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Sinergi Penelitian, Kolaborasi dan Publikasi 
‘Enjoy Climbing the Mountain’ 

Kuliah pascasarjana adalah pekerjaan yang sangat menantang



Awal cerita☺ ; 
• Minim pengalaman tentang studi S2 dan S3

• Pernah sekali menempuh studi S2 (Master) dan 
sekali studi Doktoral (S3) 

• S2 (Master)→lulus th 2000; 1,5 tahun dari 2 
tahun yang diberikan

• Doctoral→lulus 2004; 2 tahun dari 3 tahun
yang diberikan

• itupun dulu dan sudah banyak perubahan dan 
perbaikan thd program S3

• Kebetulan bukan S3 di ITB →masih perlu belajar
tentang system dan program doktor di ITB 
(Indonesia secara umum)

Topik sangat luas dengan tantangan tersendiri→Sinergi Penelitian, Kolaborasi dan Publikasi 



2004-Postdoctoral (Asst.Prof. by Research) 

Research Center for Nanodevices and Systems 
Hiroshima University,  Japan



2005-Research Fellow 

Photonic Lab. School of Physics 
The University of New South Wales, Sydney Australia 



2013-Research Fellow 

Singapore Synchrotron Light Source (SSLS)
National University of Singapore (NUS)



2007-Now (Assoc. Professor→Full Proffessor)

Dept. of Physics, Faculty of mathematics and natural sciences
Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia



ITB main campus ( 1 of 4 location)
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Sukses dalam
Program MSc dan 
Dr/Ph.D





International Journal of Higher Education Vol. 7, No. 4; 2018, URL: 
https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n4p143

Penyebab utama DO utk program PhD di Non-US Univ. 
(especially di French speaking community): marital status, 
master grade, research field and funding



Urutan peristiwa☺

Awal studi Master, Anda focus pada bidang studi Anda, memperluas dan memperdalam pengetahuan
melalui kuliah di kelas dan penelitian. Setelah lulus kuliah (+publikasi) dan berhasil mempertahankan
thesis master dan anda bisa menambahkan gelar Master dibelakang nama Anda.

Awal studi Doctoral, Anda akan fokus pada bidang studi. Memperluas pengetahuan dalam penulisan
karya ilmiah, meningkatkan keterampilan penelitian, dan meningkatkan pemahaman tentang
spesialisasi pilihan. Tentu saja, harus mempersiapkan pencapaian akhir sebagai mahasiswa doktoral
selama ini yaitu disertasi. Untuk sitem di ITB, sebelum penulisan disertasi, wajib memublikasikan hasil
penelitian di jurnal International (kriteria dan jumlah publikasi cek di SPs dan group anda masing-
masing).  Sesuai dengan program studi pilihan, Anda dapat memfokuskan disertasi pada teori yang 
baru dikembangkan atau aplikasi praktis penelitian yang berkaitan. Kemudian mempertahankan
disertasi secara lisan kepada komite di forum semi-publik. Manfaatkan kesempatan ini untuk
mempertahankan sekaligus mempromosikan penelitian dan temuan dengan penuh semangat dan 
gunakan ini sebagai batu loncatan menuju keberhasilan akademik baik secara pribadi, profesional, 
atau untuk karir/pendidikan berikutnya. Setelah Anda berhasil mempertahankan disertasi, Anda akan
dianugerahi gelar doktor dan dapat menambahkan gelar "Dr./PhD" yang didambakan
didepan/belakang nama Anda

PublikasiPenelitian Kolaborasi



Program Master dan Doktor
Master vs Doctor

Gelar master cenderung lebih berorientasi pada penguatan karir sementara PhD cenderung lebih fokus pada penelitian
karena mempersiapkan orang yang berorientasi pada penelitian atau di akademisi. 

→Jika yang Anda inginkan hanyalah kenaikan gaji, gelar PhD mungkin bukan cara yang tepat.

Sarjana→Master→Doktor (system yang umum di Indonesia S1→S2→S3)

Master-MsC

BSc→

Doktor-PhD

Apa Itu PhD?

