal 14 – 15 November 2020. Kejuaraan ini
diikuti oleh 31 Universitas seluruh Indonesia. Dojo
Universitas Mahasarsawati Denpasar mengirimkan
5 orang atlet dan 1 orang official, yaitu Adrianus
Tamo Ama, Agustinus Dappa Loka, Nimrot Malo,
Ni Kadek Ulan Jamiliawati, Kadek Kartika Ningsih.
Dalam kejuaraan tersebut UKM Perkemi mampu
meraih Juara Umum III dengan perolehan medali pada
2 nomor pertandingan dari 5 nomor pertandingan
yang diikuti. Perolehan medali yakni: 1 emas, diraih
oleh Kadek Kartika Ningsi pada nomor pertandingan
Embu Solo Putri Kyu II dan 1Medali Perunggu oleh Ni
Kadek Ulan Jamiliawati di nomor pertandingan Embu
Solo Putri I dan (Tingkatan sabuk hitam). Kejuaraan
virtual ini yang diuji yaitu seni gerakan jurus (tandoku).
Kejuaraan Virtual ini juga menjadi contoh bahwa di
masa pandemi ini, tetap bisa mengukur prestasi atlit.
Para atlit harus berlatih mandiri tanpa keberadaan
pelatih dan teman-teman. Kejuaraan Virtual Shorinji-

Kempo juga menjadi ajang bagi seluruh khensi (sebutan
untuk para anggota Kempo) untuk terus berlatih dalam
persiapan kejuaraan mahasiswa nasional tahun 2022
yang akan diadakan di Padang, Sumatera Barat. Hal itu
menjadi ajang bagi mahasiswa untuk dapat mengukir
prestasi di tingkat Nasional maupun Internasional.
Dalam mempelajaribeladiri Shorinji Kempo, seorang
kenshi tidak hanya diajarkan untuk mampu membela
diri, namun juga berolahraga demi kesehatan,
membentuk kekuatan fisik dan mental, dan tentunya
untuk meraihprestasi. Setiap pertandingan yang diikuti
tentunyauntuk menunjukkan hasil latihan yang telah
dilakukan, selain itu dengan adanya pertandingan ini
juga sekaligus mempererat hubungan antar kenshi
untuk saling memberikan support dan semangat
kepada setiap anggota yang bertanding. Semoga dalam
kejuaraan selanjutnya UKM Perkemi dapat kembali
meraih prestasi yang terbaik untuk bisa membanggakan
UKM dan Unmas Denpasar. UKM Beladiri Shorinji
Kempo juga telah melakukan pelantikan kepengurusan
yang baru. Dalam kepengurusan yang baru ini
diharapkan UKM Kempo bisa mengadakan kegiatankegiatan latihan di Dojo dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan. Di UKM beladiri kempo tidak
hanya berlatih untuk self difense tetapi juga bisa belajar
mengembangkan jiwa berorganisasi.* Ulan/UKM
Kempo Unmas Denpasar/2021

Going to Get High Score in TOEFL or TOEIC
Hello guys! well come back with English Club
KM English Club mengadakan webinar untuk yang kedua
kalinya dengan mengambil tema “How to Get High Score
in TOEFL or TOEIC” yang bertepatan pada hari Minggu,
17 Januari 2021 Pukul 10.00 WITA yang dilangsungkan secara
online via aplikasi Zoom dan Youtube dengan mengajak mahasiswa/i
lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai partisipan.
Kegiatan webinar ini ditujukan untuk memberikan informasi
mengenai bagaimana cara untuk memperoleh hasil yang terbaik
ketika mengikuti TOFEL atau TOEIC. Webianr ini merupakan salah
satu program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa English Club UNMAS
Denpasar dalam masa pemulihan pandemi COVID-19. Webinar
yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa English Club juga
merupakan suatu program yang dibentuk sebagai wadah untuk
berkumpul dan bertukar pikiran serta berbagi pengalaman yang
disampaikan melalui media Internet. Kegiatan ini menghadirkan dua
(2) orang narasumber yang dimana mereka sudah berpengalaman
pada bidangnya. Narasumber tersebut diantaranya guru pengajar
bahasa inggris dari SMK di Bali yaitu Ni Putu Herma Yanthi ,S.Pd.,M.
Pd. dan Mr. Jerry Conney Otey ,S.,S sebagai Founder of Green Star
Education. Akhir acara webinar ditutup dengan sesi quis tanya jawab.
Pemenang kuis didasarkan pada peserta yang menjawab pertanyaan
seputar materi webinar dengan cepat pada kolom komentar akun
instagram resmi UKM English Club @ecunmasdenpasar. *UKM EC
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UKM Ganeça Voice

“Tetap Berprestasi di Masa Pandemi”
Bulan dan waktu terus berganti meski
keadaan tetap memaksa kami untuk
menjaga jarak namun hal ini tak
menghentikan kami UKM Ganeça
Voice untuk berhenti berkarya dalam
bermusik.

