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Prof Muladi: Fungsi Guru Besar Sangat Strategis
Prof Dr H Muladi SH

SEMARANG - Fungsi guru besar sangat
strategis karena professor sebagai jabatan
fungsional tertinggi setelah mencapai gelar
akademik tertinggi atau doktor.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pembina
Yayasan Alumni Undip Prof Dr H Muladi
SH dalam acara pengukuhan Prof Dr Ir

Sri Budi Wahjuningsih MP sebagai guru
besar bidang teknologi hasil pertanian pada
fakultas teknologi pertanian Universitas
Semarang (USM) baru-baru ini.
Mantan Menkumham ini mengatakan
Keberadaan profesor akan menambah
kepercayaan masyarakat pada USM dan ber

dampak pada bidang ilmu dan kehidupan
akan sangat besar.
“Dengan bertambahnya profesor ini
akan menambah tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap USM dan akan
(Bersambung hlm 23 kol 1)

Wakil Rektor II USM Dikukuhkan
Sebagai Guru Besar
SEMARANG - Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih
MP Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP)
Universitas Semarang (USM) dikukuhakn sebagai
guru besar/ profesor bidang teknologi hasil
pertanian oleh rektor USM Andy Kridasusila di
Auditorium Ir Widjatmoko USM pada Rabu (11/12).

M

antan Dekan FTP USM ini dikukuhkan sebagai
anggota senat guru besar USM berdasarkan
SK Rektor nomor 335/SK/USM.H/C/2019 dan
sebelumnya menerima SK Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor
(Bersambung hlm 23 kol 2)
SERAHKAN SK: Rektor USM Andy Kridasusila menye
rahkan SK guru besar Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP
disaksikan Prof Dr H Muladi SH di Kampus USM.

Ingin Selalu
Harumkan Almamater
Berkecimpung di dunia
tarik suara sudah menjadi passion
mahasiswi semester 5, D3 Manajemen
Universitas Semarang (USM).
Ketertarikan Shakanti sapa akrabnya
pada dunia tarik suara dimulai dari
hobby yang ia miliki.
Gadis Kelahiran
Semarang, 6 Agustus 1998
ini menyalurkan hobby
nya melalui Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Paduan
Suara Mahasiswa
(PSM) Sapta Gita Jaya
USM selama menjalani
aktivitas perkuliahan.
Bagi putri pasangan
Bambang Sigit Riwanto
dan Anie Puspasari ini
melalui hobby dia bisa
menyumbangkan prestasiprestasi membanggakan bagi

Shakanti

(Bersambung hlm 23 kol 2)

Miliki Gedung Parkir Tertinggi,
USM Raih Penghargaan
SEMARANG – Universitas Semarang (USM)
saat ini memliki gedung parkir sepeda motor
tertinggi berkapasitas 1.800 motor dan mendapat
penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia
Dunia (Leprid).
Istimewanya, gedung parkir berlantai 8 setinggi
26,5 meter itu tercatat dalam Lembaga Prestasi
Indonesia Dunia (Leprid) sebagai rekor kampus
dengan gedung parkir motor roda dua tertinggi
di Indonesia dan mampu menampung kendaraan
terbanyak.
Pemberian penghargaan Leprid diberikan
saat peresmian gedung parkir USM pada
Senin (28/10/2019) malam. Penghargaan

diberikan oleh Ketua Umum dan pendiri Leprid
Paulus Pangka kepada Ketua Pembina Yayasan
Alumni Undip Prof Dr H Muladi SH selaku
pemrakarsa, Ketua Pengurus Yayasan Alumni
(Bersambung hlm 23 kol 1)

TANDA TANGANI PRASASTI :
Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip,
Prof Dr H Muladi SH Menandatangani Prasasti
Peresmian Gedung Parkir II USM dengan
didampingi Wakil Walikota Semarang Heverita
Gunaryanti Rahayu, Prof H Abdullah Kelib, Andy
Kridasusila SE MM, serta Ir H Soeharsojo IPU.

USM
YAYASAN ALUMNI UNDIP
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Pangan Fungsional Berbasis Pati Resisten
Tren Pangan Masa Kini
Oleh: Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahjuningsih, MP.
Wakil Rektor II USM

Meningkatnya prevalensi penyakit
degenerative seperti diabetes mellitus,
kardiovaskular, kanker dan lain sebagainya
yang disebabkan pergeseran pola hidup
terutama pola makan yang tidak seimbang
serta aktivitas fisik kurang saat ini telah
merubah pola pikir bahwa makanan
tidak hanya sekedar mengenyangkan
dan sebagai sumber gizi tetapi juga
memberikan dampak pada kesehatan.

REDAKSI
PELINDUNG
Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip
Prof Dr H Muladi SH
Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip
Prof H Abdullah Kelib SH
PENANGGUNG JAWAB
Rektor USM
Andy Kridasusila SE MM
PENGARAH
1. Wakil Rektor I
Prof Dr Hardani Widhiastuti MM Psikolog
2. Wakil Rektor II
Prof Dr Sri Budi Wahjuningsih MP
3. Wakil Rektor III
Ir Supoyo MT
PIMPINAN REDAKSI
Saiful Hadi
SEKRETARIS REDAKSI
Teti Susilowati
BENDAHARA
Agus Nuswantoro
REDAKTUR
Anggota
Febrian C
Meta C
Risa
Devy Angga Gunantar
Andi Kurniawan
Muhammad Junaedi
Tri M
FOTOGRAFER
Boma Kridautama
SIRKULASI
Dewi Fatimatuzzahra
SEKRETARIAT:
Elfa

P

angan fungsional yang dikenal se
bagai produk makanan (bukan
kapsul, tablet atau serbuk) yang
berasal dari bahan yg terdapat secara
alami, dapat selayaknya dikonsumsi
sebagai bagian dari pangan sehari-hari
karena mempunyai fungsi tertentu yaitu
senyawa bioaktif yang ada di dalamnya,
termasuk pati resisten dan serat pangan
yang banyak terdapat pada pangan
sumber karbohidrat di sekitar.
Indonesia kaya akan komoditas
pangan lokal berbasis pati yang berpotensi
untuk dikembangkan menjadi produk
pangan fungsional, sehingga diharapkan
mampu menunjang peningkatan
program ketahanan pangan pemerintah.
Pengolahan yang tepat pada bahan
pangan sumber karbohidrat lokal dapat
me-level up nilai pangan tersebut karena
adanya peningkatan kandungan pati
resisten.
Melihat minat masyarakat yang
begitu tinggi terhadap produk mie,
penulis mengembangkan bahan lokal
seperti sagu, sorgum dan kacang hijau
menggunakan metode esktrusi untuk
menghasilkan produk mie yang kaya
kan pati resisten (16,35-21,57%) dan
serat pangan (3,63-13,16%). Metode
tersebut terjadi karena adanya suhu

