


Playing In Playlist

REKOMENDASIREKOMENDASIREKOMENDASI
LAGULAGULAGU

Lagu ini berkisah tentang seorang
pria yang berjuang keras untuk

mendapatkan sebuah kemenangan.
Ia harus melewati rintangan yang

sulit, namun ia terus berjuang
hingga kemenanganpun akhirnya
diraihnya. Lagu ini memandang
bahwa kemenangan tidak akan

didapat tanpa sebuah perjuangan.
Sang Juara sejati pasti berusaha,
berjuang, dan tanpa semua usaha
tersebut seseorang hanya akan

menjadi pecundang.

QUEEN – WE ARE THE CHAMPIONSQUEEN – WE ARE THE CHAMPIONS
OMEGA

 

We Are The Champions
Queen



WHITNEY HOUSTON – ONE MOMENT IN TIMEWHITNEY HOUSTON – ONE MOMENT IN TIME

“One Moment in Time“ adalah
sebuah lagu yang dinyanyikan oleh
Whitney Houston. Lagu ini dirilis

pada 1988 sebagai lagu tema
Summer Olympics yang diadakan di
Seoul, Korea Selatan. Lagu ini cukup

menggugah semangat berjuang.
Berjuang tanpa kenal lelah.

Videoklip-nya menggambarkan
perjuangan para atlet yang berlatih

tiap hari tanpa kenal lelah dan
bosan. Dan pada akhirnya, pada

saatnya, saat One Moment in Time,
tibalah saatnya menjadi juara,

meraih kebahagiaan dan
kegembiraan yang tiada tara.
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QUEEN – WE WILL ROCK YOUQUEEN – WE WILL ROCK YOU

"We Will Rock You" adalah lagu hit
Queen yang dirilis pada 1977. Lagu

ini bercerita tentang 3 tahapan
kehidupan yaitu anak-anak, dewasa,

dan tua. Dan walaupun hidup
mereka tak mudah, setidaknya

mereka punya sebuah ambisi, tekad,
dan optimisme dalam hati mereka.

Sikap optimisme membuat kita
terus semangat dan energik,

mengejar apa yang kita inginkan
dengan penuh ambisi. Jadi siapapun
kamu entah yang hidupnya susah
entah yang hidupnya senang sikap

optimis harus terus kamu
pertahankan dalam dirimu.

.
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Olimpiade berasal dari Yunani kuno yang
dilakukan kisaran 3.000 tahun yang lalu dan
dihidupkan kembali pada akhir abad ke-19
hingga menjadi kompetisi olahraga terkemuka
di dunia. Olimpiade kuno diadakan setiap
empat tahun sekali pada kisaran awal Agustus
hingga pertengahan September selama
festival keagamaan untuk menghormati Zeus.
Pertandingan tersebut dinamai berdasarkan
lokasinya di Olympia, sebuah situs suci yang
terletak di dekat pantai barat semenanjung
Peloponnese di selatan Yunani. Partisipasi
dalam Olimpiade kuno pada awalnya hanya
terbatas pada warga negara Yunani laki-laki,
tidak ada perempuan. Bahkan disebutkan
dulu perempuan yang sudah menikah
dilarang menghadiri kompetisi.

Artikel
O L I M P I A D EO L I M P I A D E

Sejarah Olimpiade



Olimpiade modern pertama kali diadakan di
Athena, Yunani, pada 1896. Dalam upacara
pembukaan, Raja Georgios I dan kisaran 60
ribu penonton menyambut 280 peserta dari
13 negara yang akan bertanding di 43 cabang
olahraga.
Lima cincin berwarna yang saling terkait
menjadi simbol resmi Olimpiade modern.
Kelima cincin mewakili benua Amerika Utara
dan Selatan, Asia, Afrika, Eropa, dan Australia.
Bendera Olimpiade, yang menampilkan
simbol ini dengan latar belakang putih,
berkibar untuk pertama kalinya di Antwerpen
Games pada tahun 1920.
Olimpiade menjadi ajang olahraga
internasional pada 1924, ketika Pertandingan
VIII diadakan di Paris. Sekitar 3.000 atlet dari
44 negara berkompetisi tahun itu. Momen ini
juga jadi kali pertama perempuan boleh ambil
peran dalam ajang Olimpiade. Delapan puluh
tahun kemudian, ketika Olimpiade Musim
Panas 2004 kembali ke Athena untuk pertama
kalinya dalam lebih dari satu abad, hampir 11
ribu atlet datang dari 201 negara.