M

engingat kondisi pandemi yang masih
membatasi namun dengan berani kami
mencoba mengikuti perlombaan secara
daring yang tentu nya sangat menantang untuk di
ikuti. Pada HUT LLDIKTI VII ke 39 kami mengirimkan tim paduan suara Ganeca Voice untuk mengikuti
lomba mars perguruan tinggi. Dan mengirimkan pula dua penyanyi solo kami Luh Putu Elsa Sima
kirani dan Ketut Diah Candra Wedani untuk mengikuti lomba
menyanyi bahasa Bali. Kedua kegiatan berjalan dengan lancar
dan Puji Syukur kami meraih Juara ke-IV dalam lomba solo
oleh Candra Wedani.
Berkat kemajuan teknologi memudahkan berkarya
dimasa pandemi bahkan untuk mengikuti perlombaan.
Berbeda dengan ketika harus mengikuti perlombaan secara
langsung, kegiatan daring hanya memerlukan video sebagai
partisipasi dalam mengikuti lomba yang tentu nya dapat
dilakukan dimana dan kapan saja.
Tidak
h a n y a
p a d u a n
s u a r a
dan
solo,
kami juga
mengikuti
perlombaan band secara daring pada “Kamadita
Accoustic Competition”. Dengan meraih juara
terfavorit oleh tim band Prameswari, dimana
tim yang terbentuk seluruh anggotanya wanita.
Keren bukan? Dan masih banyak tim band yang
kami kirim kan agar terus tetap bisa berkarya
meskipun dibatasi oleh situasi pandemi.
Jarak pun tetap tak menghalangi semangat
kami untuk terus berkarya. Untuk pertama kalinya kami mengikuti perlombaan daring tingkat
Nasional yaitu THE 15TH FOLKLORE FESTIVAL PADUAN SUARA oleh NFF ke 15 FEB Universitas
Indonesia. Meski belum dapat membawa pulang penghargaan namun pengalaman yang kami
dapatkan sangatlah berarti. Ada pepatah mengatakan “gagal merupakan tahap-tahapan untuk
meraih kesuksesan” tetaplah semangat dalam berkarya meskipun dalam kekurangan. Fighting!
Music is Everywhere~. *Indryana Wijaya, UKM Ganeca Voice | FEB,Semester 6
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“PANDEMI TIDAK MENYURUTKAN SEMANGAT
MAHASISWA TEKNIK UNTUK BERKREATIFITAS”

L

atihan Dasar Kepemimpinan
Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Fakultas Teknik (LDK BEM FT)
Universitas Mahasaraswati Denpasar
merupakan kegiatan pertama yang
dilaksanakan oleh BEM Fakultas Teknik
pada tahun 2021, dimana bertujuan
agar melatih dan membentuk jiwa
kepemimpinan bagi para calon
anggota baru BEM Fakultas Teknik.
Selain itu, kepemimpinan merupakan
faktor kunci dalam suksesnya suatu
organisasi. Berkaitan dengan dunia
Pendidikan, setiap kelompok atau
organisasi
membutuhkan
sosok
pemimpin dalam suatu kepemimpinan.
Membentuk pondasi kepemimpinan,
tidak bisadikatakan mudah tanpa
didasari dengan pendekatan tentang
kepemimpinan itu sendiri. Untuk itu,
salah satu faktor pendukung untuk melatih dan membentuk rasa kepemimpinan dapat dipelajari di
lingkungan pendidikan, antara lain dalam suatu organisasi. Berhubungan dengan faktor pendukung
tersebut, dengan begitu, BEM Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar mengadakan
kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) bagi para calon BEM Fakultas Teknik Universitas
Mahasarawati Denpasar. Kegiatan tersebut penting dilakukan mengingatlemahnya pembentukan mental
dan karakter mahasiswa yang didasari
oleh jiwa kepemimpinan. Semetara
itu, dalam kehidupan nyata setiap
mahasiswa dituntut untuk bentindak
bijak, bertanggung jawab, berpikir
kreatif dan memperluas jaringan sos.
ial. Oleh sebab itu, untuk membangun
dan membentuk jiwa kepemimpinan,
maka calon BEM Fakultas Teknik
Universitas Mahasarawati Denpasar
diwajibkan mengikuti kegiatan Latihan
Kepemimpinan Dasar (LDK).
Kegiatan LDK yang dilaksanakan
mengambil tema yaitu “Great Leader
In You”, kegiatan LDK dilaksanakan
pada 5s/d6 Maret 2021 yang berlokasi
di Gedung Widya Sabha Kampus Soka
Universitas Mahasaraswati Denpasar
dengan jumlah peserta yaitu 24 orang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FT
Unmas Denpasar, Wakil Dekan II FT
Unmas Denpasar, Wakil Dekan III FT
Unmas Denpasar, Kaprodi Teknik Sipil20 MAHAWIDYA SARASWATI JULI 2021

