
1



1

Ladang Usaha bagi Mahasiswa FTI 
di Kantin KITA

Tim Reportase: 
Zila dan Asiyah

Keadaan Kantin FTI UII pada hari Selasa, 05/05/2018 (Foto: Profesi/Zila)

Keberadaan Kantin KITA 
tentunya sudah tidak as-
ing lagi bagi Mahasiswa 

Fakultas Teknologi Industri Uni-
versitas Islam Indonesia (FTI UII). 
Kantin KITA yang terletak di 
basemen gedung K. H. Mas Man-
syur UII merupakan fasilitas yang 
disediakan oleh kampus kepada 
mahasiswa dan sivitas akademika 
sebagai tempat yang nyaman un-
tuk makan dan berkumpul. Hal ini 
diungkapkan  oleh Sukirman, se-
laku Kepala Divisi Kemahasiswaan 
FTI UII. “Tujuan kita sebetulnya 
bagaimana membantu mahasiswa 
dan memberikan fasilitas maha-
siswa itu tidak terlalu jauh untuk 
beristirahat dan  untuk mencari 
makan.” Namun, seiring berjalan-
nya waktu, Kantin KITA tidak 

hanya sekedar menjadi tempat ber-
istirahat maupun mencari makan. 
Di kampus FTI, Kantin juga dapat 
berfungsi sebagai ladang usaha dan 
wadah mahasiswa untuk memulai 
usaha di lingkungan kampus.

Kantin yang pada mulanya 
hanya berada di dalam gedung, kini 
telah mengalami penambahan lah-
an teras yang luasnya sekitar 6 x 10 
meter. Lahan ini digunakan untuk 
tempat berjualan dan tempat ber-
kumpul mahasiswa, hal ini diung-
kapkan oleh Sukirman. “Jadi kita 
bisa mengundang pihak luar untuk 
berpartisipasi dalam usaha ini,” 
ungkapnya. Mohammad Tegar se-
bagai salah satu mahasiswa yang 
membuka usaha di Kantin KITA 
mengungkapkan bahwa perizin-

an untuk membuka lapak tidaklah 
rumit dan tidak memakan wak-
tu yang lama. Mahasiswa Jurusan 
Teknik Industri ini mengatakan, 
“Cepet banget, yang penting gero-
baknya ditaruh nya tidak meng-
ganggu.” Sukirman yang pernah 
menjabat sebagai Kepala Koperasi 
FTI UII mengatakan bahwa untuk 
membuka lapak di Kantin KITA, 
perlu menghubungi pihak kopera-
si. Lebih lanjut, terdapat perjanji-
an pembagian keuntungan sebagai 
timbal balik kepada pihak FTI UII. 
“Tapi bagaimanapun juga karena 
ini dikelola dengan bisinis, dan en-
trepreneur juga pelaku bisnis. Seh-
ingga kita tidak bisa memberikan 
secara cuma-cuma. Jadi ada im-
balan yang sebagian masuk di kita. 
Jadi persentasenya ada aturan.”

Diharapkan Mahasiswa FTI UII memiliki jiwa wirausaha dan jeli dalam melihat peluang 
bisnis. Hal ini dimaksudkan agar memberikan sinyal pada masyarakat umum bahwa Mahasiswa 

UII juga dilatih untuk menjadi seorang enterprenir 
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Tidak terdapat syarat-syarat 
khusus bagi calon penjual di Kan-
tin KITA. Syarat utamanya hany-
alah produk yang akan dijual tidak 
boleh sama dengan produk yang 
sudah ada di kantin tersebut. Hal 
ini bertujuan agar makanan yang 
dijual bervariasi dan tidak menim-
bulkan persaingan yang tidak se-
hat. Selain itu, calon penjual juga 
harus menyiapkan kebutuhan mas-
ing-masing, seperti gerobak dan 
alat-alat penunjang bisnis sendi-
ri. Hal ini dikarenakan pihak FTI 
hanya menyediakan lahan. Tidak 
terdapat batasan jenis produk apa 
yang dapat dijual di Kantin KITA, 
sehingga  tidak menutup kemun-
gkinan untuk menjual produk se-
lain makanan.

Dikarenakan lahan yang 
relatif  sempit, terdapat juga per-
bedaan prioritas antara mahasiswa 

FTI yang hendak berjualan di kan-
tin tersebut dengan mahasiswa di 
luar FTI yang ingin berjualan di 
Kantin KITA. “Kalau kami masih 
mengkhususkan (memprioritaskan 
–red) mahasiswa FTI karena kami 
belum punya lahan yang luas. Seka-
li lagi ini fasilitas yang kami berikan 
kepada mahasiswa FTI,” pungkas 
Sukirman. Selain itu terdapat salah 
satu perbedaan Mahasiswa FTI 
dengan pihak luar yang membu-
ka usaha di Kantin KITA, yakni 
dari segi persentase keuntungan 
yang diberikan kepada pihak FTI. 
Diharapkan Mahasiswa FTI UII 
memiliki jiwa wirausaha dan jeli 
dalam melihat peluang bisnis. Hal 
ini dimaksudkan agar memberi-
kan sinyal pada masyarakat umum 
bahwa Mahasiswa UII juga dilatih 
untuk menjadi seorang enterprenir 
seperti yang dipaparkan oleh pria 
paruh baya itu.