tinggi dan gaya geser yang mengarah
pada penghancuran struktur dan
selanjutnya penataan kembali rantai
polimer terutama amilosa, sehingga
menghasilkan pati resisten tipe III.
Selain itu, penulis juga mengem
bangkan produk lokal seperti pati sagu
dan tepung kacang merah menjadi
produk beras analog yang terbukti
memiliki respon glikemik rendah
dengan kandungan pati resisten 9,2812,24%. Hasil penelitian menggunakan
hewan coba tikus diabetes, beras analog
tersebut mempunyai kemampuan
untuk menurunkan glukosa pada tikus
diabetes dari 215 mg/dL menjadi 119 mg/
dL dan dapat memperbaiki profil lipid
yaitu penurunan kadar kolesterol total
sebesar 36,62%, LDL 22,19%, trigliserida
19,32%, dan peningkatan HDL 36% serta
penurunan resistensi insulin. Intervensi
beras analog berbasis pati sagu dan kacang
merah pada 20 orang relawan prediabetes
selama 4 minggu dapat menurunkan
kadar glukosa post-prandial 2 jam dari
135 mg/dL menjadi 121 mg/dL, total
kolesterol turun dari 212 mg/dL menjadi
201 mg/dL dan trigliserida dari 160 mg/
dL menjadi 130 mg/dL.
Pengaruh pati resisten pada
perbaikan diabetes antara lain terlihat
pada peningkatan jumlah sel beta
pankreas dan sensitivitas insulin. Penulis
melaporkan bahwa jumlah sel beta
pankreas pada tikus diabetes dengan
diet beras analog sagu dan kacang merah
sebesar 85,62% sedangkan jumlah sel beta
pankreas pada tikus diabetes dengan diet
standar hanya sebesar 21,97%. Selain itu,
juga terjadi peningkatan nilai HOMA β
dan HOMA S yang menunjukkan fungsi
sel β dan sensitivitas insulin semakin
membaik.
Sementara beras analog yang
berbahan baku tepung singkong
(mocaf), tepung umbi garut dan kacang
merah mengandung pati resisten dan

serat pangan tinggi masing-masing
sebesar 6,65-7,25% dan 6,43-9,15%.
Intervensi beras analog ini diteliti
mampu menurunkan glukosa darah
tikus diabetes hingga 55% dan microflora
kolon mengandung short chain fatty acids
(SCFA) sebesar 53,96 mmol-1.
Peran pati resisten dalam
menurunkan gula darah dapat melalui
4 mekanisme; a) memililiki kecernaan
rendah sehingga availabilitas glukosa
rendah, b) memiliki sifat viscous sehingga
menghambat penyerapan glukosa, c)
meningkatkan sensitifitas insulin dan
d) menghasilkan asam butirat dari hasil
fermentasi yang mampu meningkatkan
jumlah transporter glukosa (Glut 4).
Pangan fungsional ini menjawab
tuntutan konsumen saat ini terhadap
industri pangan untuk menyediakan
produk pangan yang tidak hanya bergizi
dan bercita rasa baik, tetapi dapat
memberikan manfaat bagi kesehatan.
Bahan pangan pokok lokal sumber
karbohidrat memiliki keluwesan diolah
menjadi berbagai aneka produk pangan
fungsional untuk me-level up kegunaan
bahan tersebut.
Meningkatnya kesejahteraan dan
tingkat pengetahuan masyarakat akan
pengaruh pola makan yang dapat
berdampak negatif bagi kesehatan
menjadikan pergeseran filosofi makan,
di mana makan bukanlah sekad ar
memberikan rasa kenyang, tetapi yang
lebih utama adalah untuk mencapai
tingkat kesehatan dan kebugaran
yang optimal. Perkembangan pangan
fungsional berbasis bahan lokal
sumber karbohidrat memberikan
pengaruh positif bagi berbagai pihak,
seperti membuka kesempatan kerja,
mengurangi biaya pemeliharaan
kesehatan masyarakat, meningkatkan
pendapatan dari industri pangan
fungsional, serta mempercepat program
diversifikasi pangan.

Komunikasi dengan Bermasker… Pesan Tersampaikan?
Oleh: Elizabeth Palma

I

stilah komunikasi kian hari kian popular.
Dalamkehidupansehari-harikitamenemukan
peristiwa komunikasi di mana-mana.
Jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai
suatu system, gangguan komunikasi bisa terjadi
pada semua elemen/ unsur yang mendukungnya,
termasuk faktor lingkungan di mana komunikasi
itu terjadi.
Menurut Shannon dan Weaver (dalam
Cangara, 2010: 153), gangguan komunikasi
terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu
salah satu elemen komunikasi sehingga proses
komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif.
Menilik dari segi budaya/ tradisi yang kini
sedang tren di kalangan anak muda secara
khusus dalam lingkup mahasiswa Universitas
Semarang, sudah menjadi suatu hal yang biasa
tampaknya ketika di mana saja tempatnya
dalam situasi apapun, anak muda menutupi
bagian mulut mereka dengan menggunakan
masker. Berbagai alasan bermunculan, karena
sedang tidak enak badan, make up yang buruk
bagi segelintir mahasiswi, alasan karena malas
membuka masker, bahkan ada beberapa yang
merasa lebih percaya diri dengan menutup
sebagian wajahnya dengan masker, dan masih
banyak lagi alasan-alasan lain.
Tanpa kita sadari, pandangan semacam
ini dapat menjadi suatu gangguan sekaligus
rintangan dalam berkomunikasi. Tidak sedikit
terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian
pesan baik itu antar mahasiswa, maupun antara

dosen dan mahasiswa. Hal ini disebabkan karena
ketidakjelasan informasi yang disampaikan
seseorang yang menggunakan masker.
Jika dikaitkan dalam segi psikologis, gangguan
dalam berkomunikasi ini dapat menghambat
proses sosial di masyarakat. Kemudian
bermunculan persepsi yang keliru antar pribadi
terhadap seseorang yang mengenakan masker di
situasi yang kurang tepat. Persepsi bahwa adanya
sikap menutup diri dan enggan diajak bicara,
membuat seseorang yang mengenakan masker
menjadi nyaman menurut dirinya.
Maka baiklah jika ditinjau kembali, mengenai
efektivitas penggunaan masker dalam keseharian.
Kesalahan penempatan situasi dan kondisi dalam
menggunakan masker dapat menimbulkan nilai
ketidaksopanan bagi sekelompok orang/ orang
lain yang sedang diajak berkomunikasi.
Bijaklah dalam penggunaan masker.
Lekaslah sembuh bagi yang sedang sakit, supaya
segera sesudah sembuh, wajahmu akan kembali
terlihat segar tanpa harus menggunakan masker.
Bertanggungjawab pada apa yang dikatakan,
supaya komunikasi dengan lawan bicara menjadi
bermakna dan berdaya guna karena komunikasi
tidak hanya dengan cara verbal/ kalimat namun
juga non verbal (mimik muka)
Mari kita kembalikan fungsi komunikasi
sebagai sarana penyampaian pesan yang efektif
tanpa menghalangi prosesnya hanya karena
sekadar menuruti tren yang ada.
Salam, Kau dan Aku satu!
– Elizabeth Palma – F.131.16.0156 (Mahasiswi
Fakultas Psikologi - Universitas Semarang)
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Dari uraian di bawah ini akan dapat
disimpulkan bahwa harus ada
keseimbangan (equilibrium) antara
tuntutan penegakan hak asasi
manusia (HAM) di satu pihak dengan
kesadaran terhadap eksistensi
kewajiban asasi manusia (KAM)
di lain pihak, seperti dua sisi mata
uang logam.