Kaprodi Teknik Lingkungan, GPM
Fakultas Teknik, UPM Teknik Sipil
dan UPM Teknik Lingkungan,
BPM FT Unmas Denpasar dan
Alumni BEM FT Unmas Denpasar
Adapun rangkaiann kegiatan
LDK ini yaitu diawal acara
dilakukan Pembukaan secara
resmi dan secara langsung
dibuka oleh Dekan FT Unmas
Denpasar dilanjutkan dengan
pemaparan materi oleh Dekan
FT unmas Denpasar (Bapak
Dr.Ir.I Made Sastra Wibawa,M.
Erg),Wakil Dekan II (Ibu I Gusti
Agung Ayu Istri Lestari,ST.,MT),pemaparan materi oleh masing-masing Kepala Departemen BEM
FT Unmas Denpasar dilanjutkan dengan pemaparan materi BPM FT Unmas Denpasar dan yang
terakhir yaitu Sharing Organisasi yang dilakukan oleh Alumni BEM FT Unmas Denpasar,setelah
pemaparan materi selesai dilanjutkan dengan melakukan games setelah itu rangkaian kegiatan
LDK BEM FT Unmas Denpasar Tahun 2021 selesai dilaksanakan.
Selain kegiatan LDK BEM FT Unmas Denpasar juga mengadakan kegiatan Kreativitas
Mahasiswa Teknik 2021 (KRAMAT MMXXI) dengan Tema yaitu “Rise Up”. Kramat merupakan kegiatan
untuk menuangkan ide-ide serta gagasan yang diinginkan demi mempererat solidaritas dan rasa
kekeluargaan di dalam Fakultas Teknik, dan juga meningkatkan eksistensi Fakultas Teknik di Ranah
masyarakat luas. Kramat mengcakup bidang seni dan budaya, aksi sosial, olahraga,teknologi dan
ilmu keteknikan. Kramat ini berisikan lomba-lomba di bidang akademik maupun non akademik, baik
tingkat Fakultas Teknik maupun sma/smk se-Bali dan juga mengcakup aksi sosial berbagi kepada
yang membutuhkan. Tujuan dilaksanakan Kramat ini adalah memberi wadah atau ruang bagi
Mahasiswa /i dan siswa/i SMK atau SMA berkreasi dan menuangkan minat dan bakatnya dan juga
memberi kesempatan berkompetisi untuk belajar bagaimana cara bekerjasama dengan tim (tim
working) untuk mencapai tujuannya.Adapun rangkaian kegiatan KRAMAT yaitu Pembukaan yang
dilaksanakan pada tanggal 18 maret 2021 yang dilaksankan di Gedung Widya Sabha Kampus Soka
Universitas Mahasaraswati Denpasar, rangkaian kegiatan Pembukaan
yaitu Pembukaan kegiatan Kramat 2021 dibukasecara resmi oleh Dekan
FT Unmas Denpasar setelah itu dilanjutkan Technical Meeting kepada
seluruh peserta yaitu, Lomba Futsal, Bulutangkis, Mobile Legend,
AutoCad, PES danJegeg Bagus FT Unmas Denpasar.
Adapun rangakian kegiatan lomba pada acara Kramat MMXXI
yaitu pada tanggal 20-21 Maret 2021 dilaksanakan lomba futsal yang
bertempat di Tunjung Sari Futsal, tanggal 22 Maret 2021 dilaksanakan
lomba Bulutangkis yang berttempat di Sekar Tanjung Badminton, serta
selanjutnya itu pada tanggal 26 Maret 2021 dilaksanakan lomba PES
yang bertempat di Ruang Baca FT Unmas Denpasar, dan pada tanggal
27 Maret 2021 dilaksanakan lomba Mobile Legend yang bertempat
di Three Point Rooftop & Bar, pada tanggal 1 April 2021 dilaksanakan
lomba AutoCad SMA/SMK se-Bali akan tetapi lomba ini dilaksanakan
secara online dan pada tanggal 10 April 2021 dilaksanakan lomba
Jegeg Bagus Fakultas Teknik Unmas Denpasar sekalian Penutupan
rangakian kegiatan Kramat MMXXI BEM Fakultas Teknik Universitas
Mahasaraswati Denpasar. Selanjutnya adapun kegiatan aksi sosial yang
dilaksanakan oleh BEM FT Unmas Denpasar membagikan makanan
kepada yang membutuhkan seperti ke TPST Suwung, TPS Kreneng
dan TPS Lumintang. *BEM FT 2021
JULI 2021 MAHAWIDYA SARASWATI
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AKUNTAN DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN KESIAPAN
AKUNTAN DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0
Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMASA)