Lebih lanjut, Tegar men-
gungkapkan ada beberapa keun-
tungan membuka usaha di Kan-
tin KITA. Ia yang telah mencoba 
membuka usaha minuman yang 
diberi nama “Kopi Kampus” men-
gatakan “Aku suka aja sih, karena 
ketemu anak-anak angkatan lain. 
Enggak mandang kamu angkatan 
berapa, kalau di warungku kamu 
mau buat sendiri ya silakan.” Selain 
itu, tak sedikit dosen yang men-
dukung usaha mahasiswa yang akr-
ab disapa Tegar ini, dengan hanya 
sekedar mampir ke lapak maupun 
ikut merasakan dan membeli kopi 
ini. “Bisnis itu tentang realisasi en-
ggak bisa hanya menjadi angan, 
itu gabisa jadi apa-apa. Jadi, kalau 
mau buat usaha dipikirkan dengan 
matang dan langsung eksekusi,” 
pungkas Tegar.

Kejelasan Kegiatan Outdoor di 
Universitas Islam Indonesia

Tim Reportase:
Luna, Yahya, Dina, Yuni

Pihak Rektorat Universitas Is-
lam Indonesia (UII) Selasa 

(24/1/2017) memutuskan untuk 
menghentikan seluruh kegiatan 
luar ruangan (Outdoor) kampus 
hingga waktu yang tidak ditentu-
kan. Penghentian kegiatan outdoor 
tersebut dilatarbelakangi kasus The 
Great Camping  ke-37 Mahasiswa 
Pecinta Alam Universitas Islam In-
donesia (Mapala Unisi) yang telah 
menelan tiga korban jiwa maha-
siswa UII. Sampai berita ini ditulis 
(2/7/2018), draf  peraturan terkait 
izin kegiatan outdoor masih dikaji. 
Agus Taufiq selaku Wakil Rektor 

(WR) III periode 2017-2018 men-
jelaskan, “Kami sekarang sedang 
melakukan persiapan peraturan 
izin melakukan kegiatan indoor, out-
door, di situ semua sudah ada krite-
ria yang harus dipenuhi.”

Direktur Jendral Pendidikan 
Tinggi (Dirjen Dikti), Kementri-
an Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia sebelumnya 
telah mengeluarkan Surat Kepu-
tusan (SK), Nomor 25/DIKTI/
Kep/2014, Tentang Panduan 
Umum Pengenalan Kehidupan 
Kampus Bagi Mahasiswa Baru.  SK 
tersebut mengatur tempat penye-

lenggaraan pengenalan kehidupan 
kampus adalah di lingkungan kam-
pus perguruan tinggi. Salah satu 
bentuk pelaksanaan pengenalan 
kehidupan kampus dilakukan den-
gan kunjungan langsung untuk 
materi pengenalan organisasi dan 
kegiatan kemahasiswaan.

Lantas bagaimana kejela-
san kegiatan outdoor di UII?

Sebagai WR III yang men-
gurusi bidang kemahasiswaan, 
Agus tidak mempermasalahkan 
adanya kegiatan outdoor. “Sudah 
barang tentu aktivitas outdoor itu 
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tidak masalah. Artinya akan baik 
bila dikelola secara profesional.” Ia 
menjelaskan, kegiatan outdoor tidak 
boleh dijalankan ketika mengand-
ung risiko keselamatan jiwa, risiko 
fisik, dan unsur kekerasan. Agus 
juga melarang kegiatan outdoor yang 
tidak menyertakan pendampingan 
oleh dosen dari masing-masing 
fakultas. Terakhir, penyelengga-
raan kegiatan juga harus mendapa-
tkan perizinan dari kampus. Jika 
kegiatan outdoor tersebut tidak 
memenuhi ketentuan, maka pi-
hak kampus tidak akan bertang-
gungjawab. “Tapi kan ini tidak 
kita inginkan. Makanya kita minta 
teman-teman senantiasa melaku-
kan koordinasi,” tambah Agus.