EKUILIBRIUM

ANTARA HAM DAN KAM

(Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2019)
Oleh :

S

ekalipun sejarah telah mencatat bahwa
tonggak lahirnya perjuangan untuk
mempromosikan dan melindungi
HAM diawali dengan lahirnya Piagam
Besar (Magna Carta) yang dicanangkan di
Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, berupa
pembatasan kekuasaan absolut raja saat itu
(King John), namun pada akhirnya tanggal
10 Desember telah dipilih oleh PBB untuk
memperingati Hari HAM sedunia. Tanggal
ini (10 Desember 1948) adalah tanggal la
hirnya Deklarasi Universal HAM PBB
(Universal Declaration of Human Rights),
sebagai refleksi keprihatinan masyarakat
internasional atas dampak Perang Dunia I
dan II, yang telah menimbulkan penderitaan
luar biasa terhadap jutaan umat manusia di
dunia yang telah terampas HAM-nya.
Dalam UU No. 39/1999, Pasal 1 (1)
tentang HAM di dinyatakan bahwa “HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manuia sebagai
makhluk Tuhan YME dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum dan Pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia”.
HAM bersifat “universalilty and
inalienable”, HAM bersifat sama di mana
saja bagi umat manusia dan tidak dapat
dirampas kecuali dalam situasi khusus atas
dasar hukum. Di samping itu HAM juga
bersifat ”indivisible”, tidak dapat dipilahpilah apakah merupakan HAM sipil
dan politik (Generasi I), HAM ekonomi,
sosial dan budaya (Generasi II) atau HAM
kolektif (Generasi III) . Karakter HAM lain
adalah “interrelated and interdependent”,
sebab peningkatan HAM yang satu akan
memajukan pula yang lain dan begitu pula
sebaliknya. (Vasak, 1979).
Ada HAM yang bersifat mutlak yang
tidak dapat diingkari dalam kondisi apapun
dan disebut “non-derogable rights” yaitu
hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa
atau diperlakukan atau dihukum secara
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan
martabat dan tidak dijadikan eksperimen
medis dan ilmiah tanpa persetujuannya; hak
untuk bebas dari perbudakan; hak untuk
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Prof. Dr. H. Muladi, SH.

(Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip- Pendiri USM)
dan

DR. Listy Muladi, SH, CN, MHum, Notaris
(Dosen S-2 Magister Hukum USM)

tidak dipenjara karena ketidakmampuan
untuk memenuhi suatu kewajiban kontrak;
larangan memberlakukan hukum pidana
secara surut (retrospective); hak pengakuan
sebagai pribadi di depan hukum; dan hak
dan kebebasan pikiran dan hati nurani serta
hak beragama. (Baca art. 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18
International Covenant on Civil and Political
Rights/ICCPR, 1996 dan UUD NRI th. 1945,
Pasal 28I).
Di luar itu HAM tidak bersifat mutlak
dan disebut “derogable rights”, karena HAM
ini dapat dibatasi (restriksi dan limitasi)
dengan Undang-Undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin penegakan
serta penghormatan atas hak kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan petimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis. {(Lihat art.19, ICCPR 1966 dan
UUD NRI th. 1945 Pasal 28J ayat (2)}. Contoh,
keberadaan norma dan sanksi dalam UU
Informasi dan Transaksi Elektronik, UU
No. ITE No. 11/2008; UU No. 9/1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum; UU No. 40/1999 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ; UU
No.27/1999 tentang Kejahatan Terhadap
Keamanan Negara; Pasal 156a KUHP Jo. UU
No.1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama
dll. Semuanya merupakan restriksi dan
limitasi terthadap kebebasan berekspresi (the
right to freedom of expression).
Dengan demikian di dalamnya tersurat
dan tersirat adanya keharusan bahwa dalam
melaksanakan HAM-nya seseorang harus
pula memiliki Kewajiban Asasi Manusia
(KAM) yang harus dipenuhi. Hal ini terkait
dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Th.1945

Motto:
“What you do not wish
to be done to yourself,
do not do to others”.
(InterAction Council)
yang menegaskan “Setiap orang wajib
menghormati HAM orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara”.
Sehubungan dengan KAM ini, suatu
organisasi independen yang bersifat “non
profit” yaitu “The InterAction Council” yang
berdiri sejak tahun 1983, yang anggotaanggotanya terdiri atas mantan-mantan
Kepala Negara dan mantan-mantan
Kepala Pemerintahan (dari Indonesia
Alm. Bp.BJ Habibie) telah berhasil
merumuskan “Universal Declaration of
Human Responsibilities” sebagai imbangan
(counterbalance) terhadap “Universal
Declaration of Human Rights” dan sekaligus
merupakan ”new global ethics” yang dapat
menjadi landasan bagi kemerdekaan,
keadilan dan perdamaian dengan tujuan agar
HAM universal lebih bermakna. Penonjolan
HAM oleh seseorang harus diimbangi pula
dengan kesadaran atas eksistensi adanya
KAM.
KAM yang dipromosikan oleh Inter
Action Council adalah penghormatan
terhadap :
1) Asas-asas Dasar Kemanusiaan (Fun
damental Principles for Humanity);

2) Pendekatan Tanpa Kekerasan dan
Menghormati Kehidupan (Non-Violence
and Respect for Life);
3) Asas Keadilan dan Soldaritas (Justice
and Solidarity);
4) Asas Kejujuran dan Toleransi
(Truthfulness and Tolerance); and
5) Asas Saling Menghormati dan Kemitraan
(Mutual Respect and Partnership).
Dokumen Internasional Utama HAM
(International Bill of Human Rights) yang
menjadi landasan penyusunan berbagai
dokumen HAM selanjutnya adalah :
a) Deklarasi Universal HAM (Universal
Declaration of Human Rights) , 1948;
b) Perjanjian Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik (International Covenant
on Civil and Political Rights/ICCPR),
1966 beserta 2 (dua) Optional Protocolnya. (Telah diratifikasi dengan UU No.
12/2005; dan
c) Perjanjian Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights/ICESCR),
1966; (Telah diratifikasi dengan UU No.
11/2005.
Sebagai penutup tulisan ini dapat
dikemukakan bahwa, bagi Indonesia kajian
tentang keseimbangan antara HAM dan
KAM ini sangat rekevan dengan ideologi
Pancasila dan UUD NRI Th.1945, yang
melihat setiap manusia tidak hanya sebagai
makhluk individu tetapi juga sebagai
makhluk sosial.
Di samping itu harus disadari bahwa
promosi dan perlindungan HAM merupakan
salah satiu asas dasar demokrasi (the root
principles of democracy) bagi masyarakat
beradab (Urofsky, 2007).