Olimpiade diselenggarakan oleh Komite
Olimpiade Internasional (IOC). Lembaga
tersebut merupakan sebuah organisasi yang
didirikan oleh Puerre de Coubertin pada 23
Juni 1894 untuk mengadakan kembali
Olimpiade Kuno yang pernah diadakan di
Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini
setiap empat tahunnya. Lembaga itu
bermakas di Lausanne, Swiss.
Sebagai penyelenggara Olimpiade, IOC
bertindak sebagai paying yang menyatukan
semua pihak yang terlibat dalam Olimpiade.
Pihak yang terlibat ialah tiga konstituen utama
Olimpiade, yakni International Sports
Federations (IFS), National Olympic
Committees (NOC), dan Komite Penyelenggara
untuk Olimpiade (OCOG).

Penyelenggaraan 



Federasi Olahraga Internasional (IFS)
merupakan badan yang mengawasi olahraga
di tingkat internasional. Sementara Komite
Olimpiade Nasional (NOC) merupakan
organisasi Olimpiade di masing-masing
negara. Adapun Komite Pengorganisasian
Olimpiade (OCOG) merupakan komite
sementara yang bertanggung jawab saat
Olimpiade berlangsung.
Selain itu, IOC bertangung jawab untuk
memilih kota tuan rumah, mengawasi
perencanaan dan pelaksanaan Olimpiade,
memperbaharui dan menyetujui cabang-
cabang olahraga yang dipertandingkan,
bernegosiasi dengan sponsor, serta
melakukan pemberian hak siar pada media
juga kepemilikan lainnya yang terkait dengan
Olimpiade.



Pemilihan tuan rumah atau negara
penyelenggara Olimpiade menggunakan
mekanisme bidding atau penawaran. Negara-
negara yang ingin menjadi tuan rumah
Olimpiade mesti menawarkan
penyelenggaraannya denagn IOC, kemudian
anggota IOC akan memilih untuk memutuskan
hal tersebut. Anggota dari negara penawar
tidak boleh ikut memilih hingga negara
mereka keluar dari proses penawaran.
HInga tahun 2016, Olimpiade modern telah
diselenggarakan oleh 44 kota di 23 negara,
namun sebagian besar adalah kota-kota di
Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan kota-
kota di Afrika, tidak ada yang berhasil lolos ke
tahap pencalonan.

tuan rumah



Sejak pertama kali digelar pada 1896, terdapat
Sembilan cabang olahraga yang
dipertandingkan, yaitu atletik, balap sepeda,
anggar, senam, menembak, renang, tenis,
angkat besi, dan gulat. Julah cabang terus
berubah-ubah dalam setiap penyelenggaraan
Olimpiade.
Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar pada 23 Juli
hingga 8 Agustus 2021, meempertandingkan
28 cabang, ditambah 5 cabang baru yang
disetujui IOC, yaitu bisbol/sofbol, karate. Panjat
tebing, selancar, dan skateboard. Olimpiade ini
dilaksanakan di 42 tempat di seluruh Jepang,
khususnya Tokyo.
Indonesia memberangkatkan 28 atlet dan 17
ofisial di Olimpiade Tokyo 2020. Mereka
bertanding di delapan cabang olahraga yang
terdiri dari 5 atlet angkat besi, 2 atlet atletik, 11
atlet bulu tangkis, 1 atlet menembak, 4 atlet
panahan, 2 atlet dayung, 1 atlet selancar
ombak, dan 2 atlet renang.

cabang olahraga



Indonesia sudah berpartisipasi di ajang
Olimpiade untuk ke-16 kalinya sejak pertama
kali ikut serta pada tahun 1952, ketika
Olimpiade XV digelar di Helsinki, Finlandia.
Indonesia hanya dua kali tidak berpartisipasi,
yani pada Olimpiade XVIII di Tokyo Jepang 1964
karena kontroversi menyangkut ajang GANEFO
dan pada Olimpiade XXII di Moskwa, Rusia
1980, di mana Indonesia turut serta dalam
boikot yang diprakarsai Amerika Serikat terkat
perang Soviet-Afghanistan.
Sepanjang keikutsertaan di ajang Olimpiade,
Indonesia sudah mengumpulkan 37 medali, 8
medali diantaranya adalah medali emas. Bulu
tangkis merupakan cabang andalan dan
penyumbang terbesar medali tersebut, bahkan
semmua medali emas diraih dari cabang
tersebut. Cabang penyumbang medali lainnya
adalah panahan dan angkat besi.