Selain membuat batasan-
batasan penyelenggaraan kegia-
tan outdoor, pihak Rektorat juga 
membentuk tim yang bertugas 
mengurusi perencanaan kegiatan 
mahasiswa. Tim tersebut bertu-
gas memverifikasi apakah kegiatan 
yang akan diselenggarakan itu lay-
ak. Jika memang layak dan sudah 
memenuhi syarat maka kegiatan 
outdoor boleh dilaksanakan. Jika ti-
dak memenuhi syarat dari rektorat, 
kegiatan tersebut harus diperbaiki 
bagian-bagian yang masih kurang. 
Namun, jika ditemukan lembaga 
yang melaksanakan kegiatan out-
door tanpa mendapat verifikasi dari 
kampus, mereka akan mendapat-
kan sanksi sesuai dengan kesalahan 
yang mereka perbuat.

Salah satu kegiatan outdoor 
yang rutin diadakan mahasiswa 
adalah malam keakraban (makr-
ab). Makrab merupakan kegiatan 
yang diadakan oleh Himpunan 
Mahasiswa Jurusan (HMJ) di 
bawah Lembaga Eksekutif  Maha-
siswa (LEM). Fachrizal ketua LEM 
Fakultas Teknologi Industri (FTI) 
menjelaskan, Makrab Himpunan 
Mahasiswa FTI paling jauh diada-

kan di Tawangmangu, Karangan-
yar, Jawa Tengah. Ical sapaan akrab 
Fachrizal menerangkan, jika makr-
ab merupakan kegiatan outdoor 
yang dibekukan. “Kemarin sebe-
narnya yang dibekukan itu cuman 
makrab, kegiatan outdoor lainnya itu 
ngga papa,” jelasnya.

Walaupun pelarangan kegia-
tan outdoor masih berlaku, terdapat 
Himpunan Mahasiswa di FTI yang 
menyelenggarakan kegiatan terse-
but. Seperti yang dijelaskan Ical, 
kegiatan tersebut dilaksanakan 
oleh Himpunan Mahasiswa Teknik 
Industri (HMTI) FTI. Pihak De-
wan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 
FTI sempat memanggil Ketua 
Panitia kegiatan tersebut untuk 
dimintai keterangan. Dari diskusi 
tersebut menghasilkan kebijakan 
kegiatan tersebut diperbolehkan 
dengan syarat tidak membawa 
nama lembaga. “Acara ini intinya 
adalah tanggung jawab dari ang-
katan itu sendiri. Maksudnya ngga 
bisa membawa embel-embel dari 
lembaga. Karena emang lembaga 
belum bisa berjalan. Cuma ini tetap 
dibolehkan,” tutur Ical. Namun, ia 
berharap kedepannya tidak terja-
di permasalahan kegiatan outdoor 

lagi. Apabila terjadi permasalahan 
yang sama, pihak lembaga dalam 
hal ini HMJ dan DPM FTI mam-
pu memberikan solusi agar kegia-
tan outdoor tetap bisa berjalan dan 
membawa nama lembaga. Karena, 
menurut Ical pihak lembaga pasti 
akan mendapatkan imbasnya apa-
bila terjadi permasalahan dalam 
kegiatan tersebut, walaupun tidak 
membawa nama lembaga.

Namun, kegiatan outdoor leb-
ih khusus makrab juga memiliki 
dampak yang baik. Ical menyebut-
kan, makrab merupakan sebuah 
kebutuhan bagi mahasiswa baru. 
Makrab bisa berfungsi untuk 
memperkenalkan mahasiswa baru 
dengan jurusannya. Kemudian, 
makrab juga bisa mempererat atau 
mengakrabkan mahasiswa baru 
dengan kakak tingkatnya. “Kebu-
tuhan apa? Ya itu. Untuk mem-
perkenalkan mahasiswa baru kepa-
da jurusannya, kepada sivitasnya, 
kepada dosen-dosennya, kepada 
abang-abangnya. Intinya kepada 
lingkup bahkan mempererat atau-
pun mengakrabkan angkatan itu 
sendiri,” jelas Ical.

Ir. Agus Taufik, M. Sc. saat diwawancarai di 
gedung rektorat, Rabu (30/05/2018). Beliau 
merupakan Wakil Rektor III Tahun 2017-

2018. (Foto: Profesi/Ade)
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Kebersihan Kantor Lembaga FTI
Tim Reportase: 

Adel, Fariza, Fikri

Banyaknya motor yang terpakir di halaman depan kantor lembaga 
Fakultas Teknologi Industri (Foto: Adelia/Profesi)

Universitas Islam Indone-
sia (UII) memiliki kantor 
lembaga di setiap fakultas, 

salah satunya Fakultas Teknolo-
gi Industri (FTI). Bangunan ini 
memiliki beberapa ruang untuk 
lembaga-lembaga yang ada di FTI. 
Mulai dari kantor Dewan Per-
wakilan Mahasiswa (DPM), Lem-
baga Eksekutif  Mahasiswa (LEM), 
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) 
Profesi, dan Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ). Selain itu, kantor 
lembaga memiliki halaman depan 
dan tengah, kamar mandi, serta 
teras. Kantor lembaga tersebut 
digunakan sebagai pusat kegiatan 
non-akademik dan menjalankan 
roda organisasi mahasiswa.