Mahasiswa USM Diharapkan Profesional, Beradab dan Berkeindonesiaan
SEMARANG- Mahasiswa
Universitas Seamarang (USM) di
harapkan bisa menjadi profesional,
beradab dan berkeindonesiaan
sehingga tidak mudah terpapar
faham yang anti pancasila.
Hal ini disampaikan oleh Rek
tor USM Andy Kridasusila saat
memberikan sambutan kuliah
umum dihadapan 1.800 an ma
hasiswa di di GOR Prof Sudarto
USM bertepatan dengan hari
kesaktian Pancasila pada Selasa
(1/10). “Kami berharap semua ma
hasiswa USM bisa menjadi pro
fesional, beradab dan berkein
donesiaan sehingga tidak mudah
terpapar faham yang anti pancasila”
ungkap Andy.
“Di Hari kesaktian Pancasila
ini mari kita amalkan makna yang
terkandung di dalam nilai-nilai

Pancasila agar bangsa kita menjadi
bangsa yang maju, aman dan
sejahtera” tambahnya
Sementara Ketua Pembina
Yayasan Alumni Undip, Prof Dr
H Muladi SH dalam materi kuliah
umumnya menyampaiakn tentang
pentingnya wawasan kebangsaan
sebagai prasarat utama manusia
Indonesia unggul.
“Sehebat apapun keunggulan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang
hanya mengandalkan hebatnya
penguasaan IPTEK dan nilai-nilai
profesionalisme akan menjadi
mubazir apabila tidak dilandasi oleh
penghayatan terhadap wawasan
kebangsaan dan berkepribadian
Indonesia” ungkap Prof Muladi.
“2045 adalah visi pemerintah
dalam memandang kesejahteraan
bangsa Indonesia tepat di usianya

yang ke-100 (1945-2045), dalam
usia emas tersebut Indonesia
dicanangkan menjadi negara maju
yang mandiri, dengan kehidupan
yang makmur dan adil” tutur
mantan Menkumham.
“Salah satu kuncinya adalah
peningkatan kualitas pendidikan
calon-calon pemimpin bangsa
untuk menjadi “generasi emas”
yang energik, multitalenta, aktif
dan spiritual. Disitulah Wawasan
kebangsaan menjadi sangat penting
untuk menghasilkan SDM yang
unggul, sehingga mahasiswa USM
perlu dibekali dengan wawasan
kebangsaan ini” imbuhnya.
Mantan Rektor Undip ini
menjabarkan wawasan kebang
saan Indonesia yaitu cara pan
dang bangsa Indonesia tentang
diri dan lingkungannya sebagai

negara kepulauan, untuk men
jaga persatuan dan kesatuan na
sional baik wilayah yang bersi
fat fisik maupun sosial dalam pe
nyelenggaraan kehidupan ber

masyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan
pertahanan serta keamanan
nasional.

Prof Dr H Muladi SH bersama pejabat struktural USM
saat kuliah umum di Gelora Prof Sudarto USM
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TANDATANGANI SURAT
KERJASAMA: Rektor USM, Andy
Kridasusila SE MM dengan Prof Dr Juhaini
Binti Jabar, Dekan Faculty Of Management
Technology And Technopreneurship
Tandatangani Surat Kerjasama
Didampingi Prof H Abdullah Kelib SH,
Devy Angga Gunantar SPd Mhum, dan
Prof Dr Hardani Widiastuti MM Psikolog.

Gandeng Penerbit
Andi Offset, USM
Gelar Workshop
Penulisan Buku
SEMARANG - Universitas Semarang
Press bekerjasama dengan CV Andi Offset
Yogyakarta Menggelar Workshop Penulisan
Buku Cetak dan Buku Ajar Bagi Dosen USM
yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama
Universitas Semarang (USM) (30/10).
Kagiatan yang diikuti 40 dosen-dosen
perwakilan masing-masing fakultas USM ini
mendatangkan narasumber dari Penerbit dan
Percetakan Andi Offset, Edi S Mulyanta S Si MT.
Dalam sambutan yang disampaikan Wakil
Rektor II Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP
sekaligus membuka acara menghimbau kepada
dosen-dosen USM agar lebih produktif untuk
menerbitkan buku.
“Diharapkan dengan adanya kerjasama
ini dosen-dosen USM lebih produktif untuk
menerbitkan buku, baik buku cetak maupun
buku ajar sehingga mampu mempercepat
kenaikan jabatan akademik dan USM siap
mendanai” ujarnya.
Menurut Edi Mulyanta, dengan menerbitkan
buku baik untuk bahan ajar maupun buku cetak,
dosen akan lebih mudah mendistribusikan
keilmuwannya kepada masyarakat.
“Selain itu, dengan penerbitan buku, maka
dosen mempunyai shortcut untuk lebih cepat
naik jabatan akademiknya, karena KUM
dari menulis buku teks nilainya sangat tinggi,
tentunya hal ini sangat berpengaruh pada
kenaikan akreditasi perguruan tinggi” terang
Edi.
Sementara Soiful Hadi ST MKom sebagai
Redaktur Universitas Semarang Press mengaku
bahwa setiap buku yang diterbitkan di
Universitas Semarang Press akan diberi nomor
seri ISBN yang dikeluarkan oleh Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia.
”Universitas Semarang Press akan meng
ajukan permohonan ISBN pada setiap buku
yang akan diterbitkan secara online melalui
website Perpusnas RI” ujarnya.

USM Jalin Kerjasama
dengan UTeM Malaysia
Persiapkan Hadapi Industri 5.0
SEMARANG - Universitas Semarang (USM) melalui Internatinal
Office (IO) Menjalin Kerjasama dengan Universitas Teknikal
Malaysia Melaka. Kerjasama dilakukan dengan Penandatanganan
Surat Kerjasama antara Rektor USM, Andy Kridasusila SE MM
dengan Prof Dr Juhaini Binti Jabar, Dekan Faculty Of Management
Technology And Technopreneurship di Gedung V Lantai 6 (13/12).