Partisipasi Indonesia











Indonesia mengirim 11 putra-putri terbaiknya untuk
berlaga pada cabang olahraga (cabor) Bulu Tangkis di
Olympics 2020, di mana menjadi cabor yang paling
banyak perwakilannya dari tim Indonesia.
Atlet yang turun berlaga adalah Anthony Sinisuka
Ginting dan Jonatan Christie (tunggal putra), Gregoria
Mariska Tunjung (tunggal putri), Kevin Sanjaya
Sukamulnjo/Marcus Fernaldi Gideon dan Hendra
Setiawan/Mohammad Ahsan (ganda putra), Greysia
Polii/Apryani Rahayu (ganda putri), serta Praveen
Jordan/Melati Daeva Oktavianti (ganda campuran).

C A B A N G  O L A H R A G A

O L Y M P I C S  2 0 2 0  Y A N G

D I I K U T I  T I M  I N D O N E S I A

 

BULUTANGKIS

Greysia Polii dan
Apriyani Rahayu

berhasil meraih medali
emas dari cabang

olahraga bulu tangkis
nomor ganda putri

 

Anthony Sinisuka
Ginting juga berhasil

meraih medali
perunggu dari cabang
olahraga bulu tangkis

nomor tunggal putra di
Olympics 2020.

Foto: Reuters/Stanley Widianto

 

Foto: Reuters
 



Angkat besi menjadi cabor yang paling banyak kedua
dari perwakilan tim Indonesia. Atlet angkat besi
terbaik yang dikirim Indonesia adalah Eko Yuli Irawan
(61 kg putra), Deni (67 kg putra), Rahmat Erwin
Abdullah (73 kg putra), Windy Cantika (49 kg putri),
dan Nurul Akmal (+87 kg putri).
Angkat besi berhasil meraih tiga medali. Medali
tersebut disumbangkan oleh tiga lifter, yakni Windy
Cantika Aisah, Eko Yuli Irawan, dan Rahmat Erwin
Abdullah.

ANGKAT BESI
Eko Yuli Irawan yang
turun di nomor 61 kg,
berhasil meraih medali

perak setelah
membukukan catatan

snatch 137 kg. 
 

Windy Cantika Aisah berhasil meraih
medali perunggu lewat total

angkatan 194 kg. Bukan hanya
medali perdana Indonesia, ini juga

medali pertama untuk Windy Cantika
pada ajang Olimpiade.

 

Foto: AP/Luca Bruno

 

Foto: Reuters/Edgard Garrido 

Foto: AP/Luca Bruno

Rahmat Erwin Abdullah yang
turun di nomor 73 kg berhasil

mengangkat beban dengan total
angkatan sebesar 342 kg dan
mempersembahkan medali

perunggu.
 



Indonesia mengirimkan empat atlet panahain yakni
Riau Ega Salsabila (Recurve perorangan/beregu
campuran/beregu putra), Arif Dwi Pangestu (Recurve
perorangan/beregu putra), Bagas Prastyadi (Recurve
perorangan/beregu putra), dan Diananda Chairunisa
(Recurve putri/beregu campuran). 

PANAHAN

 

     Foto: AFP/ADEK BERRY

 
 

Foto: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Foto: iMSPORT



Alvin Tehupeiory dan Lalu Muhammad Zohri menjadi
perwakilan Indonesia dalam Olympic 2020 cabor
Atletik. Alvin yang turun di nomor lari 100 meter putri
lolos babak penyisihan heat ketiga dengan catatan
waktu tercepat ketiga 11,89 detik.
Zohri bertanding pada heat 4 nomor lari 100 meter
putra dengan catatan waktu 10,26 detik berada di
posisi ke empat.
Keduanya belum bisa melanjutkan ke babak semifinal
atas hasil yang diperoleh.