S

etelah
memasuki
era revolusi industri,
Indonesia
akan
memasuki Era Society 5.0.
Era yang menekankan pada
Human Capital. Society 5.0
dirumuskan Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe pada
Maret 2017 dan diresmikan
pada 21 Januari 2019. Latar
belakangnya adalah Jepang
mengalami
tantangan
penurunan populasi yang
membuat
pekerja
usia
produktif
berkurang.
Era
Society 5.0 dianggap lebih
baik dari 4.0 karena era 4.0
ditakutkan
mendegradasi
umat
manusia.
Banyak
masyarakat
beranggapan
bahwa
industri
4.0
menggunakan
teknologi
canggih
yang
menekan
jumlah pekerja. Society 5.0
ini diharapkan lebih humanis,
menciptakan nilai-nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dan mengurangi kesenjangan
antara manusia dengan masalah ekonomi kedepannya. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri
khususnya bagi akuntan dan memerlukan kesiapan dari Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan pada
echo boomers dalam menghadapi Era Society 5.0 ini. Mahasiswa sebagai calon akuntan profesional harus
mempersiapkan diri secara akademis sebagai seorang akuntan yaitu diantaranya mengikuti sertifikasi CA
(Chartered Accountant), CPMA (Certified Professional Management Accountant), QIA (Quilifying Internal
Auditor), dan yang tertinggi adalah CPA (Certified Public Accountant).
Mengingat pentingnya hal tersebut maka Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar menggelar
Webinar pada tanggal Senin, 28 Desember 2020 dengan narasumber akademisi sekaligus praktisi
yakni Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, BKP, CA, CADE, CAAT, CPMA, CPA selaku Dosen Politeknik Negeri
Bali sekaligus Sign Partner KAP Arnaya dan Darmayasa serta Ibu Ida Ayu Budhananda Munidewi, SE.,M.
SA.,Ak.,CA.,CPA selaku Dosen Unmas Denpasar dan Pimpinan KAP Budhananda Munidewi. Adanya
perubahan era tidak serta merta akan menghilangkan peran profesi akuntan namun seorang akuntan harus
mampu menyesuaikan dan memanfaatkan perubahan teknologi yang ada agar tetap dapat bertahan.
Kegiatan webinar ini dapat diakses pada youtube: Akuntansi Unmas Official dan Himasa Unmas Dps.
*Himasa 2020
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HILANGNYA KERAMAIAN KUTA SAAT PANDEMI COVID-19

A

pakah kalian tahu Kuta Bali? Tentunya semua orang
tahu dimana itu Kuta. Setelah adanya pandemi Covid19
ini kuta seperti kota mati yang membuat banyak
usaha yang berada disekitar sana tutup. Pandemi virus corona
berdampak luas dan dalam pada industri pariwisata di seluruh
dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik
maupun mancanegara. Drastisnya penurunan permintaan
ini disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan
perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung
penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal itu.
Indonesia, sebagai salah satu negara pilihan tujuan wisata juga
tidak luput dari imbas ini.
Sama seperti yang terjadi di seluruh dunia, Indonesia
khususnya Bali menanggung imbas dari merosotnya industri
pariwisata akibat pandemi virus corona. Dampak itu telah
dialami oleh para pelaku UMKM industri jasa pariwisata. Di
Kabupaten Badung, yang merupakan daerah yang paling
bergantung pada pendapatan di sektor pariwisata pada saat
ini mengalami kelumpuhan. Hal ini dikarenakan jantung dari
pendapatan daerah kabupaten Badung yaitu sektor pariwisata
yang berdaa di daerah Kuta mengalami kelumpuhan yang
luar biasa pasca pademi COVID-19. Pada masa pademi
COVID-19 ini, hampir secara keselurahan sektor pariwisata
yang berada di daerah Kuta mengalami kebangkrutan, hal
tersebut dibuktikan dengan banyaknya toko-toko yang berada
di daerah tersebut mengalami kebangkrutan. Tidak hanya
itu masih banyak usaha lain seperti usaha akomodasi seperti
hotel, villa, transportasi bahkan yang terlibat di dalam industri
pariwisata banyak yang mengalami kebangkrutan dan tutup.