K

etua International Office, Devy
Angga Gunantar SPd Mhum,
mengaku kegiatan ini dinilai
sebagai bentuk internasionalisasi
perguruan tinggi untuk persiapan
akreditasi, mempersiapkan diri dalam
menghadapi 5.0.
“Kita menjalin kerjasama dengan
UTeM, tentunya akan dilakukan
implementasi lebih lanjut terkait dengan
penelitian, pengabdian, pertukaran
staf dosen dan termasuk mahasiswa”
ujarnya.
Kebetulan narasumber kita hadir
kan adalah pakar di bidang ekonomi dan
teknologi, sementara saat ini di UTeM

Malaysia juga telah memasuki 5.0 jadi
sudah ada bekal dalam mempersipkan.
“Kedepannya kolaborasi penelitian
antara Manajemen USM dengan
UTeM karena ada beberapa penelitian
yang berkembang kearah tersebut”
imbuhnya.
Sebagai bentuk upaya memp er
siapkan mahasiswa USM menghadapai
Revolusi Industri 5.0 juga digelar Semi
nar yang bertajuk, “Economic Towards
Industry 5.0” yang diikuti 200 lebih ma
hasiswa Fakultas Ekonomi USM.
Dalam Kegiatan yang dimoderatori
Dini Anggreini SS MHum ini meng
hadirkan narasumber yang expert di

bidang ekonomi, Prof Dr Juhaini Binti
Jabar, Dekan Faculty Of Management
Technology And Technopreneurship
dan Dr Siti Nor BayaBinti Yahaya dari
Universitas Teknikal Malaysia Melaka.
Prof Juhaini memberi pandangan
dalam menghadapi fenomena Revolusi
Industri 5.0 mahasiswa harus memiliki
kesadaran dalam berwirausaha, “Ka
rena Industry 5.0 terjadi ketika an
da mengizinkan pelanggan untuk me
nyesuaikan apa yang mereka inginkan”
ujarnya.
Dalam ulasannya juga dikenalkan
dengan konsep A-I-U-E-O. Awaranes,
Encourage, Inculcate, Open Own
Business dan Ultimate Entrepreneur.
“Kesadaran menjadi pengusaha adalah
sangat penting karena mahasiswa
didorong untuk menjadi pencipta
pekerjaan daripada pencari kerja setelah
lulus” tuturnya.
Sementara Dr No Baya menekankan
akan pentingnya untuk meningkatkan
skill, meng-up grade skill mahasiswa
sehingga dapat bersaing di era kemajuan
teknologi.

1.746 Mahasiswa USM Akan Bersinergi
dengan Masyarakat dalam Program KKN
SEMARANG - Sebanyak 1.746
mahasiswa Universitas Semarang (USM)
akan bersinergi dengan masyarakat Kota
Semarang dalam Program Kuliah Kerja
Nyata (KKN) pada Januai sampai Februari
2020
Hal tersebut disampaikan oleh Rektor
USM Andy Kridasusila pada pembukaan
pembekalan KKN PPM XX di Auditorium
Ir Widjatmoko USM pada Senin (16/12).
Andy mengatakan bahwa mahasiswa
akan bersinergi dari berbagai program
studi yang ada di USM bersama masyarakat
untuk melaksanakan program kerja yang
dapat meningkatkan SDM unggul menuju
Indonesia maju.
“kenapa USM peduli dengan KKN,
karena ruh perguruan tinggi terletak pada
tri dharma dan tidak hanya berlaku bagi
dosen saja namun juga mahasiswa dan
KKN bagian dari tri dhrama dan USM
sangat memperhatikan hal ini” unkap
Andy”.
“Semoga dengan KKN mahasiswa
bisa bersinergi antar mahasiswa dan
masyarakat sehingga program KKN bisa
memberikan manfaat bagi masyarakat,

Ketua LPPM USM Iswoyo SPt MP memberikan sambutan pada pembekalan KKN PPM
XX USM di Auditorium Ir Widjatmoko USM.
dan kami berpesan agar mahasiswa
menjaga nama baik almamter” tambahnya.
Sementara Ketua LPPM USM Iswoyo
SPt MP mengatakan bahwa pembekalan
ini digelar selama 5 hari mulai 16-19
Desember dan diikuti 1.746 mahasiswa
serta 7 supervisi dan 42 dosen pembimbing.
Menurut Iswoyo kegiatan pembekalan
ini bertujuan agar mehasiswa bisa memiliki
bekal dan mempersiapkan sebelum KKN

di laksanakan.
“Kami hadirkan narasurmber baik
dari internal USM dan dari Pemkot
Semarang serta para Camat dari masingmasing lokasi KKN”, ungkap Iswoyo.
“Mahasiswa USM yang mengikuti
KKN ini nantinya akan ditempatkan di 7
kecamatan yaitu Tembalang, Banyumanik,
Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Ngaliyan
dan Semarang Barat,” tambahnya.
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Pakar Hukum Usm Kenalkan
“Keranjang Takakura”
Untuk Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

MATERI: Dewi Tuti Muryati Sh Mh Menyampaikan Materi Pada Kegiatan Yang
Diselenggarakan Oleh Kecamatan Pedurungan

SEMARANG - Pakar Hukum Fakultas
Hukum Universitas Semarang Dewi Tuti
Muryati SH MH mendapat kehormatan
menjadi narasumber sebuah acara
yang diselenggarakan oleh Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang (29/9).
Kegiatan yang mengusung tema “Pe
ngelolaan Limbah Rumah Tangga Dengan
Keranjang Takakura” ini diselenggarakan
dalam rangka penguatan kelembagaan Tim
Penggerak PKK Kecamatan Pedurungan
di Kampung Banyumili Salatiga.
Ketika diwawancarai Dewi Tuti
Muryati, S.H., M.H., menyatakan bahwa
“kebiasaan ibu-ibu rumah tangga sehabis
memasak sering membuang sampah

sembarangan”, untuk itu diperkenalkan
Keranjang “Takakura”.
“Harapannya dapat mengurangi pen
cemaran lingkungan, sehingga lingkungan
kita menjadi bersih dan indah. Limbah
dapur yang sifatnya organik bisa dikelola
menjadi kompos” ujarnya.
“Limbah dapur dimasukan dalam
Keranjang Takakura diberi bahanbahan yang terdiri dari sekam, humus
yang diberi inokulan untuk fermentasi,
bisa menjadi kompos yang dapat kita
pergunakan sebagai pupuk. Mari mulai
sekarang memanfaatkan Takakura dalam
rangka menjaga keramahan kita terhadap
lingkungan” tangkasnya.

Calon Advokat Wajib Tempuh Pendidikan Profesi
SEMARANG - Calon advokat
wajib menempuh pendidikan
profesi sebelum mereka secara
resmi diperbolehkan beracara atau
menangani perkara di pengadilan.