Aktivitas mahasiswa yang 
dilakukan di lingkungan kantor 
lembaga seperti rapat, nongkrong, 
hingga makan dan minum. Kondi-
si kebersihan lingkungan di dalam 
kantor lembaga FTI tidak menen-
tu, hal tersebut disampaikan oleh 

Ahdiatma selaku Sekretaris II Him-
punan Mahasiswa Teknik Kimia 
dan Teknik Tekstil. Ia menambah-
kan, “kalau di luar sih gimana ya, 
jujur sih agak kurang nyaman kare-
na namanya di luar (halaman ten-
gah -red) itu kan bisa dilewati juga 
sama orang-orang luar kayak mis-
alnya jurusan lain mau numpang 
buang sampah sembarangan juga 
terserah mereka gitu kan.”

Masalah kebersihan di kan-
tor lembaga memang tidak ada 
yang mengaturnya. Fachrizal, se-
laku Ketua Umum LEM FTI, 
menjelaskan bahwa kebersihan 
kantor lembaga yang harus ber-
tanggung jawab adalah mahasiswa 
yang menempati kantor lembaga. 
Tidak ada waktu tertentu untuk 
membersihkan kantor, tetapi ha-
nya spontanitas saja. LEM FTI 
memiliki wacana untuk membuat 
peraturan bersama dengan DPM, 
LPM, dan HMJ FTI.  Peraturan 
tersebut berisi batas jam kantor 

lembaga boleh ditempati hing-
ga masalah motor yang dinaikan 
ke kantor lembaga. “Sempat ada 
omongan, saya sempat mengusul-
kan gimana kalo kita ada duduk 
bareng ketua-ketua lembaga ketua 
LEM, DPM, dan himpunan mem-
bahas tentang peraturan kantor 
gitu,” ungkap Fachrizal. Selain itu, 
DPM akan mengadakan petugas 
kebersihan dan bak sampah bero-
da untuk kantor lembaga.

Sukirman selaku Kepala Di-
visi Kemahasiswaan FTI menjelas-
kan kebersihan Kantor Lembaga 
FTI memang sudah menjadi tang-
gung jawab bersama pengurus lem-
baga mahasiswa. Mereka memiliki 
kewenangan untuk mengatur tata 
kelola kantor mereka. Sukirman 
juga menjelaskan bahwa pengelo-
laan tersebut dalam artian sebatas 
kalau masih dapat dilakukan oleh 
lembaga. Hal ini diharapkan dapat 
menumbuhkan rasa tanggung 
jawab dan rasa memiliki terhadap 
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rumah mereka sendiri. Lain hal ke-
tika sudah berbicara mengenai lis-
trik, air, dan fasilitas pokok lainnya, 
lembaga tidak memiliki kewenan-
gan mengenai hal ini, melainkan 
fakultas, “Itu fasilitas pokok kita 
yang memberikan dari fakultas, 
seperti air itu kita, ya kalau kita 
misalnya membantu cleaning service 
ya itu secara accidental itu dilakukan, 

tapi bukan merupakan kewajiban 
kami sepenuhnya,” tegas Sukir-
man. 

Sukirman juga menjelaskan 
bahwa jika ingin meminta hal-hal 
yang ringan bisa berkomunikasi 
melalui WhatsApp. Apabila perlu 
pendanaan yang besar maka boleh 
mengajukan melalui dekan dengan 

permohonan tertulis, tidak sekadar 
permohonan lisan saja. Terakhir, 
Ahdiatma berharap, “seluruh lem-
baga tanggung jawab terhadap ke-
bersihan kantor lembaga. Kan ini 
kantor kita, semua himpunan kita, 
rumah kita juga, jadi kita juga ha-
rus menjaga kebersihan rumah kita 
gitu,” pungkasnya

Peletakan Batu Pertama, FIAI 
Akhirnya Dibangun

Tim Reportase:
Nurhavizza, Haliq, Yulinda

Rancangan gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 
Indonesia.

(Sumber foto: https://www.instagram.com/p/BjB1ttchceE/)

Pembangunan gedung baru Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia 
akhirnya mendapatkan titik terang dari pihak Yayasan Badan Wakaf. Pada 1 

Juni 2018, dilakukan prosesi peletakan batu pertama, sebagai simbol awal pemba-
ngunan gedung FIAI.

Pada awal Juni kemarin telah 
berlangsung prosesi ground-
breaking, peletakan batu per-

tama sebagai simbol awal pemban-
gunan gedung baru Fakultas Ilmu 
Agama Islam (FIAI). Setelah ren-
cana pembangunan gedung terse-
but belum menemui titik terang 
sejak tahun 2016.