Dengan terdampaknya sektor pariwisata hampir
semua masyarakat disana berlaih profesi. Kuta sebagai salah
satu wilayah pariwisata di Bali sangat terdampak pandemi
Covid-19. Ekonomi terpuruk, mengingat 90 persen
masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata. Untuk bisa
bertahan di masa sulit, kini sebagian besar masyarakat Kuta
beralih mengelola usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
World Tourism Organization (UNWTO) atau
“Organisasi Pariwisata Dunia” di bawah PBB, memperkirakan
industri mancanegara secara global kemungkinan turun hingga
30 persen sepanjang tahun 2020, dan penurunan itu berpotensi
kerugian hingga 50 miliar dolar. Bahkan, menurut perkiraan itu,
di banyak kota di dunia hingga 90 persen perjalanan yang telah
direncanakan akhirnya dibatalkan, terutama karena tempattempat tujuan wisata seperti museum, taman hiburan, tempat
olah raga, taman margasatwa, pantai dan bahkan taman
nasional ditutup.
Dampak lumpuhnya sektor pariwisata membuat
ekonomi masyarakat Kuta terpuruk secara keseluruhan. “Kalau
kita lihat dari jumlah penduduk di Kuta, 90 persen bergantung di
pariwisata. Kita bisa lihat sekarang Kuta sangat sepi dan memang
dampak sektor pariwisata ini membuat ekonomi masyarakat
terpuruk,”. Sebagai upaya bertahan, semua sektor dan faktor
memiliki peran. Selain dari sisi pemerintah, masyarakat dan
pengusaha juga saling bahumembahu menghadapi situasi sulit
ini. Dari sisi masyarakat, saat ini banyak yang beralih ke sektor
UMKM yaitu berjualan. Bahkan, tidak sedikit yang memilih
menjadi pedagang kaki lima atau emperan.
Pada era pandemi COVID-19 sektor pariwisata harus
beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal, seperti
modifikasi cara kerja, implementasi yang minim sentuhan
atau touchless, perbaikan sanitasi sesuai protokol kesehatan,
pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan bagi pekerja sektor
pariwisata, akomodasi makanan minuman bagi keamanan
dan kesehatan pengunjung, dan yang penting adalah share
responsibility di antara pelaku bisnis dan pemerintah, dalam
hal ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
Harapan semua orang pastinya agar Pandemi Covid-19
ini segera berakhir dan semua orang dapat beraktifitas
dengan normal. karena banyak saudara kita yang kehilangan
pekerjaannya di masa pendemi ini apalagi kita khusunya di Bali
sangat bergantung dengan sektorpariwisata. Selain itu juga
kita harus selalu menjaga kesehatan danmenerapkan protokol
kesehatan

I DEWA MADE ARIK PERMANA PUTRA, SE., MM
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cerpen