• Doctor of Philosophy, atau PhD, dianggap sebagai gelar akhir, atau gelar tertinggi yang dapat Anda peroleh. PhD adalah
gelar akademik berbasis penelitian yang diberikan di banyak bidang. Salah satu dari banyak alasan untuk mendapatkan
gelar PhD adalah jika Anda ingin menjadi profesor karena PhD pada dasarnya wajib untuk menjadi guru besar (termasuk
dosen pascasarjana). Bahkan bagi sedikit orang yang sudah menemukan posisi mengajar hanya dengan gelar Master, 
sebagian besar Lembaga/sekolahnya menginginkannya untuk lanjut menuju gelar PhD.

• Seorang PhD juga dapat membantu di luar dunia akademis di pasar kerja yang semakin kompetitif saat ini. Beberapa sektor
bisnis juga mencari orang-orang yang sangat berkualitas yang telah menunjukkan kecerdasan, ketekunan dan kemampuan
untuk belajar di berbagai bidang, termasuk teknik, teknologi informasi, atau banyak lainnya.



Program/Gelar Master

Gelar master  (dari Bahasa latin: magister) adalah gelar
akademik yang diberikan oleh universitas setelah
menyelesaikan program studi yang menunjukkan penguasaan
atau tinjauan tingkat tinggi dari bidang studi tertentu atau
bidang terapan profesional. Gelar master biasanya
membutuhkan studi di tingkat sarjana sebelumnya, baik
sebagai gelar terpisah atau sebagai bagian dari kuliah
terintegrasi. Dalam bidang yang dipelajari, lulusan master 
diharapkan memiliki pengetahuan lanjutan tentang topik
khusus secara teoritis dan terapan; keterampilan yang baik
dalam analisis, evaluasi kritis, atau aplikasi profesional; dan 
kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan 
berpikir secara ketat dan mandiri.



Program/Gelar Doktor
• (dari bahasa Latin docere, "to teach/mengajar") 

• (dari bahasa Latin doctor, "teacher/guru") atau

• gelar doktor, adalah gelar akademik yang diberikan oleh 
universitas, berasal dari formalisme kuno licentia docendi
("lisensi untuk mengajar") . 

• Di sebagian besar negara, ini adalah gelar penelitian yang 
memenuhi syarat pemegangnya untuk mengajar di tingkat
universitas di bidang yang memberikan gelar, atau untuk
bekerja dalam profesi tertentu. 

Awalnya, master dan doktor tidak dibedakan, tetapi pada abad
ke-15 telah menjadi kebiasaan di universitas-universitas Inggris
untuk menyebut guru di fakultas dengan program yang lebih
pendek (seni dan tata bahasa) sebagai master dan yang di 
fakultas yang lebih lengkap/tinggi sebagai doktor.

Ada sejumlah gelar doktor; yang paling umum adalah Doctor of 
Philosophy (PhD), yang dianugerahkan di berbagai bidang, mulai
dari humaniora , sains hingga disiplin ilmu lain.



Beberapa manfaat dalam mendapatkan gelar PhD,  meliputi:

• Anda akan “dianggap” sebagai ahli di bidang Anda→biasanya bidang
yang sangat focus dan spesifik

• Peningkatan keterampilan yang dapat ditransfer, seperti penalaran
kritis, pemecahan masalah, dan analisis yang mendalam

• Penambahan kemampuan dalam bidang penelitian dan pengetahuan
di bidang yang Anda tekuni

• Yang nyata adalah mendapatkan gelar☺, Anda dapat memasukkan Dr.
dalam deretan gelar Anda ☺

Jenjang Doktor/PhD membutuhkan penelitian
baru/orisinil yang memberikan kontribusi ke bidang studi. 
• Untuk mendapatkan gelar Doktor/PhD diperlukan gagasan untuk

mengusulkan/”menciptakan” pengetahuan.



Antara Magister atau PhD?
Singkatnya, gelar Doktor/PhD mungkin sepadan jika:

• Anda benar-benar mencintai bidang ilmu yang dipilih

• Anda menikmati proses studi walau dalam waktu yang retive lama secara
lebih mandiri

• Anda menginginkan manfaat dan prestise yang terkait dengan gelar doctor

Jika belum merasa memiliki hal-hal ini...maka sekarang waktunya untuk
merenungkannya kembali

Di sisi lain, jika hanya ingin berganti bidang, mendapatkan promosi, atau
bimbang tentang tiga hingga enam tahun lagi sekolah, maka Magister mungkin
adalah pilihan yang lebih baik.