ATLETIK

Foto: Reuters/Lucy Nicholson Foto: Reuters/Phill Noble



Aflah Prawira dan Azzahra menjadi perwakilan
Indonesia pada cabor renang di Olympics 2020. Aflah
yang turun di 2.400 meter gaya bebas putra
membukukan waktu 3 menit 55,08 detik dan
menempati urutan ke empat. Sementara Azzahra
menorehkan waktu 4 menit 54,54 detik di Heat 1 400
meter gaya ganti putri. Dia berada di peringkat dua
dan tertinggal 9,88 detik dari perenang tercepat Katja
Fain asal Slovenia.

RENANG

Foto: Reuters/Stefan Wermuth



MENEMBAK

Indonesia mengirim atlet menembaknya, Vidya Rafika,
yang terjun di dua nomor sekaligus pada Olympics
2020. Vidya Rafika mengikuti nomor Women's 10
meter Air Rifle dan Women's 50 meter Rifle 3 Positions.

DAYUNG

Indonesia mengirim atlet menembaknya, Vidya Rafika,
yang terjun di dua nomor sekaligus pada Olympics
2020. Vidya Rafika mengikuti nomor Women's 10
meter Air Rifle dan Women's 50 meter Rifle 3 Positions.

Foto: Reuters/Ann Wang

Foto: Reuters/Leah Millis



Rio Waida turun sebagai wakil Indonesia dalam ajang
kompetisi selancar Olympics 2020 yang digelar di
Tsurigasaki Surfing Beach, Prefektur Chiba, Jepang,
Minggu (25/7/2021). Rio menghadapi wakil tuan
rumah yakni Kanoa Iragashi pada ronde ketiga Heat 1,
dalam pertandingan satu banding satu tersebut Rio
mencetak skor 12,00 dan Iragashi mencetak skor
14,00. Rio belum bisa lanjut ke semifinal atas skor yang
didapatkannya.

SELANCAR

Foto: NOC Indonesia



KEAJAIBAN TOKO KELONTONG NAMIYA - KEIGO HIGASHINO
 

LAUT BERCERITA - LEILA S. CHUDORI
 

REKOMENDASI BUKU

Pada saat awal membaca novel ini mungkin kita sebagai pembaca tidak
menyangka bahwa setiap tokohnya tidak saling berhubungan. Namun
siapa sangka bahwa ternyata masing-masing tokoh memiliki perannya
sendiri yang saling berhubungan dengan tokoh lainnya. Semakin
mendekati akhir cerita, maka pembaca semakin dibuat kagum dan
terkejut.

Sudut pandang yang dipakai membuat pembaca
terus bertanya-tanya mengenai kehidupan tokohnya.
Selama membaca ceritanya kita akan dibawa ke masa
lalu, masa kini, dan masa depan. Cerita ini juga
menyinggung Olimpiade 1980 dan perjalanan
pemusik legend The Beatles.

Kalau kamu penyuka genre
fantasi, perjalanan lintas waktu
(time traveling), serta kisah
inspiratif, novel ini sangat cocok
untuk kamu baca. Topik tentang
persahabatan, keluarga, dan
cinta juga sangat kental di novel
ini.

Novel fiksi Laut Bercerita karangan Leila S. Chudori ini merupakan novel
yang mengambil sisi tabu dari sejarah besar Bangsa Indonesia dengan
berlatar waktu antara tahun 1991-2007. Sudut pandang yang dipakai
dalam cerita terbagi menjadi dua, yaitu dari sudut pandang kakak-
beradik Biru Laut dan Asmara Jati. 

Di bagian Biru Laut, cerita yang terangkai meliputi
“Seyegan, 1991” hingga “Di Sebuah Tempat, di Dalam
Kelam, 1998”. Di bagian Asmara Jati cerita terangkai
dimulai dari “Ciputat tahun 2000” sampai “Di Depan
Istana Negara, 2007”.

Kalau kamu penyuka novel yang
berlatar belakang sejarah atau
ingin tahu tentang itu, maka buku
ini wajib kamu baca!



