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Tentang INF 1 PC… 

 

Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Kita masuk di Kelas Informatika Pagi C.. 

Di Semester 1 kita mendapat 8 Mata kuliah, antara lain : 

1. Fisika (3 SKS) 

2. ISBD (3 SKS) 

3. Sistem Digital (3 SKS) 

4. Algo dan Pemrograman (3 SKS) 

5. Kalkulus (3 SKS) 

6. Pengantar Teknik Informasi (3 SKS) 

7. Bahasa Inggris 1 (2 SKS) 

8. AIK 1 (2 SKS) 

 

Di Semester 1 kita banyak mendapat pengalaman, terutama dalam 

hal teman, kita di semester 1 di tuntut saling kenal, karena ada 

pepatah “tak kenal maka tak sayang”…….heheh, jadi kita harus 

saling kenal sama lain biar sayang gitu…hehehe.. sayang disini 

maksudnya sayang dalam hal pertemanan. banyak dech cerita saat 

waktu saling perkenalin diri dulu, pasti diantara kita waktu 

memperkenalin dulu banyak yang lirik sana lirik sini,,, maklumm 

ABG (Anak Baru Gede)…hehehe.. 

 

Dulu waktu pertama masuk kuliah, kelas kita rame banget, 

hamper kelas kita itu penuh.. tapi lambat laun banyak yang 

ninggalin kita gara-gara beberapa hal.. termasuk paling menonjol 

masalah berburuh dolar,, memang sih kalau manusia udah biasa 
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ngerasain bisa cari duit sendiri selalu berfikiran “kenapa kita 

harus kuliah tapi disini kita bisa cari duit tanpa harus kuliah 

dulu” dan mereka mengganggap kalau mereka bisa cari duit itu gak 

perlu kuliah dulu.. hemm dasar pencari dunia saja, cari 

akhiratnya juga dong,,,,,  

 

Yang pasti tujuan kita kuliah itu bukan untuk kalau kita lulus 

nanti kita bisa dapet cari kerjaan yang mapan. Memang sih kita 

semua berharap kalau lulus kuliah nanti bisa dapet kerjaan yang 

mapan soalnya ijazah kita S1.. kalau memang kuliah Cuma buat 

cari ijazah aja ngapain harus lama-lama kuliah sampai 4 tahun. 

Di luar sana loh banyak yang jual ijazah S1 dan gak perlu repot-

repot habisin waktu 8 Semester atau 4 tahun dan biayanya juga 

gak sampek yang kita bayar selama 4 tahun di Perkuliaan ini. 

Coba dech berfikir dewasa sedikit, kita kuliah tujuannya untuk 

apa.? Tujuan kita untuk kuliah itu yang pertama buat cari ilmu, 

kemudian kalau udah punya ilmu dari kuliah, kita bisa manfaatin 

ilmu kita dengan cara berkerja atau apalah yang penting bisa 

digunain ilmu kita itu senmanfaat mungkin… 

 

Oh iya kita kan tadi bahas masalah temen-temen kita yang pada 

ninggalin kita, kog malah bahas duit, hehehehe… kalau gak salah 

ada satu, dua atau tiga an lah yang pada ninggalin kita di  

semester 1 dulu, yang penting pesen kita sama temen-temen yang 

udah pada gak ada… upsss… salah… hehehe… maksud kita yang pada 

keluar dari INF 1 PC jangan sampai lupa sama kita-kita, dan yang 

paling penting kalau dolarnya pada banyak di bagi’in ke kita-

kita…hehehe.. maksudnya di bagi’in itu dibuat Banca’an atau 

traktiran atau makan-makan atau apalah pokoknya intinya kumpul” 

bareng sekalian juga buat ajang silaturrahmi, mempererat tali 
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persaudaraan lah intinya….mosok gak ngerti rek… hehehe.. kita 

yang masih ada di INF PC pasti kangen banget dech pada kalian 

yang udah pada ninggalin kita…. 

 

Udah dech cukup iyah ngerumpi-ngerumpi kita, soalnya si 

penulis mau ngerjain tugas Praktikum Algo dan Pemrograman 

dulu…hehehe.. semester 1 kog udah ada praktikum she ?…..ya maap 

lah,, kan sih Penulis baru bisa Nulis Cerita masa Semester 1 

sekarang waktu uda mau Semester 3.. tau gak kalau si penulis 

nulis Cerita Semester 1 ini di bulan apa,? si penulis nulisnya 

di bulan yang penuh berkah ini,, di Bulan Ramadhan,, dan yang 

pastinya tulisan ini Semoga menjadi berkah buat semua anak INF 

3PC..Amiiiinnnn…….. 

 

Alhamdulillah si penulis bisa nyempatin waktu sedikit di waktu 

tugas Praktikum numpuk ini buat Nulis Cerita di Semester 1 

dulu….untung aja praktikum sama laporan Sisdik si penulis uda 

pada selesai, coba kalau belum selesai, bisa-bisa Cerita 

semester 1 yang di upload ke blog ini bukan tulisan dalam bentuk 

Word, malah yang di upload tulisan tangan, apalagi tulisan 

tangan si penulis jelek banget,, waduh,, bisa-bisa yang baca 

Cerita semester 1 ini pada gak mau baca di karenakan liat 

tulisannya aja pada berantakan kayak yang nulis….hehehe 

 

Oh iya, cerita di Semester 2 masih belum ada ni friends…map 

iya…? kog bisa belum ada, kan udah mau Semester 3..? Maksudnya 

cerita nya belum bisa di publikasikan di blog Sederhana ini Mas 

bro, Mbak Bro.. Lain kali aja ngerumpi bareng buat cerita 

Semester 2,, 
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Dan yang terakhir si penulis ucapkan terimah kasih sebesar-

besarnya buat yang bikin grup di Facebook yang beralamatkan INF 

3PC, dari grup facebook itu kita bisa saling sharing sama lain, 

dan yang pastinya banyak informasi penting dari grup tersebut… 

 

“SEMANGAT BUAT SEMUA ANAK INF 3PC YANG PADA NGERJAIN 

YUGAS PRAKTIKUM” 

 

Dan saya si penulis mau minta maaf sebesar-besarnya apabila 

ada tulisan si penulis yang menyinggung perasaaan teman-teman, 

karena si penulis bukanlah penulis yang benar… maksud’e…. 

hahaha. .wes gak usah dipeker……..  

Penulis 

 

INF 3PC 
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