Bantuan financial biasanya tersedia lebih banyak untuk program doctor 
dibanding program Magister

Beberapa kasus di LN (catatan tambahan)

• Gelar master diberikan akibat gagal QE untuk tingkat doctor

• Program Magister menjadi alternative karena ditolak/gagal masuk program 
PhD. 



Beberapa syarat lulus 
program Doktor (kasus ITB)

❑ Lulus kuliah (jika ada-sesuai program dan SKS yang 
diminta)

• Proses belajar-ujian dan lulus

❑ Publish paper (sesuai syarat minimum yang 
diharuskan)

• Riset-ngolah data-Analisa data –menulis cerita-
submit-accepted-published

❑Menulis dissertasi

❑ Lulus ujian tertutup

• Presentasi dihadapan penguji (paham hasil, jawab
pertanyaan, dst)

❑Dan lulus tahapan ujian terbuka ( promosi )

• Presentasi dihadapan umum



Daur Penciptaan Ilmu Pengetahuan

Y.Darma, Phys ITB

PUBLIKASI



Prilaku dasar yg perlu
dikembangkan

• Motivasi dan Mindset→Smart→growth mindset

• Creative dan imaginative→Originality&Novelty→future practice

“Use your imagination, don’t just go by the book” ( Stanley Whittingham-Nobel Kimia 2019)

• Pembelajar yang gigih dan tangguh→independent, mandiri, pro-aktif

• Kerjasama dan kolaborasi
“Science is a collaborative effort” (J Bardeen-Nobel Fisika 1956, 1972)





Tips on Surviving Your Master/PhD Program



1. BANGUN RUTINITAS YANG 
BAIK DAN BISA DIIKUTI.

Sangat penting untuk tetap berada di jalur yang 
benar☺.

• Pilihan terbaik untuk melakukannya sesuatu
secara terarah adalah dengan membuat jadwal
yang dapat Anda ikuti - dan berkomitmen untuk
mengikutinya. 
• Susun dan lakukan pekerjaan sesuai jadwal
• Luangkan bagian rutinitas untuk penelitian dan membaca

literatur terkait di bidang studi. 
• Tambahkan waktu dalam jadwal Anda untuk tidur nyenyak, 

makan yang baik, olahraga, bersosialisasi dan rekreasi.
• Ingat Anda akan memiliki kewajiban lain seperti menghadiri

kuliah, simposium, perjalanan pulang pergi ke kampus dan 
lab, membersihkan tempat tinggal/kost-an, belanja
persediaan harian, bertemu dengan kelompok belajar dan 
rekan rekan lain. Buat jadwal yang realistis sehingga tidak
membuat diri khawatir.

https://www.gograd.org/resources/how-to-survive-your-phd/



2. MULAI MENULIS DARI 
HARI PERTAMA.

Segera menulis dan memikirkan metodologi penelitian dapat
membuat penyelesaian disertasi/thesis lebih cepat dari jadwal. 
Menulis dengan gaya ilmiah seharusnya menjadi kebiasaan. 

Agar menghilangkan “stress” di waktu-waktu terakhir; 

• Atur waktu penelitian

• Kumpulkan dan kutip referensi dengan benar

• dan buat sejumlah draf

Menulis rutin (mis: 30 menit setiap hari) dapat membantu
mengkonsolidasikan catatan dan hasil/temuan, dan mencatat
bagian penemuan yang membutuhkan penelitian tambahan. 
Disamping itu, menulis dapat meningkatkan pemahaman secara
langsung dari apa yang dilakukan,  banyak dari apa yang ditulis
langsung mengarah pada pemahaman tentang materi pelajaran
pokok. 

Menulis harus masuk jadwal rutin. Pada saat yang sama, harus
banyak membaca dan bacalah dengan lebih cerdas, pahami
bagaimana literatur tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. 
Dalam membaca dan menulis, carilah poin-poin penting, fokus
pada topik yang dipelajari.