KISAH YANG TERCIPTA AKHIRNYA

“Nat…” panggil Lia perlahan. “Hpmu bunyi tuhh!!”.
“Ohh ya, thanks”, perlahan ku coba meraih tasku .
Tanpa ku sadari Pak Doni dosen Statistik ada dihadapanku
“Sudah bapak katakan selama perkuliahan bapak, hp tidak boleh
aktif”.
“Maaf pak, permisi saya keluar sebentar” jawabku sambil
berlalu. Kuhentikan suara merdu Bams Samson yang sedari tadi
mengalun.
“Hallo selamat sore!” tanyaku dari ujung telpon.
“Sore, apa benar ini dengan Natalie” jawab seorang cowok
disana.
“Ya benar, ini siapa? Ada perlu dengan saya?” tanyaku
penasaran.
“Aku Rangga, boleh kenalan kan, aku tau kamu dari Doni,
jadi langsung aja kuhubungin kamu” jawabnya santai.
“Oh kamu temannya Doni toh, ok salam kenal juga ya,
moga aja kita bisa berteman dengan baik”
“Ya, thank, kamu lagi ngapai tuhhh??” tanya Rangga
“Em lagi kuliah nieh, tu dosennya lagi cuap-cuap di dalam
he”
“Wah aku ganggu dounk, kalo gitu tar dah ku hubungin
kamu”
Itulah awal sebuah perkenalan, di hari yang cerah ditemani
sunset pada ujung telpon masing-masing. Satu hari yang membawa
senyum dan rasa nyaman diawal perkenalan yang semu. Satu hari
dimana tak ada yang pernah tau bagaimanakah akhirnya.
Hari berganti bulan dan bulanpun berganti tahun. Natalie tetap
menjalani hidupnya sendiri. Perkenalan diujung telepon itupun tak
lagi berlanjut dan berhenti di hari itu juga. Hingga pada suatu malam
di tahun yang berbeda.. alunan suara Bams Samson membuyarkan
lamunan Natalie., segera diambilnya ponsel yang terus berkedip
dengan nomor yang tak dikenal.
“Hallo malam” sapanya ringan.
“Hai Nat pa kabar?” ucap seseorang.
“Baik, ini sapa ya?” balasku.
“Wah masak lupa ma aku, masih inget ga?, aku Rangga”.
“Rangga?, Rangga yang mana?” tanyaku bingung..
“Aku Rangga yang temennya Doni, yang waktu itu pernah nelpon”
“Oh Rangga yang itu, apa kabar neh?, kemana aja kok lama ngilang?”
“Duh maaf ya alnya aku jarang bawa hp, ni aja ku baru bawa hp,
eh ga tau kenapa aku kok bisa inget no kamu, jadi kuhubungi dah,
ganggu ga?” jelasnya
“Oh enggak, duh apa neh yang bikin kamu inget ma aku”
“Banyak lah yang bikin ku inget kamu, kangen ku ma suaramu, he”
candanya
“Dasar bisa aja, eh kamu baik-baik ajakan”
“Yuks aku baik, aku bisa ceritakan ma kamu? Aku lagi sakit hati neh”
“Wah kalo sakit hati seh aku juga sering, kenapa habis diputusin
cewekmu??”
“Ga”… tuuttt…tuut.tutttttttt
Tiba-tiba telpon putus, entahlah apa sebabnya, hp Natalie pun
kembali bersuara pertanda sms masuk.
“Sory Nat tadi putus, emm aku bukan sakit hati yang
kayak kamu maksud, tapi aku bener-bener sakit hati.

Aku kena hepatitis, rasanya udah kayak narapidana aja yang
umurnya udah divonis”
Deg…. Dada Natalie pun tertegun, air matanya hampir
menetes ”maaf ya Ga aku ga tau, tapi kamu udah berobatkan,
kok bisa gitu?” tanya Natalie dalam sms..
“Udah tadi dateng dari dokter, aku sakit ini karena keturunan
dari bokap, mungkin sekarang gilaranku yang gini”
“Kamu jangan nyerah Ga, inget selalu minum obat dan denger
nasehat dokter, pasti akan bisa lebih baik” Natalie menghibur.
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“Ya tapi kadang aku ngiri ma orang-orang yang hidupnya bisa
normal, ga kayak aku yang selalu dibayangi rasa takut tentang besok.
Ampe kapan aku bisa bertahan?”
“Ga, kamu harus kuat, walau kita baru kenal tapi aku selalu mau
denger kamu baik-baik aja” kata Natalie getir.
“Kamu bener Nat, aku pingin bahagiain orang tua ku kayak yang dah
mereka lakuin selama ini ma aku, aku juga pingin kayak yang lainnya
bisa berkeluarga dan liat anak-anakku besar, aku pingin hidup seratus
tahun lagi Nat”
“Nah itukan mimpimu jadi kamu harus selalu kuat biar bisa
ngewujudin semuanya, kalau kamu lemah gimana coba ma orang
tuamu”
“Thank ya Nat, ternyata selain bokap n nyokap yang bisa ngasi
semangat, aku juga nemuin itu dikamu. Malam ini sepi ya, sekarang
aku cuma ditemenin ma Roxy anjingku hehe namanya keren ya”
“Ya keren hehe, Ga ini kan dah malem, ga baik kamu begadang kamu
tidur gih besok kamu kan gawe, banyak-banyak istirahat ya”
“Ya Nat tapi besok aku ga gawe, soalnya mesti cek up pagi-pagi, ya
udah met malem ya… mimpiin aku”
“Met malem juga moga besok jauh lebih baik, nite” balas Natalie
Natalie berusaha untuk tahu apa itu penyakit hepatitis?, sebahaya
apa penyakit itu? hingga Rangga sosok yang baru ia kenal merasa
kalah dan menyerah akan penyakit itu.
Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh berbagai
macam… mulai dari virus sampai obat-obatan termasuk juga
obat tradisioanal. Hepatitis termasuk penyakit yang menular,
penularannya bisa melalui makanan dan minuman yang
terkontamunasi faces pasien…. Selain itu penularan penyakit
hepatits juga dapat diakibatkan dari penggunaan jarum suntik,
transfusi darah dan juga hubungan seksual.. Apabila seseorang
pernah terinfeksi penyakit hepatitis B dan C maka akan sangat
mudah menderita kanker hati.
Setelah malam itu semuanya berlanjut Rangga dan Natelie
berteman semakin akrab, mereka bisa saling melengkapi satu
sama lain walaupun tak pernah saling bertemu. Suka dan duka bisa
ada dalam media maya mereka. Rangga selalu mendukung setiap
kegiatan Natalie dan memberikan Natalie semangat.
Waktu terus berjalan saatnya tiba setelah 1 bulan kebersamaan
mereka dalam batas hp, Rangga mengajak Natalie bertemu.
Bertemu dengan cara yang Natalie suka.
“Hai” sapa Rangga yang tak perlu waktu lama untuk mengenali
sosok Natalie.