A

turan juga menegaskan mereka
yang dapat diangkat sebagai
advokat adalah sarjana yang berlatar
belakang pendidikan tinggi hukum. Selain
itu, telah mengikuti Pendidikan Khusus
Profesi Advokad (PKPA).
“Kebijakan itu tertuang dalam UndangUndang Advokat Nomor 18 Tahun 2003,
pasal 2 aayat 1. Seseorang yang dapat
diangkat sebagai advokat adalah sarjana
yang berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum. Selebihnya juga telah mengikuti
PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi
advokat” Tutur Dekan Fakultas Hukum
(FH) Universitas Semarang (USM) B Rini
Heryanti SH MH.
Dia ditemui juga seusai membuka per
kuliahan dalam rangkaian PKPA Angkatan
XI/2019. Forum ini diselenggarakan DPN
Peradi bekerjasama dengan FH USM, acara
tersebut dipusatkan di Gedung B Ruang
Sidang Utama USM.
Terpanggil
“Mencermati tuntutan tanggung jawab
moral, maka FH U7SM sebagai lembaga
pendidikan terpanggil ikut berperan

PELATIHAN ADVOKAT: Dekan FH USM B Rini Heryanti Berfoto Bersama Dosen, Tamu Undangan
dan Peserta Dalam Rangkaian Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XI/2019
dalam menyiapkan sumber daya manusia
professional. Berbekal dari pengalaman
kami dalam menyelenggarakan program
PKPA telah menunjukkan bahwa kegiatan
ini dapat membantu para peserta untuk
menjadi advokat handal” imbuh Rini.
Forum ini juga menghadirkan Ketua DPC
Peradi Kota Semarang, M Reza Kurniawan.

Ketua Panitia, Dhian Indah mengatakan,
PKPA angkatan XI diselenggarakan turut
bekerjasama dengan DPC Peradi Kota
Semarang. Kegiatan yang diselenggarakan
pada periode ini, diikuti sebanyak 35
peserta. Program PKPA ini secara periodic
diselenggarakan dua kali dalam satu tahun.
Pengajar PKPA terdiri atas berbagai instansi

pemerintah, swasta, maupun akademikus
yang professional di bidangnya.
Dhian berharap peserta kedepan
dapat menjadi advokat berkualitas dan
professional. Kesiapan mereka sekaligus
memberi warna tersendiri dalam dunia
advokat sesuai dengan amanat undangundang.

Marak Kenakalan Remaja,
Dosen USM Berikan Edukasi

BERIKAN EDUKASI : Supriyadi SH MKn Memberikan Edukasi
Kepada Siswa SMA N 1 Mranggen Demak

DE M A K- Mel i hat ma r a k ny a
kenakalan para remaja terlebih dari
kalangan siswa SMA sederajat, dinilai
perlu dilakukan edukasi untuk melakukan
pencegahan sejak dini.
Hal ini sejalan dengan kegiatan
oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas
Semarang (USM) yang melakukan edukasi
di SMA N 1 Mranggen Demak (24/10).
Materi disampaikan oleh dosen
FH USM, Supriyadi SH MKn dengan
mengambil tema tema “Penanganan Dini
Kenakalan Remaja Akibat Pengaruh
Media Sosial”. Tema ini ditujukan untuk
memberikan pemahaman kepada para
siswa terkait pengaruh media sosial yang
saat ini berkembang pesat terhadap sikap
seorang pelajar.

Supriyadi mengatakan, “tema ini
sangat tepat sekali untuk para siswa dan
siswa di tengah-tengah arus globalisasi ini,
karena jiwa mereka masih labil sehingga
perlu upaya pencegahan sejak dini, jangan
sampai mereka terkena dampaknya”.
“Karena anak-anak inilah generasi
muda penerus bangsa maka harus dijaga
dan dilindungi dari berbagai macam
pengaruh negatif media sosial” imbuhnya.
“Pihak SMA Negeri 1 Mranggen,
Demak menyambut dengan baik kegiatan
ini, justru diharapkan sosialisasi-sosialisasi
ini lebih sering diadakan, sehingga dengan
adanya pemahaman yang seutuhnya
terkait dengan akibat negatif media sosial,
maka dapat meminimalisasi korban”
pungkasnya.

6

Warta USM

Fakultas Hukum

No.04 | Vol.20 | Edisi Desember 2019

Sukimin SH MH
Raih Doktor
SEMARANG - Dosen Fakultas Hukum (FH)
Universitas Semarang (USM) Sukimin SH MH berhasil
meraih gelar Doktor setelah mempertahankan disertasi
dengan judul ‘Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola
Otonomi dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai
Keadilan’ pada Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka)
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang,
(8/10/2019).

A

dapun jajaran tim penguji di antaranya, Ketua Tim Penguji
Prof Dr H Gunarto SH SE Akt MHum. Sementara anggota
Tim Penguji, Prof Dr H.Ahmad Rofiq, MA., Dr.M.Junaidi,
SHi.,MH., Dr Hj Widayati SH MH Dr Hj Anis Mashdurohatun SH
MHum dan Dr Hj Sri Endah Wahyuningsih SH MHum.
Sukimin berhasil meraih IPK 3,77 dengan predikat cumlaude
dan merupakan lulusan doktor dibidang hukum yang ke 252
Unissula Semarang.
Dalam paparannya di hadapan para penguji, Sukimin
menjelaskan tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk
menemukan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan tata kelola
otonomi dan pemberdayaan desa.
Sementara dari hasil temuan dari penelitiannya, lanjut
Sukimin, saat ini kebijakan tata kelola desa belum berkeadilan.
Hal ini dikarenakan UU Nomor 6 Tahun 2004 sebagai landasan
penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat kelemahan terkait
kebijakan tata kelola desa.
“Kelemahan terletak pada Pasal 24 dan pasal 75 ayat 1 dan
2 UU Desa yang memberikan kewenangan kepala desa sebagai
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,” ungkapnya.
“Norma hukum tersebut perlu dilakukan perubahan agar
kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa lebih
berkeadilan,” tambahnya.
Adapun temuan kelemahan dalam hal tata kelola otonomi desa
diantaranya, kelemahan terletak pada substansi hukum. Yakni
Pemerintah Desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas
transparasi dan partisipasi.
“Dimana peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus
disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Olehkarena itu
perlu akuntabilitas transparansi danpartisipasi dalam pengelolaan
Pemerintahan Desa,” ungkapnya.
Kedua, lanjut Sukimin, terkait dengan budaya hukum.
Menurutnya, budaya patrimonial yang melekat pada masyarakat
tingkat lokal, berimbas pada cara pandang masyarakat.
“Dengan budaya patrimonial itu, masyarakat akan melihat
kepada desa atau birokrasi tingkat desa itu sebagai orang yang
harus di patuhi,” ungkapnya.
Sementara untuk poin yang ke tiga, Sukimin menjelaskan
terkait dengan kelemahan struktur hukum yang berkaitan dengan
pengelolaan dana desa.
“Egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa. Kebijakan rekonstruksi tata kelola
otonomi dan pemberdayaan desa adalah untuk memberikan
manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan di masyarakat
dan lingkungan berbasis nilai keadilan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sehingga lanjut Sukimin, Kepala Desa bukan sebagai
pemegang kekuasaan yang bermakna memiliki otoritas tertinggi
yang berpotensi ada penyalahgunaan.