Kemampuan Bahasa Inggris harus di perhatikan



3. BUAT KOMUNITAS POSITIF.

Anda mesti mampu untuk berkolaborasi atau bersosialisasi
dengan lingkungan atau teman sebaya yang memancarkan hal-
hal positif. Jauhkan diri dari pemikiran negatif atau yang 
menggangu kemajuan studi dan riset Anda. Lakukan penelitian
secara mandiri, tetapi tetap carilah arahan/nasihat dari orang-
orang yang dapat dipercayai (pembimbing/promotor) yang 
mengutamakan kepentingan terbaik. Bergabunglah dengan
kelompok yang terlibat dalam bidang studi utama dimana
dapat berbagi masalah akademis dan juga sosial. Komunitas
yang positif dapat menjauhkan diri dari isolasi (isolasi dapat
menumbuhkan rasa takut atau putus asa)



4. BANGUN JARINGAN YANG EFEKTIF.

Temukan jaringan yang cocok sejak awal program, untuk membangun
komunitas yang positif. 

• Anda akan menghabiskan dua/tiga tahun di ITB, memberi Anda 
banyak waktu untuk menjalin dan menumbuhkan kemitraan dengan
mitra penelitian, para profesional, pendidik, dosen muda, dan rekan
yang berkontribusi pada basis pengetahuan yang terus berkembang. 
Mereka dapat memberikan saran untuk mempelajari literatur, tren
penelitian, dan peluang potensial untuk publikasi, konferensi, dan 
lokakarya. Cari alat dan komunitas (online/offline) sebagai bagian
dari jaringan untuk membuat diri Anda dikenal sebagai kolega. 

• Buat profil profesional/penelitian di tempat-tempat seperti LinkedIn 
atau bergabunglah dengan grup diskusi LinkedIn. 

• Bicaralah dengan presenter di seminar. Jalin hubungan dengan
penulis yang ditemukan dalam studi literatur.

• Berpartisipasi dalam kelompok karir di luar group (KK) yang ada
dilingkungan kampus. 

• Pertimbangkan untuk melakukan diskusi awal (wawancara
informasional) sebagai cara untuk memahami tempat kerja, 
memperkenalkan diri agar terhubung dengan calon pemberi kerja.



5. Pertimbangkan masalah financial.

Rancang rencana keuangan dan lakukan kegiatan yang 
menunjang kelangsungan kegiatan studi. Jangan biarkan
masalah keuangan mengganggu tujuan utama untuk
menemukan minat, keterampilan dan keahlian dalam
membuat kemajuan. 

• Selalu jalin komunikasi dengan sponsor, grantor 
beasiswa, pembimbing/promotor.

• Pilihan bantuan keuangan untuk mahasiswa
pascasarjana (master/doctoral) tersedia di banyak
tempat dan sumber. Anda mungkin perlu
menggabungkan beberapa peluang untuk menutupi
total pengeluaran, termasuk hibah, beasiswa, pinjaman, 
biaya perumahan, dan mendapatkan posisi asisten
pengajaran dan penelitian. 

• Beberapa mahasiswa pascasarjana menghasilkan uang 
dari memberikan les, tetapi harus selalu
mempertimbangkan waktu tersebut terhadap rutinitas
dan jadwal akademik. ITB khususnya SPs mungkin bisa
membantu dalam penyediaan informasi



6. Pola hidup sehat dan hindari stress 
melalui makanan yang seimbang

Disarankan agar mahasiswa selalu menjaga pola hidup
yang sehat diantaranya dengan pola makan yang baik
dan sehat. 

• Makan banyak buah, sayuran dan semua makanan
dengan ukuran porsi yang tepat. 

• Kurangi junk food , mie instant dan suguhan manis
yang menciptakan keinginan untuk terus
memakannya. 

• Variasikan makanan dan sertakan hari bebas untuk
makan apa yang diinginkan tanpa rasa bersalah. 

• WebMd menyarankan agar mahasiswa
menkonsumsi gandum, susu atau yogurt, salmon, 
sayuran hijau tua, kenari, kacang-kacangan, dan 
cokelat hitam. Kopi dalam dosis yang cukup dan 
tanpa banyak gula (by google). 



7. Jadwalkan olahraga secara rutin

Olahraga, dapat memberikan keajaiban bagi kesehatan fisik dan 
emosional. Di antara manfaatnya: olahraga teratur melawan
stres, meningkatkan retensi memori, dan meningkatkan mood 
belajar dan bekerja di lab. 