Pembangunan gedung baru 
FIAI sebenarnya sudah diren-
canakan sejak tahun 2014. Sri Han-
ingsih selaku Wakil Dekan FIAI 
periode 2014-2018, mengatakan 
mengapa pembangunan hingga 
sekarang baru terlaksana karena 
bergantinya konsep. “Tertundanya 
karena semula mau bareng den-
gan FPSB (Fakultas Psikologi dan 
Ilmu Sosial Budaya). FPSB punya 
rencana sendiri, sehingga menjadi 
pisah, kalau tidak sudah kemarin,” 
jelasnya. Ia menambahkan, hal 
tersebut menyebabkan pemban-
gunan tertunda sekitar 4 bulan dan 
FIAI memilih untuk memisahkan 
diri.

LIPUTAN KHUSUS
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Wakil Rektor III periode 
2017-2018, Agus Taufiq, terkait 
pembangunan gedung FIAI yang 
baru dimulai pertengahan tahun 
ini, mengatakan banyak hal yang 
perlu dipersiapkan. Ia mengatakan, 
“Saya kira semua itu perlu waktu, 
karena kita boleh punya rencana, 
kita boleh membuat perencanaan, 
tetapi untuk implementasinya, un-
tuk penerapannya, itu jelas mem-
butuhkan waktu untuk meny-
iapkan segala aspek.” Salah satu 
aspek yang ia maksud adalah aspek 
pendanaan. Menurutnya, untuk 
membangun fisik kampus memer-
lukan biaya yang tidak kecil.

Agus mengatakan persiapan 
yang sudah dan sedang dilakukan 
adalah sebatas pada peletakan batu 
pertama. Untuk persiapan lain, su-
dah ada dalam perencanaan pihak 
yayasan. Mengingat pembangu-
nan fisik kampus adalah tanggu-

ng jawab dan ranah dari yayasan. 
Ia melanjutan, “hal-hal lain yang 
terkait dengan persiapan teknis, 
kemudian maketnya seperti apa, 
maket gedungnya seperti apa, per-
encanaan gedungnya seperti apa itu 
menjadi bagian dari tim proyeknya 
dan tim proyek ini diangkat oleh 
yayasan.”

Menurut Sri Haningsih, ge-
dung baru FIAI nantinya akan 
memiliki tujuh lantai yang dileng-
kapi dengan lift. Dibagi dua lan-
tai menjadi basemen, lima sisanya 
berada di atas tanah. Bertempat di 
sebelah barat Perpustakaan Pusat 
yang kini masih digunakan sebagai 
lahan parkir.

Ketua Yayasan Badan 
Wakaf, Luthfi Hasan dalam Aca-
ra Peletakan Batu Pertama tang-
gal 1 Juni 2018, menyampaikan, 
gedung baru FIAI memiliki luas 
mendekati 1400 meter persegi. Ia 

LIPUTAN KHUSUS

melanjutkan, dihitung oleh peren-
cana pembangunan ini memakan 
dana sekitar 65 miliar. Tambahnya, 
Yayasan Badan Wakaf  (BW) saat 
ini sedang mengerjakan tiga pem-
bangunan, yaitu: Rumah Sakit UII, 
Fakultas Hukum, dan FIAI itu 
sendiri.

Walau begitu, pembangu-
nan gedung FIAI masih terkendala 
masalah dana. Luthfi Hasan men-
gatakan mustahil untuk menyele-
saikan dalam kurun waktu satu 
tahun dengan dana yang ada se-
karang ini. “Kalau tadi dikatakan 
65 miliar alokasi, sampai hari ini 
yang kita siapkan itu kira-kira sep-
ertiga insya Allah sepertiganya bisa 
berjalan. Yang lain saya menung-
gu yang datang ke yayasan untuk 
membantu, terutama barangkali 
dari pascasarjana FIAI menunggu 
bantu atau dipaksa diminta barang-
kali,” jelasnya.
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Penjarah Makam dan Dewi Kematian
Oleh : Dewi

Judul    : Tomb Raider

Sutradara  : Roar Uthaug

Genre   : Action, Adventure

Produksi  : Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. 

     Pictures, GK Films, dan Square Enix

Durasi   : 118 Menit

Musik   : Tom Holkenborg

Sinematografer  : George Richmond

Penyunting   : Stuart Baird, Michael Tronick

Ide Cerita  : Evan Daugherty dan Robertson-Dworet

Tanggal Rilis  : 7 Maret 2018 (Indonesia)

       16 Maret 2018 (Amerika Serikat)

Pemeran  : 

• Alicia Vikander sebagai Lara Croft

• Dominic West sebagai Lord Richard Croft

• Walton Goggins sebagai Mathias Vogel

• Daniel Wu sebagai Lu Ren

• Kristin Scott Thomas sebagai Ana Miller

Tomb Raider adalah film 
garapan Roar Uthaug yang 
mengisahkan tentang pet-

ualangan Lara Croft. Dimainkan 
oleh Alicia Vikander, Lara mencari 
ayahnya, Lord Richard Croft yang 
diperankan oleh Dominic West. 
Dalam film ini terdapat pula tokoh 
lain seperti Anna Miller yang ber-
peran sebagai Kristin Scott Thom-
as, bibi sekaligus pengasuh Lara 
saat masih kecil.