FOTO BERSAMA: Dr Sukimin SH MH foto bersama keluarga dan rekan kerja.

Mahasiswa Baru Perlu Dibekali
Wawasan Kebangsaan
SEMARANG - Sebagai upaya
penyelerasan visi misi universitas,
Fakultas Hukum Universitas Se
marang (USM) menggelar Kuliah
Umum Wawasan Kebangsaan
(1/11).
Kegiatan ini merupakan tin
dak lanjut dari kegiatan Pe
mantapan Nilai-nilai (Taplai)
kebangsaan yang diselenggarakan
oleh Lemhannas RI pada tanggal
18 – 25 Juni 2019 di Mamuju (Sula
wesi Barat) beberapa waktu yang
lalu.
Subaidah Ratna Juita SH
MH sebagai salah satu peserta
yang mewakili USM dalam ke
giatan Taplai tersebut, seh ing
ga mempunyai tugas untuk me
nyampaikan materi dalam Ku
liah Umum dengan tema “Im
plementasi Ketahanan Nasio
nal guna memperkuat karakter
bangsa Indonesia” bagi Mahasiswa
Fakultas Hukum USM Semester I.
“Kegiatan ini sangat penting
sebagai bekal untuk mahasiswa
baru agar mampu menanamkan
nilai-nilai kebangsaan” ujar Ratna.
Menurut Ratna keberlang
sungan hidup dan eksistensi suatu
bangsa, sangat dipengaruhi oleh
ke
m ampuan bangsa tersebut
dalam memahami dan menguasai

Dosen USM Ikut Hadiri Konferensi
Nasional Hukum Bisnis

SAMPAIKAN ULASAN: Subaidah Ratna Juita SH MH Sampaikan
Ulasan Wawasan Kebangsaan Kepada Mahasiswa Baru
kondisi geografi serta lingkungan
sekitarnya. Tumbuh kembangnya
atau berkurangnya ruang hidup
bangsa, juga dipengaruhi oleh
pandangan geopolitik yang diya
kini oleh entitas suatu bangsa.
“Dalam konteks membangun
ketahanan nasional dan aspek
pertahanan keamanan, maka pe
nguasaan, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi meru
pakan cara cerdas untuk meng
antisipasi dan menghadapi an
caman militer maupun ancaman
non militer” tuturnya.
“Keberadaan perguruan tinggi
beserta civitas academikanya, me

MALANG - Dua dosen Fa
kultas Hukum (FH) Universitas
Semarang (USM) menghadiri
Konferensi Nasional Hukum Bisnis
di Universitas Brawijaya Malang
(16/10).
Kegiatan yang mengangkat
tema “Pengintegrasian Hukum
dan Etika ke dalam Corporate
Governance” ini diikuti Endah
Pujiastuti SH MH dan Agus
Saiful Abib SH MH dengan
menghadirkan empat narasumber
kompeten Syamsul Ma’arif SH
LLM PhD, (Hakim Agung Bidang
Kamar Perdata MA RI), Prof Dr
Nindyo Pramono SH MS (Guru
Besar Hukum Bisnis FH UGM),
Dr Sukarm SH MH (Akademisi

miliki relevansi yang sangat stra
tegis dalam memperkuat sistem
pertahanan negara. Sesuai de
ngan kapasitas, kapabilitas dan
kompetensinya, peran serta dan
partisipasi aktif perguruan tinggi
semakin dibutuhkan untuk
melipatgandakan kekuatan dan
kemampuan pertahanan ne
gara dalam menghadapi potensi
ancaman dan bentuk ancaman,
tantangan, hambatan, dan gang
guan baik yang datang dari dalam
maupun luar, yang mengancam
dan membahayakan integritas,
identitas serta kelangsungan hidup
bangsa dan negara” tandasnya.

FH UB), Dr Hayyan Ul Haq SH
MH (Akademis FH Universitas
Mataram).
Keduanya berhasil memba
wakan materi dalam call for paper
dengan judul Pergeseran Ke
wenangan Pengawasan Ketena
gakerjaan Suatu Kajian Normatif
dan Kriminologi Administasi
oleh Endah, sementara Abib
menyampaikan tentang Konsep
Lembaga Penjamin Simpanan
Pada Koperasi Indonesia.
Adapun kegiatan yang dise
lenggarakan selama tiga hari
ini meneka nka n mengenai
pentingnya etika bisnis hukum
dalam men ingk atkan Good
Corporate Governance.
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Mahasiswa FE USM Dibekali
Kompetensi Teknisi Akuntansi
GAME: Maba FE USM Melakukan Sejumlah
Game Menyenangkan pada Makrab yang
dilaksanakan di Yon Arhanudse 15/DBY,
Jatingaleh

Mahasiswa FE USM
Gelar Makrab
SEMARANG - Fakultas Ekonomi (FE)
Universitas Semarang (USM) mengadakan
Malam Keakraban (Makrab) bagi mahasiswa
baru (maba) tahun 2019 yang dilaksanakan di
Yon Arhanudse 15/DBY, Jatingaleh (25-27/10).
Kegiatan yang diikuti 523 maba FE 2019 ini
berlangsung sangat meriah dan berkesan.
Tema pada kali ini Get Chemistry with
Solidarity yang tujuannya adalah untuk
mengakrabkan maba satu dengan yang lain.
Selain itu juga agar tidak sekedar akrab di
lingkungan kampus saja tetapi juga di luar
lingkungan kampus, ungkap Valen sebagai
Ketua Panitia.
Selain itu Dekan FE Yohanes Suhardjo SE
MSi Ak CA beserta jajarannya turut hadir dalam
kegiatan ini.
Sementara yang membuka acara ini
adalah Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan
Kemahasiswaan Sugeng Rianto SE MM
Kegiatan ini tidak hanya perkenalan dan
games saja tetapi ada materi-materi yang
diberikan agar mahasiswa paham dan tau akan
kampusnya sendiri.
Selain itu juga agar mahasiswa tahu akan
dosen-dosen dan kegiatan-kegiatan yang ada
dikampus karena maba kelak akan menjadi
mahasiswa selama beberapa tahun sehingga
untuk bekal juga perlu dikenalkan semua yang
ada dikampus.

SEMARANG - Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
(USM) Dibekali Kompetensi Teknisi Akuntansi melalui Pelatihan
dan Uji Kompetensi Sertifikasi Teknisi Akuntansi yang diadakan
baru-baru ini.