RONGGENG DUKUH PARUK - AHMAD TOHARI
 
 

ATOMIC HABITS - JAMES CLEAR
 

Kalau kamu mengira ketika kamu
ingin mengubah hidup kamu
perlu memikirkan hal-hal besar,
kamu butuh untuk membaca
buku ini. 

REKOMENDASI BUKU

Ronggeng Dukuh Paruk adalah salah satu dari novel trilogi karya Ahmad
Tohari, yaitu Lintang Kemukus Dini Hari dan Jantera Bianglala. Sekarang
diterbitkan kembali menjadi satu dengan memasukkan kembali bagian-
bagian yang tersensor dalam 22 tahun. Tema yang diangkat dalam novel
ini adalah kebudayaan, sebuah budaya ronggeng yang dimiliki sebuah
kampung bernama Dukuh Paruk.

Dalam novel ini Dukuh Paruk adalah gambaran
secara jelas dimana pola pikir dan budaya masyarakat
sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan
tingkat pendidikan.

Muatan gender juga sangat
terasa dimana Srintil (tokoh
wanita yang dinobatkan menjadi
ronggeng baru) lebih dianggap
sebagai objek oleh kebanyakan
orang, dan ironisnya kebanyakan
wanita pun merasa bangga
dengan keadaan ini.

Dalam buku ini James Clear, pakar kebiasaan terkenal kelas dunia, telah
menemukan cara lain. Clear tahu bahwa perubahan nyata berasal dari
efek gabungan ratusan keputusan kecil-dari mengerjakan dua push-up
sehari, bangun lima menit lebih awal, sampai menahan sebentar hasrat
untuk menelpon. Clear menyebut semua tadi sebagai atomic habits.

Dalam buku ini, Clear mengungkap bagaimana
perubahan-perubahan yang sangat remeh dapat
tumbuh menjadi hasil-hasil yang sangat mengubah
hidup. Clear menyingkap trik sederhana dalam hidup
kita dan menggali ke dalam teori psikolog dan
neurosains terbaru untuk menerangkan mengapa
semua itu penting. Perubahan-perubahan kecil ini
akan mendatangkan pengaruh revolusioner ada
karier, hubungan pribadi, dan hidup kamu.



FAKTA BARU

Pesta Olahraga yang Tertunda 

     Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020
awalnya hendak digelar pada musim panas
tahun lalu. Kendati demikian, acara tersebut
ditunda karena pandemi Covid-19. Melansir
Kompas.com, Rabu (23/6/2021), acara
olahraga tersebut akan digelar pada 23 Juli-8
Agustus 2021. Sedangkan, Paralimpiade
Tokyo 2020 akan diadakan pada 24 Agustus-
5 September 2021. 

Punya maskot dengan nama yang

penuh makna 
      Maskot merupakan salah satu hal penting
yang kerap hadir dalam pertandingan olahraga
internasional, termasuk Olimpiade Tokyo 2020.
Untuk acara olahraga nanti, pihak
penyelenggara memperkenalkan sebuah
maskot bernama Miraitowa yang namanya
memiliki arti tersendiri. Adapun, Miraitowa
terdiri dari dua kata dalam Bahasa Jepang yakni
“mirai” yang artinya masa depan, dan “towa”
yang artinya keabadian. Nama Miraitowa
tersebut dikatakan mewakili harapan bahwa
Olimpiade Tokyo 2020 akan membawa masa
depan harapan abadi di hati semua orang di
seluruh dunia.



Ada cabang olahraga baru

  Situs web Olimpiade Tokyo 2020
menyampaikan olimpiade kali ini
memperkenalkan lima cabang olahraga
(cabor) baru yang terdiri dari
skateboarding, karate, baseball/softball,
selancar, dan panjat dinding.  Melansir
Kompas.com, Sabtu (17/7/2021), tuan
rumah ajang olahraga ini berambisi untuk
meraih medali emas pada cabor
skateboarding dan panjat dinding selain
medali dari cabor lain.