Pada tahun 2001, film ini 
pernah dirilis dengan judul Lara 
Croft: Tomb Raider, menggan-
deng Angelina Jolie sebagai pemer-
an utama. Tahun 2018 film ini diri-
lis ulang dengan beberapa hal yang 

berbeda. Selain dari cerita yang 
diusung, perbedaan antara kedua 
film ini terletak pada karakter yang 
dimainkan. Pada Lara Croft: Tomb 
Raider, Lara ditampilkan sebagai 
seorang wanita dewasa. Memiliki 
taktik perang yang cerdik, lengkap 
dengan persenjataan yang canggih. 
Sedangkan, pada tahun 2018 Lara 
dicerminkan sebagai anak perem-
puan yang biasa saja, sehingga ter-
kesan lebih manusiawi.

Petualangan Lara berawal 
dari teka teki serta catatan milik 
sang ayah. Ayah Lara dikisahkan 
telah hilang selama 7 tahun untuk 
mencari kekuatan misterius Hi-
miko, sang dewi kematian. Himiko, 

dalam catatan sang ayah, dikabar-
kan dimakamkan di Pulau Yamatai, 
Jepang. Lara berangkat ke Hong 
Kong mencari seseorang yang per-
nah menjual kapal kepada ayahnya. 
Dari situlah Lara bertemu dengan 
Lu Ren (Daniel Wu), anak dari si 
penjual kapal. Setelah melewati 
perdebatan, akhirnya Lara dan Lu 
Ren pergi ke Pulau Yamatai yang 
berada di antara Laut Hong Kong 
dan California. Dalam perjalanan, 
kapal Lara dan Lu Ren terkena ba-
dai hebat hingga mengharuskan 
mereka melompat dari kapal untuk 
menyelamatkan diri. Hingga akh-
irnya mereka terdampar di Pulau 
Yamatai itu sendiri. Lara pun kehi-
langan kesadaran.

RESENSI
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Bangun dari pingsannya, 
Lara menyadari dirinya kini berada 
di dalam sebuah tenda. Di sebe-
lahnya duduk Mathias Vogel, yang 
ternyata adalah rekan kerja ayahnya 
dulu ketika mencari Himiko. Vogel 
menceritakan bagaimana perjala-
nannya dalam mencari Makam Hi-
miko dan pertentangan yang terja-
di antara dirinya dengan ayah Lara. 
Sebuah pertentangan yang beru-
jung dengan pembunuhan ayah 
lara oleh Vogel, setidaknya itulah 
yang ia katakan. Keluar dari tenda, 
Lara melihat banyak nelayan yang 
dijadikan budak oleh Vogel untuk 
mencari Makam Himiko. Begitu 
juga Lu Ren tertangkap oleh anak 
buah Vogel dan dijadikan budak 
di sana. Kedatangan Lara menjadi 
peluang besar bagi Vogel. Sebab 
catatan milik sang ayah berisi in-
formasi penting mengenai Makam 
Himiko. 

Lara dan Lu Ren mencoba 
melarikan diri dari pasukan Vogel, 
namun Lu Ren tertembak dan ha-
nya Lara yang berhasil lolos. Untuk 
menyelamatkan diri dari kejaran 
anak buah Vogel, Lara melompat 
ke jurang dan menghanyutkan diri 
ke sungai. Lara berhasil menye-
lamatkan diri dengan berpegangan 
pada kerangka pesawat yang sudah 
lapuk. Lara menemukan parasut 
dan berhasil menyelamatkan diri. 
Ia menyusuri jalan di hutan den-
gan luka pada perutnya akibat kayu 
yang menancap ketika ia mendarat. 

Di dalam hutan Lara ber-
temu dengan salah seorang anak 
buah Vogel, ia mampu melaku-
kan perlawanan. Setelah dari per-
tarungannya, tak lama ia melihat 
seseorang misterius, Lara mengi-
kuti orang tersebut yang ternyata 
adalah sang ayah. Mengetahui hal 

tersebut Lara sangat bahagia kare-
na sudah berhasil bertemu dengan 
ayahnya yang telah lama hilang. 