“Ga lama kok, ni aku sampe dah sempat kenalan ma penjaga
parkirnya” canda Rangga..
“Duh maaf” jawab Natalie memelas.
“Ya dah, masuk yuks” ajaknya sambil berjalan beriringan
Mereka pun memilih duduk dekat jendela, saling berhadaphadapan dan saling bercerita tentang diri mereka
“Lo kok makan-makanan yang digoreng ma minuman
bersoda?, bukannya ga boleh?”
“Ga apa kan dikit, emeng sih biasanya habis minum pasti di
atas perutku sakit, tapi tar paling juga ilang”..
“Jangan maksain dirilah, kalau ga boleh ya jangan, jangan jadi
anak yang bandel”.. kata Natalie….
“Nat jangan perlakuin aku kayak orang sakit, aku baik-baik aja
kok, kita buat topik yang baru ya???” pinta Rangga
“ Ya udah ”

Obrolan itupun dilanjutkan dengan sesuatu yang lebih ringan hingga
mendatangkan tawa yang renyah diantara mereka, Rasanya sudah
tak ada jarak lagi dan tak ada lagi kata bahwa mereka baru pertama
kali bertemu, sebab kedekatan yang mereka rasa seperti sudah
sangat lama saling mengenal.
Pertemuan itu ditutup dengan indah dan meninggalkan sejuta
senyum dibibr Natalie. Ini pertemuan pertama yang sangat
berkesan baginya, pertemuan yang tak akan pernah ia lupakan
seumur hidupnya.
Sampai pada suatu malam yang sunyi. Natalie menunggu sms
Rangga, tak biasanya Rangga tak menghubungi Natalie. Natalie
mengambil hpnya dan dengan lincah jemarinya mengetik kata
“malam” dan terkirimlah sms itu ke Rangga.
Satu jam berlalu tak ada satu balasan pun dari Rangga, akhirnya
Natalie pun menelpon Rangga.
“Hallo, Rangga??”
Suara diseberang yang menjawab bukan suara Rangga dan Natalie
pun merasa asing”maaf kak, kak Rangganya udah tidur, tadi dia habis
kecelakaan”
“Em terus dia kenapa baik-baik aja”
“Iya, kak Rangga ga kenapa sekarang dia lagi tidur”
“Oh ya kalo gitu, makasi ya..” jawab Natalie, bagi Natalie setidaknya
keadaan Rangga baik-baik saja…
Dua hari berlalu sms Rangga tiba “He Nat, sory ya yang waktu ini”
“Lo kok sory, ga apa lagi, aku juga ga tau kamu kecelakaan, karang
kamu gimana dah baik”
“Udah, cuma jari kaki ja yang patah, tapi udah mendingan kok”
“Wah patah kok mendingan, ya yang penting masih bisa jalan”
Kejadian itu lah kali pertama yang membuat hubungan Rangga dan
Natalie putus kontak, tapi setelah hari itu semuanya dapat berjalan
lancar kembali seperti sedia kala.
Beberapa hari kian berlalu. Saat itu pun tiba Natalie benar-benar
kehilangan kabar dari Rangga. Natalie coba menghubunginya tapi tak
satu pun balasan dari tangan Rangga yang dia dapat. Hanya jawaban
dari sepupu Rangga yang dia dapat bahwa Rangga sedang tugas
keluar daerah tanpa membawa ponselnya.
Sehari dilewati Natalie dengan berat sebab dia telah terbiasa
menerima sms Rangga. Kian hari berjalan hingga hitungan minggu,
akhirnya Natalie terbiasa tanpa Rangga.
Hidup Natalie kembali berjalan tanpa sosok Rangga
disampingnya tapi bagi Natalie Rangga adalah bayangan
yang akan selalu hidup menjadi semangat baginya.
Yups. Rangga sudah secara nyata tak ada lagi dalam hidup Natalie.
Bertahun-tahun berlalu Natalie hidup dengan semangat yang
diberikan Rangga, bercerita dengan bayangan Rangga. Natalie sudah
melepas semua janji Rangga untuknya. Terkadang Natalie berteriak
dalam dirinya meminta Rangga kembali disisinya, tapi Natelie sadar,
Rangga sudah pergi jauh meninggalkannya dan Natalie tak tau
kemana harus mencari Rangga lagi. Dia hanya minta yang terbaik
bagi Rangga, Natalie hanya ingin Rangga sehat dan tersenyum.
Sore itu Natalie sedang bersama temen-temannya, tak sengaja
bertemu Doni kawan Rangga.
“He Nat apa kabar?”
“He Don, Baik aja, kamu?”
“Sama baik kayak kamu”
“Eh ya Don tau kabar Rangga??”
“Lho kamu ga tau ya Nat?”
“Tau kenapa Don, Rangga dah nikah ya?”
“Wah Nat, Rangga udah meninggal”
“Apa Don…??? Rangga meninggal??? nggak…. Rangga nggak boleh
pergi” kata Natelie tidak percaya
“Nat” kata Doni sambil menggenggam pundak Natalie,