Perkenalkan Judo ada 1964 

      Jepang sempat menjadi tuan rumah Olimpiade
pada 1964. Tahun tersebut juga merupakan
pertama kalinya Judo dipertandingkan di pesta
olahraga multicabang terbesar di dunia. Adapun,
Judo yang awalnya dikenal dengan Jujutsu
merupakan seni bertahan dan menyerang dengan
menggunakan tangan kosong atau senjata pendek.
Olahraga ini dikembangkan oleh seorang tokoh
bernama Kano Jigoro pada 1882, saat Judo masih
menggunakan nama Jujutsu.

Tidak ada penonton langsung selama

pandemi 

     Melansir Weforum.org, Tokyo memasuki
status darurat pada Senin (12/7/2021)—
tepatnya seminggu setelah penonton
domestik dilarang dari hampir semua
tempat. Adapun, pelarangan dilakukan di
tengah kekhawatiran publik yang meluas
akibat potensi penyebaran Covid-19.

 “Kami meminta masyarakat untuk mendukung para atlet dari rumah,” kata Kepala
Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato, mengutip Weforum.org. Larangan tersebut
muncul setelah sebelumnya Jepang melarang penonton internasional untuk
memasuki negaranya terkait Olimpiade. 



Ada 33 olahraga 

Belasan ribu atlet berpartisipasi 

Lebih dari 50 persen pemilih menolak

penyelenggaraan Tokyo 2020

     Tahun ini, menurut situs web Olimpiade Tokyo 2020, sebanyak 33 olahraga
(sports) dan 46 cabang olahraga (disciplines) akan dilombakan untuk memenangkan
339 medali di 42 tempat di seluruh Jepang. 

       Sebanyak 11.500 atlet berpartisipasi
dalam Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo
2020. Persentase berdasarkan gender dibagi
menjadi 51 persen pria dan 49 persen
wanita.

     Sebanyak 62 persen pemilih di Jepang yang disurvei pada 21 Juni memilih agar
Tokyo 2020 ditunda atau dibatalkan. Sementara 34 persen pemilih berpendapat
bahwa perhelatan olahraga tersebut harus dilanjutkan. Namun, persentase pemilih
yang mendukung Tokyo 2020 digelar tahun ini meningkat sebanyak 14 persen.



Medali yang terbuat dari barang daur

ulang

Ada obor Olimpiade berbentuk bunga

sakura 

        Mengutip EconoTimes, seluruh medali yang digunakan dalam Tokyo 2020 terbuat
dari perangkat elektronik yang telah didaur ulang. Warga Jepang didorong untuk
mendonasikan barang elektronik yang tidak diinginkan seperti ponsel dan laptop.
Sebanyak 78.000 ton perangkat elektronik yang terkumpul menghasilkan 70 pon
emas, 7.716 perak, dan 4.860 perunggu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.000 medali
pun telah dihasilkan. 

      Obor Olimpiade yang digunakan dalam
Tokyo 2020 dirancang dalam bentuk
bunga sakura, bunga yang sangat digemari
warga Jepang. Tidak hanya itu, mereka juga
terbuat dari aluminium dari Fukushima
yang telah didaur ulang. 

Adapun, Fukushima merupakan tempat yang signifikan. Sebab pada 2011, gempa
yang terjadi di sana memicu adanya kecelakaan pembakit listrik bertenaga nuklir.
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DKBMPRODI
MATEMATIKA

R U M P U N  M A T E M A T I K A

Dialog Keluarga Besar Matematika 

PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA

PEMATANGS
Pendidikan Matematika Tanggap Sosial 
Webinar dan Bakti Sosial

MALIKA
Matematika Peduli Masyarakat 

COMING SOON

GWK
Gelar Wicara Keprofesian 

COMING SOON

CAREER 101 COMING SOON

PELANGI
MATEMATIKA

COMING SOON
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PRODI 
STATISTIKA

·HALAL BI HALAL

PRODI 
ILMU KOMPUTER

R U M P U N  M A T E M A T I K A

KABAR
Kajian Bareng

CAREER 101

WEBINAR COMPARE
Computer Academic Care
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·PAGUYUBAN
STATISTIKA UNJ

R U M P U N  M A T E M A T I K A

KABASTA COMING SOON

STATBER
COMING SOON

Kajian Bareng Statistika

Statistika Berbagi
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