Kebahagiaan tersebut tidak 
berlangsung lama, ketika ayah Lara 
mengetahui bahwa Vogel berha-
sil mendapatkan catatan milikn-
ya. Kemudian, mereka berangkat 
mencari Vogel untuk mengambil 
kembali buku itu. Namun, Vogel 
telah berhasil menemukan Makam 
Himiko. Sempat terjadi baku tem-
bak antara Lara dan ayahnya den-
gan Vogel beserta anak buahnya. 
Ayah Lara yang sedang lengah 
karena terkagum-kagum dengan 
Makam Himiko akhirnya tertang-
kap. Dengan ancaman akan mem-
bunuh sang ayah, Lara dipaksa Vo-
gel untuk memecahkan teka-teki  
agar pintu Makam Himiko terbuka.

Vogel, Lara, Richard, dan 
kedua anak buah Vogel memasuki 
makam tersebut. Mereka kemudi-
an menemukan sebuah peti mati. 
Mereka yakin bahwa peti terse-
but adalah peti yang berisi jasad 
Himiko. Vogel menyuruh anak 
buahnya untuk membuka peti 
tersebut. Namun, Lara menghen-
tikan mereka karena merasa ada 
yang janggal dengan Makam Hi-
miko. Tidak mengindahkan perin-
gatan Lara, anak buah vogel tetap 
membuka peti tersebut. Ditemu-
kanlah jasad Himiko yang selama 
ini dicari oleh Vogel dan ayah Lara.

Salah seorang anak buah vo-
gel menyentuh jasad tersebut dan 
tiba-tiba tangannya mulai menja-
di debu secara perlahan. Ternya-
ta, Himiko adalah pembawa virus 
yang mematikan dan peti terse-
butlah yang menjaga virus agar 
tidak menyebar. Vogel yang tel-
ah dibutakan oleh keinginannya, 

berhasil mengambil serpihan dari 
mayat Himiko. Namun, Lara ber-
hasil mencegah Vogel membawa 
pergi serpihan tersebut dan mem-
bunuhnya. Lara keluar dari Makam 
Himiko sendirian karena semua 
orang telah mati begitu pun juga 
dengan ayahnya. Lu Ren dan pasu-
kan menunggu Lara dari luar gua, 
lalu segera pergi dari pulau terse-
but.

Sesampainya di London, 
Lara menandatangani kontrak 
penyerahan perusahaan kepadan-
ya. Saat itulah ia tahu bahwa pem-
bongkaran Makam Himiko dida-
langi oleh Ana Miller, Bibinya 
sendiri. Begitulah film ini meng-
gambarkan perjuangan seorang 
anak perempuan mencari ayahnya 
meskipun melalui banyak rintan-
gan yang berbahaya.

Kelebihan dari film ini salah 
satunya adalah dapat ditonton 
semua umur. Selain itu, juga film 
ini dapat memberikan nilai-nilai ke-
hidupan seperti pantang menyer-
ah. Nilai yang cocok sekali untuk 
pemuda dan pemudi. Lalu film ini 
pun menunjukan kegigihan seo-
rang anak untuk mencari ayahnya 
dan memberikan kesan tersendiri 
bagi penonton.

Kekurangan dari film ini ada-
lah lokasinya yang mudah ditebak 
sehingga penonton merasa kurang 
tertarik. Juga alur cerita yang masih 
belum klimaks membuat penon-
ton dilanda rasa penasaran. Satu 
lagi, jalan cerita seperti mencerita-
kan kehidupan Lara saja, tidak ada 
campuran dengan aktor lain seh-
ingga terkesan membosankan.
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Kamu Pilih Es Teh atau Es Jeruk?
Oleh : Diana

Berdasarkan survei yang 
telah dilakukan, didapat 
sebanyak 31 dari 45 ma-

hasiswa menyatakan bahwa es teh 
menjadi minuman yang mereka 
pesan saat makan. 14 mahasiswa 
sisanya memilih es jeruk. Ke-
biasan ini tentu memiliki sisi baik 
dan buruk.  Beberapa makanan 
mempunyai efek yang kurang baik 
jika dikonsumsi secara bersamaan 
dengan es teh. Salah satu efekn-
ya dapat mengganggu penyera-
pan dari kandungan makanan itu 
sendiri. Adapun makanan yang 
mempunyai efek kurang baik ada-
lah makanan yang mengandung zat 
besi non heme. 

Zat besi heme adalah zat besi 
yang berasal dari unsur hewani sep-
erti daging, ikan dll, sedangkan zat 
besi non heme adalah zat besi yang 
terkandung di dalam sayur-sayu-
ran. Zat besi heme tidak masalah 
jika dikonsumsi bersamaan dengan 
es teh, karena dapat diserap oleh 
tubuh dua kali lipat. Zat besi non 
heme harus diubah terlebih dahu-
lu agar bisa dicerna. Kandungan 
Tanin yang terdapat di dalam teh 
menggangu proses penyerapan 
zat besi tersebut. “Es teh jauh leb-
ih baiknya, tidak bersama dengan 
makanan yang mengandung zat 
besi yang non heme tadi, kalo selain 
itu sih bagus bagus aja, gak papa,” 
ungkap Rafik Prabowo, Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas 
Islam Indonesia angkatan 2015.

