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SELAMA T - Ariel Hary;mto menerima ucapan selamat dari Drs. Woerjanto, Ketua Kopertis Wil-V, sesaat 
piagam dari Dept. P & K diterimanya (Foto Totok S). 

ARIEL HARYANTO 
Mahasiswa Teladan Mem
peroleh Piagam Dept.P&K 

ORANGNYA meman9 
nampak sec:Iertlana sekal!. 
Had'irin sertapara un
dangan pun'

o 
pada naksir 

ketil(a Ariel tteryanto, itu 
mahaslswa :;rasil 
meraih gelar. i rna-
hasIsIwa teladan, suguh
kan dhadapan mereka oIeh 
Panitya Penyelenggara 
sebagai acara tambahan 
seusai wisuda 379 sarjana 
Iulusan UKSW Salatiga be
lum lama ini. 

Kesederhanaan dalam 
berbusarJa dan ulah yang 
darnlldan lugu ketika oIeh 
protokol dipersilahkan 
tampil Ice depan, nampak 
sakall keprlbadiannya yang 
penuh dengan kepercayaan 
pada dirinya akan han • 
mud~. Tetapi melihat 
keadaan fisik yarlQ kurus 
lunglai, orang menjadi lea
gum bahwa Qelar yang di
peloiehnya Clan memper-
0Ieh Piagam dari Dept. P&K 

= pada bidilng. ke-
. kerr1ahasiswaan. 

East Asia Student . 
Encounter 

. ke Jepang. 
Sejak ia duduk dibangku 

sekoIab-SD~960 sMTfpa1 , 
menamaIkan diri dari SMA 
ia tInggaI ~ Mal~ dirnana 
sekoI8h' yang tarakhir eli
tempuhnya adalah SMA 
KaIhoIik Cor Yesu pada tho 
1973. Ia mengadu untung 
dan melanjutkan sekolah
nya di Amerika sampai 
akhir tho 1974 di Washing. 
ton Commun· HighSChool 
111IOiS: .-: -:' ":;ya setahun 
ia tahan d"1S8f18 dan kemu
dian kembali ke Tanah Air. 
Untuk melanjutkan stud!
nya dlpilihnya UKSW Sala
tIga dan pada tahun 1974-
1916 ia bert1asil mencapai 
program Sarjana Muda 
padaFKSS - IKiP. Sedang 
untuk tahun 1977 - sampal 

sekarang ia sedang ditem
puhnya program Sarjana 
pada Departemen Bahasa 
FKIP - UKSW jurusan b&-
hasalnggris. . 

Kemampuan dalam ke
giatan kemahasiswaan 
mernang sudah nampak 
pada tahun-tahun pertarna 
ketika ia memasuki sebagai 
rnahasiswa UKSW Salatiga. 
Pada tho 1974 sId tho 1975 ia 
sudah terpilih sebagai Seer. 
Umum Senat Mahasiswa 
FKSS IKiP. Pada tahun ke 
dua, yaitu tahun 1976 -1977 
ia terpilih menjadi Ketua 
Umum Senat Mahasiswa 
FKSS IKiP. Jabatan itu di
rangkap dengan me
rnangku tugas lain yaitu 
sebagai Koordinator Kese
nian Dewan Mahasiswa 
UKSW Salatiga. 

Pada pertengahan tahun 
1978 ini terpilih pula seba
gai peserta program East 
Asia Student Encounter ke 
Jepang mewakili Universi
tasnya. 

Ia adalah pula sebagi to
koh yang. membentuk dan 
membina grup Teater Karn
pus sejak tho 1975, serta 
menyutradarai beberapa 
pentas. 

Dalam bidang menulis 
!apun tak ketinggalan, al. 
dengan menulis Imtik dan 
essei untuk beberapa me
dia rnassa. Pada tho 1976 ia 
teIah berhasil menjadi pe
menang Iomba essei ''T1fa 
Sastra" Universitas Indo
nesia. Dan untuk bulan 
Desember ini ia ditunjuk 
sebagai terundang peserta 
Seminar Teater tingkat Na
sional di Bandung. Seka
rang ini ia juga berstatus 
sebagai Wkl. Ketua 
UNESCO Club Salatiga 
yang sudah terbentuk sejak 
pada semester II tho 1978. 

Atas prestasi yang gemi
lang inilah ia dipilih dan eli
usulkan yang akhirnya ber
hasil dan memperoleh Pia
gam sebagai Mahasiswa 
Teladan dari Dept. P&K.(fh). 

ARIEL HARYANTO 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