• Para peneliti di Colorado Tech melaporkan bahwa olahraga
meningkatkan “jumlah sel otak di hipokampus, yang 
mengontrol pembentukan, retensi, dan ingatan. Pada 
kebanyakan orang dewasa, hipokampus mulai menyusut pada 
akhir usia dua puluhan, menyebabkan hilangnya memori
seiring waktu.” (by google). 

• Olahraga yang teratur juga dapat menambah bandwidth sosial
jika dilakukan bersama teman dalam kelompok atau jika
berpartisipasi dalam aktivitas tim antar komunitas. 

• Pertimbangkan untuk mengikuti kelas yoga atau latihan Pilates 
secara mandiri. Lakukan lari, angkat beban, berenang, atau
bergabunglah dengan kelompok jalan sehat. Mendaki gunung
dengan teman dan bersepeda juga dapat menjadi pilihan. 

• Untuk hasil terbaik, lakukan latihan 30 menit setidaknya tiga
kali seminggu. Majalah Time melaporkan bahwa latihan
kardiovaskular dapat secara positif mempengaruhi depresi, 
kecemasan, dan gangguan mood dan tidur akan lebih
nyenyak. (by google)



8. PELAJARI CARA MENGATASI REJECTION
(PENOLAKAN) DAN RENTETAN KEGAGALAN.

Penolakan dalam program Master/PhD adalah suatu yang biasa, 
yang penting bagaimana bereaksi terhadap rejection. Nasehat yang 
tidak diminta terkadang bisa terasa melecehkan. 

Persaingan untuk magang, beasiswa, dan publikasi dapat membuat
stres hingga putus asa. Perlu di antisipasi dan dipersiapkan dengan
baik

Membandingkan diri dengan mahasiswa/kandidat lain bisa menjadi
racun. Seperti halnya lomba, akan selalu ada seseorang pemenang.

Tetapi kita tidak mengejar tujuan orang lain, disertasi, atau bahkan
gelar yang sama - kita mengejar pengetahuan dan keterampilan
yang dipersonalisasi untuk hidup setelah meraih gelar doctor. 
Agenda hidup setiap orang berbeda-beda.

Barbara Robson, seorang Associate Editor untuk dua jurnal
akademis, menulis bahwa sebagian besar makalah (80 persen atau
lebih) ditolak dan ada faktor keberuntungan untuk diterbitkan (by 
google). Jika makalah Anda ditolak oleh jurnal, cari tempat lain yang 
cocok untuk mengirimkannya. Jangan menyalahkan keadaan tapi
segeralah berpindah...move on☺.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work – Thomas Edison

“I can see any failure as a chance” (Shinya Yamanaka-Nobel Kedokteran 2012)



Who gets rejected ?(kasus publikasi)
Survey of scientists who had published at least 10 papers in 5 top ecology journals between 1990-
1999*

• 22% of papers eventually accepted had been rejected at least once 

• Every author had at least one paper rejected 

• Senior scientists & scientists with more publications had higher rejection rate

• EVERYONE
*Cassey & Blackburn (2003) Trends in Ecology and Evolution 18:375-376 

Y.Darma, Phys ITB

Yang diperlukan agar berhasil dalam publikasi:

1. Practice

2. Practice



9. PILIH PEMBIMBING DAN MENTOR 
YANG TEPAT DAN “BAIK” 

Menemukan mentor dan pembimbing (promotor)  
thesis/disertasi yang tepat sangat penting untuk
kesuksesan dan kelangsungan proses akademis. Cari 
informasi yang lengkap tentang kelompok dan calon
pembimbing dissertasi yang diminati. Tanyakan
tentang tingkat keberhasilan mereka dalam
meluluskan siswa yang mereka bimbing. Periksa
apakah kegiatan penelitian mereka berjalan dengan
aktif dengan melihat daftar publikasi, presentasi
konferensi, dan pencapaian penelitian lainnya. Cari 
tahu apakah mereka tersedia untuk konsultasi
berkelanjutan. Jelajahi minat mereka sebagai mentor 
dan “chemistry pribadi” dalam bekerja bersama. 
Apakah mereka senang untuk diajak berkomunikasi, 
saling menghargai? Apakah mereka dapat
mempertahankan hubungan yang produktif dan 
saling menghormati selama mengikuti program? 
Tidak semua profesor yang dituju mampu
memberikan apa yang anda cari (overloaded, masa 
kerja/waktu pensiun dll). 