Sebenarnya teh memiliki 
efek baik pada tubuh kita karena di 
dalam teh sendiri memiliki kand-
ungan fenol yaitu anti oksidan. 
Namun, selama ini es teh yang 
kita konsumsi lebih banyak men-
gandung gula. Mengonsumsi gula 
secara berlebihan dapat mengaki-
batkan obesitas, karena gula terse-
but akan disimpan oleh tubuh dan 
menjadi lemak.

Survei juga mencari tahu 
tentang seberapa jauh mahasiswa 
mengetahui dampak meminum es 
teh dan es jeruk saat makan. Se-
banyak 29 dari 45 mahasiswa yang 

Ilustrasi: Profesi/Asha

VERSUS
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mengisi kuisioner memilih es je-
ruk lebih baik untuk dikonsumsi 
bersamaan saat makan. Faktanya 
es jeruk memang lebih baik untuk 
dikonsumsi bersama segala jenis 
makanan, karena es jeruk memiliki 
kandungan Vitamin C yang ber-
manfaat bagi tubuh kita. Pertama, 
bisa meningkatkan sistem imun 
(kekebalan tubuh) di mana sistem 
imun bekerja sebagai “tentara-ten-
tara” tubuh untuk melawan sega-
la bentuk patogen dan serangan 
penyakit. Vitamin C membantu 
menstimulasi sistem imun, sehing-
ga sistem imun lebih kuat. Kedua, 
Vitamin C merupakan salah satu 
antioksidan yang dapat mencegah 
aktivitas radikal bebas. Efek ra-
dikal bebas di dalam tubuh dapat 
menyerang jantung dan pembuluh 
darah, atau dalam dunia kedok-
teran sering disebut penyakit kar-
diovaskular. Salah satu buah yang 
mengandung banyak antioksidan 
adalah jeruk, sehingga es jeruk 
dapat menurunkan resiko penyakit 
kardiovaskular. 

Jeruk juga bisa menjadi salah 

satu pilihan untuk perawatan kulit, 
karena Vitamin C yang terkandung 
di dalamnya bisa membantu untuk 
meremajakan kulit. ”Kalau untuk 
es jeruk sendiri, menurut saya jauh 
lebih baik dibandingkan es teh.  
Jadi ini tadi makannya dia itu kon-
trol, berlawanan dengan si es teh. 
kalo si es teh tadi dia malah bisa 
menghambat penyerapan dari Fe 
(zat besi -red), sedangkan jeruk ini 
malah membantu penyerapan dari 
Fe. Jadi makannya kalau teman-
teman makan makanan seperti cap 
cay, dll bagusnya malah es jeruk 
atau malah jeruk anget. Bisa mem-
bantu penyerapan dan mengubah 
dari non heme menjadi heme,” ung-
kap Rafik Prabowo yang juga men-
jadi finalis mahasiswa berprestasi 
nasional tahun 2018 jenjang sarja-
na. Jenis  teh ataupun jeruk pada 
dasarnya tidak memiliki pengaruh 
banyak, tapi lebih mengarah pada 
kandungannya. Jeruk nipis memi-
liki tingkat keasaman yang lebih 
tinggi, kurang baik apabila dikon-
sumsi oleh orang yang memiliki 
riwayat penyakit maag. 

Efek buruk pada dasarnya 
bisa dihindari. Sesuatu hal akan 
berakibat buruk apabila kita men-
gonsumsi secara berlebihan. Sep-
erti sabda Rasulullah SAW bahwa 
segala hal yang berlebihan itu tidak 
baik. Biasanya efek buruk tersebut 
akan dirasakan dalam jangka pan-
jang. Ketika mengonsumsi es teh 
bersamaan dengan makanan dapat 
menyebabkan anemia. Sayur-sayu-
ran yang kita makan bersamaan 
dengan es teh akan mengakibatkan 
gangguan penyerapan, sehingga 
kebutuhan zat besi tidak tercuku-
pi. Apabila kebutuhan zat besi ti-
dak tercukupi maka tidak ada yang 
membentuk sel darah merah. Pada 
akhirnya kita kekurangan sel darah 
merah atau biasa dikenal anemia. 
Sedangkan untuk es jeruk sendiri, 
untuk menghentikan pembentukan 
batu ginjal membutuhkan suatu zat 
yang disebut sitrat, di mana sitrat 
terdapat di dalam buah jeruk. Tapi 
di sisi lain pembentukan batu gin-
jal yang paling utama adalah ika-
tan antara kalsium dan oksalat, di 
mana oksalat sendiri juga terkand-
ung di dalam buah jeruk. 

Hasil survei kebiasaan mahasiswa dalam mengkonsumsi es teh dan es jeruk
(Ilustrasi Oleh: Profesi/Dicky)
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