“Dua bulan yang lalu, Rangga pergi, kamu tau kan dia punya sakit
hepatitis, sakitnya makin parah. Sebulan dia dirawat di rumah sakit
dan akhirnya Rangga menyerah akan hidupnya” jelas Doni berkacakaca.
“Don kenapa kamu ga hubungi aku, kenapa kamu ga kasi tau aku
kalo Rangga kritis??” teriak Natalie sambil menangis
“Aku dah coba hubungin kamu tapi hp kamu ga aktif terus, kamu
ganti no kan??, aku ga tau rumahmu, cuma Rangga yang tau, tapi dia
ga sadar Nat”
“Nggak boleh Don, Rangga ga boleh pergi, dia masih punya banyak
janji ma aku. Don bawa dia kembali kesini. Rangga ga boleh ninggalin
aku” Histeris Natalie

“Nat… sadar… Rangga dah pergi, lepasin dia, biarin dia
tenang “
“Don, aku pingin liat dia, sentuh dia, aku perlu dia” Isak
Natalie
“Nat, udah waktunya kamu mampu, untuk melangkah sendiri,
bahkan jauh sebelum Rangga benar-benar meninggalkan kita,
dia memberikan kamu kesempatan untuk mandiri dan selalu
kuat tanpa dia. Nat pernah kamu berpikir kenapa Rangga
meninggalkanmu waktu itu?” tanya Doni
Natalie hanya terdiam dan menangis…..
“Nat… Rangga merasa kamu sudah mampu berdiri tegak
di atas kakimu sendiri tanpa dia, dia yakin kamu mampu
jadi apapun yang kamu mau dan Rangga takut jika ia tetap
disampingmu. Ia akan semakin berat meninggalkanmu” jelas
Doni
“Apapun itu tapi nyatanya dia salah, aku masih saja
memerlukan dia. Dia terlalu jahat, hingga tak memberi aku
kesempatan untuk menatapnya, walau untuk yang terakhir.”
“Nat… sudah…. nyatanya kini Rangga sudah pergi dan
biarkan ia tenang di sana. Kata-kata terakhir Rangga dia cuma
bilang ”maafin aku, Nat”, jadi aku harap kamu bisa maafin dia.
Yang harus kamu tau bukan hanya kamu yang merasa tersakiti
oleh keadaan kalian tapi jauh dari itu Rangga pun merasakan
hal yang sama. Ia ingin memiliki kamu Nat. tapi ia tak sanggup
menahan sakit yang semakin hari membuatnya lemah, kalau
sekarang kamu terus menyalahkan Rangga bukannya itu akan
hanya membuat Rangga sedih. Jadi aku minta biarkan Rangga
tenang”
Persahabat Natalie dan Rangga akan selalu abadi dalam hati
Natalie… walaupun Rangga telah pergi selamanya tapi dalam
hati Natalie, Rangga tak pernah mati…
Rangga…. sosok yang menjadikan Natalie jauh lebih
berharga, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sosok yang selalu
menjadikan Natalie kuat berdiri dengan kekuatan kakinya,
walau terkadang rapuh tapi Natalie selalu mampu bangkit
karna Rangga. Rangga adalah kekuatan Natalie, Rangga adalah
cahaya penerang jiwa Natalie.
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