10. BANGUN 
WAKTU UNTUK 
KELUARGA DAN 
TEMAN

Ada lelucon lama di mana seorang teman bertanya apakah Anda mau berkumpul, dan Anda 
jawab, "Saya sedang dalam program PhD , coba jadi tanyakan lagi dalam lima tahun." Sangat
penting untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan teman. Teman dan keluarga dapat
menopang dan menjauhkan dari “isolasi” dan rasa sepi. Penting untuk menjaga keseimbangan
dengan menjadwalkan waktu bersama keluarga dan teman sambil tetap berpegang pada 
kebutuhan untuk menekankan pada penelitian dan penulisan thesis/disertasi. Juga 
memungkinkan untuk menggabungkan acara keluarga atau teman dengan kegiatan belajar. 
Misalnya, luangkan waktu belajar untuk diri sendiri selama kunjungan yang lebih lama ke
keluarga untuk menjaga momentum akademis. Kunjungi kedai kopi tempat yang bisa dipakai
belajar bersama keluarga dan teman. Pastikan untuk tetap berkomunikasi, juga bisa melalui
telepon dan dengan kunjungan langsung jika sangat diperlukan. Bergabunglah dengan teman
untuk berolahraga atau rekreasi.



11. TETAPKAN WAKTU UNTUK MENCARI KEGIATAN 
NON-AKADEMIK.

Untuk menjaga keseimbangan yang baik, luangkan waktu
secara rutin untuk melakukan hal-hal yang disukai (hobby). 
Misalnya, bekerja di taman, belajar fotografi, bermain
musik, mengikuti kelas memasak, menjadi sukarelawan
dalam kegiatan masayarakat atau advokasi, atau belajar
bahasa asing. Mainkan tinta atau cat untuk berkreasi. 
Pelajari meditasi atau tingkatkan kemampuan teknis
olahraga. Dengan cara itu mungkin bisa didapatkan cara
atau jalan pendukung saat kembali meneliti/bekerja.

Creativitas dan suasana rilex; 

lebih banyak yang terserap/dipelajari disaat senang



12. MENGATUR DAN MENJAGA 
LINGKUNGAN BELAJAR YANG TENANG.

Lingkungan belajar: Kost-an, kamar dirumah, 
suasana lab, perpustakaan, taman etc

Hidup sendiri dapat menciptakan suasana
belajar yang tenang dan damai, tetapi tidak
jika memiliki tetangga yang ribut. Di mana 
pun Anda tinggal harus nyaman dan bisa
diterapkan. Tinggal dengan teman sekamar
dapat menghemat pengeluaran, tetapi
disertai dengan tantangannya sendiri. Teman
sekamar dapat memiliki rutinitas dan jadwal
lain yang menimbulkan kebisingan yang tidak
diinginkan, drama emosional, tamu yang 
tidak diinginkan, atau kebiasaan sosial yang 
dapat membuat kesal. Teliti calon teman
serumah dengan hati-hati, buat rencana
cadangan untuk menangani masalah yang tak
terhindarkan. Mengembangkan strategi 
komunikasi yang ramah tetapi langsung
dapat membantu. Atau, dapat membuat
zona kerja di kamar tidur yang memberikan
privasi. Jika perlu, Anda dapat menemukan
lingkungan belajar yang tenang di 
perpustakaan atau kafe kecil. Saran yang 
sama berlaku jika tinggal bersama keluarga.



13. PELIHARA KESEHATAN EMOSI ANDA.

Menurut Inside Higher Ed, ada krisis kesehatan mental dalam
pendidikan pascasarjana. Mahasiswa pascasarjana enam kali lebih
rentan terhadap kecemasan dan depresi dibandingkan populasi
umum (by google)

Keseimbangan kehidupan kerja yang buruk dapat menjadi
penyebab utama kelelahan dan depresi. Hal buruk yang dilakukan
saat mengalami masalah kesehatan mental adalah menyimpannya
untuk diri sendiri dan terus merasa gagal. 

Carilah pusat konseling kampus atau organisasi kesehatan mental 
luar yang terpercaya untuk konseling pribadi. 

Di LN ada kelompok/lembaga bantuan spikologis (pendamping
spiritual), menyediakan layanani konsultasi gratis, konseling
telepon rahasia, bantuan pencegahan bunuh diri, dan layanan
rujukan. Cari tahu tentang hal ini di klub kampus ITB yang 
merupakan organisasi pendukung kesehatan psikologis yang 
dikelola mahasiswa dan biro konseling kampus



14. MENGELOLA DAN 
MENGHADAPI HARAPAN

Program pascasarjana adalah apa yang saat ini ada didepan
mata. Kondisi dan suasana kampus untuk berkembang di 
sekolah pascasarjana menunjukkan bahwa ada harapan yang 
berlebihan dan menjadikannya sebagai tantangan besar. 

Universitas Johns Hopkins menemukan bahwa berjuang untuk
memenuhi harapan yang tinggi dapat menyebabkan beberapa
dampak psikologis seperti: merasa rendah diri, rasa terlambat, 
rasa bersalah, depresi etc

Upaya untuk memenuhi harapan secara perfeksionisme juga 
penting, namun perlu diwujudkan dengan realistis. Diperlukan
adaptasi dan fleksibilty

Luruskan ekspektasi yang mungkin dimiliki orang lain terhadap
diri kita dan be your self ☺



15. JADIKAN KONFERENSI 
SEBAGAI BAGIAN KEHIDUPAN.

Kesempatan untuk menghadiri konferensi dan presentasi sangat
bermanfaat. 

• dapat menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar dalam
bidang penelitian terkait

• dapat membangun jaringan kolega seumur hidup.

• dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang
bidang dan pilihan profesional yang tersedia

• menghadiri konferensi di luar area studi juga dapat
menstimulasi ide dan membuat pikiran lebih segar. 

• Berpartisipasi dalam panel adalah cara yang bagus untuk
membangun jaringan dan menunjukkan keahlian yang 
dimiliki. 

• Menghadiri pameran kerja juga baik untuk membangun
jaringan sambil menjelajahi lingkungan profesional. 

• Dengan berjejaring di konferensi, juga dapat diatur
pertemuan tambahan dengan para ahli melalui WA/telepon, 
meeting virtual sebelum/sesudah konferensi. 



Ingredients for Success in (study) 
Life-1

• Pilih Sesuatu yang Anda sukai
dan berusaha untuk selalu
menyenanginya

• Dream Big, Aim High

• Percaya pada Diri Sendiri, 
Bangun Keyakinan Diri -
Berpikir Positif

• Kerja Keras - Sangat Penting

• Pahami Sistem dan Harapannya
–Bekerja Cerdas !!!

• Ketahanan dan Ketekunan -
Pantang Menyerah, Sikap
“Dapat Melakukan” 

• Jangan Menunda, Gunakan
Waktu Anda Secara Efektif

• Kolaborasi dan Kerja Tim-
Multiplier Efek



Ingredients for Success in (study) 
Life-2

• Keterampilan Kepemimpinan -
Kembangkan

• Keterampilan Komunikasi - Baik
Lisan maupun Tulisan

• Keterampilan kewirausahaan

• Jangan takut gagal-kegagalan adalah
jalan menuju sukses

• Kejujuran dan Integritas sangat
membantu Anda

• Terlibat dalam kegiatan keprofesian -
Jaringan- IEEE, MRS, OSA, APS

• Bersikap baik dan murah hati kepada
orang lain (sesama mahasiswa, tim, 
kolaborator)

• Jika Anda melakukan pekerjaan
dengan baik dan terlibat dalam
komunitas, pengakuan akan
mengikuti. Jangan Kejar mereka !!



Ingredients for Success in (study) 
Life-3

• Kesenangan memberi jauh
lebih besar daripada
kesenangan menerima

• Rasakan Kesenangan
Memberi- Anda tidak akan
pernah melihat ke
belakang

• Keseimbangan Pekerjaan-
Kehidupan, Penting-
Kesehatan, Keluarga dan 
Pekerjaan



................in 2023 or 2025



Events and celebrations in 2023 and 2025