K

etua Pelaksana, Edy Surya
wardana, SE MM mengatakan
kegiatan yang diadakan selama
dua bulan ini diikuti sejumlah 41
mahaisswa program studi Akuntansi di
laboratorium komputer FE USM.
Edy mengaku bahwa Dalam rang
ka meningkatkan kualitas lulusan,
sangat penting bagi mahasiswa untuk
mempunyai SKPI (Surat Keterangan
Pendamping Ijazah) di bid angnya
sehingga akan memberikan kemudahan
untuk memperoleh pekerjaan tertentu
atau agar memudahkan persaingan kerja

kedepan.
Adapun materi yang disampaikan
selama pelatihan ini adalah Materi yang
diberikan yaitu Manual Accounting
(Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo,
Kartu Piutang, Kartu Hutang, Kartu
Persediaan), Otomatisasi Proses
Akuntansi dengan Program Microsoft
Excel (Neraca Saldo, Jurnal Peyesuaian,
Neraca Lajur, Laporan Keuangan,
Rekonsiliasi, Penyusutan Aktiva Tetap,
Umur Piutang, Arus Kas), Otomatisasi
Proses Akuntansi dengan Program
Akuntansi MYOB (Setting Awal,

Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Dibekali Wawasan Kebangsaan

MODERATOR: Ketua IKA USM Ade Ardiansyah menjadi moderator pada Acara Kuliah Umum
Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di Gedung V Lantai 6 USM (7/10).

SEMARANG- Sesuai dengan
visi Universitas Semarang (USM)
untuk meciptakan mahasiswa yang
memiliki karakter berkeindonesiaan,
USM menggelar Kuliah Umum
bertajuk “Wawasan Kebangsaan” di
di Gedung V Lantai 6 USM (7/10).
Kegiatan yang diikuti oleh 540
mahasiswa ini berasal dari Program
Studi (Prodi) S1 Manajemen, S1
Akuntansi, dan D3 Manajemen.
Adapun kegiatan ini
menghadirkan narasumber Dosen
Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Ekonomi, Drs Wawan
Setiawan MM dan Alumni USM yaitu
Dodik Prasetiawan SH MKn (Notaris
di Magelang).
Ditengah serangkaian kegiatan,
Ketua Ikatan Alumni USM Ade
Ardiansyah sebagai moderator juga
mengajak para mahasiswa untuk
mengingat kembali pentingnya rasa
cinta tanah air dengan mengucapkan
sumpah pemuda, serta menyanyikan
lagu Garuda Pancasila secara
bersama.
Kedua Narasumber membahas
tentang empat pilar yang ada di
Indonesia yang meliputi Pancasila,
Undang-undang Dasar (UUD) 1945,
NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Dalam materinya Dodik
menyampaikan bahwa Wawasan
kebangsaan mengamanatkan
kepada seluruh bangsa agar

Transaksi, Laporan Keuangan).
“Lulusan FE Akuntansi USM harus
memiliki keahlian dan kompetensi
dalam bidang akuntansi, di samping
itu lulusan yang ingin menjadi seorang
teknisi akuntansi juga harus memiliki
kode etik sebagai standar atau pedoman
berperilaku, memiliki tanggung jawab
profesi dan integritas pribadi, memiliki
jiwa pengabdian kepada public”
tandasnya.
IKUTI PELATIHAN: Mahasiswa
Akuntansi Mengikuti Pelatihan

dan Uji Kompetensi Sertifikasi
Teknisi Akuntansi

menempatkan persatuan, kesatuan,
serta kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
“Mahasiswa sebagai penerus
bangsa harus bisa mencermati
serta mengambil langkah pada
permasalahan Indonesia yang
beredar, tentunya dengan cara
mengambil langkah positif yaitu
menciptakan rasa cinta tanah air
bagaimana mereka membentuk
suatu kerjasama ,menjalin persatuan
dan kesatuan agar tidak terjerumus
dan bertentangan dg ideologi
Pancasila” tuturnya.
“Untuk dapat mengaktualisasi
wawasan kebangsaan dengan baik
perlu memahami tiga komponen
utama sebagai pondasi dan pilar
penyangga yang dapat berdiri tegak
dan kokohnya wawasan kebangsaan,
yaitu rasa kebangsaan, faham
kebangsaan, semangat kebangsaan”
imbuhnya.
“Mahasiswa perlu memahami
betul tiga komponen ini, adanya rasa
kebangsaan bearti ada rasa memiliki,
faham tentang jati diri seseorang
atau kelompok sehingga mampu
bertingkah laku sesuai falsafah hidup
bangsa dalam lingkungan internal
maupun eksternal, dan dari kedua
hal tersebut akan menumbuhkan
semangat kebangsaan pada jiwa
para mahasiswa” pungkasnya.
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HMJ-M USM
Gelar Baksos

SEMARANG - Sebagai bentuk
kepedulian dan empati terhadap
sesame, Himpunan Mahasiswa
Jurusan- Manajemen (HMJ-M)
Universitas Semarang (USM)
menggelar Bakti Sosial (Baksos) di
Wonolopo Mijen Semarang (24/11).

K

egiatan yang diikuti 90 ma
hasiswa ini juga dibarengi dengan
serangkaian Serah Terima Jabatan
Ketua Terpilih HMJ-M periode baru
serta beberapa serangkaian acara seperti
inagurasi dan outbond.

Ketua Panitia, Fadlillah Dzikri me
ngatakan dalam kegiatan ini mampu
menyumbangkan 50 kilogram beras
kepada warga sekitar.
“Selain itu, kami juga menyerahkan
sejumlah uang kepada masyarakat sekitar
yang kurang mampu” ujarnya.
“Sesuai tri dharma perguruan tinggi,
kegiatan ini menjadi salah satu pengabdian
masyarakat untuk meningkatkan
jiwa sosial dan kepedulian mahasiswa
Manajemen USM terhadap Masyarakat
sekitar”.
“Pada kegiatan ini mahasiswa sangat
antusias dan banyak melakukan kegiatan
yang meningkatkan jiwa sosial dan
kekuluargaan yang solid” imbuhnya.

BENTUK KEPEDULIAN : Himpunan Mahasiswa Jurusan- Manajemen (HMJ-M) Universitas
Semarang (USM) menggelar Bakti Sosial (Baksos) di Wonolopo Mijen Semarang

Fakultas Hukum

5 Dosen USM Ikuti Konferensi Internasional di Riau

Dr Amri Panahatan Sitohang SH SS MH

Dosen USM Raih
Penghargaan
The Best Presenter
MAGELANG- Dosen Fakultas
Hukum (FH) Universitas Semarang
(USM) meraih penghargaan The Best
Presenter pada 1” Borobudur International
Symposium 2019 bertemakan “Local
Resources Empowerment Towards
Advance, Smart and Sustainable System”
yang diselenggarakan di Universitas
Muhammadiyah Magelang (16/10).
Adapun penghargaan ini diberikan
kepada Dr Amri Panahatan Sitohang
SH SS MH yang melakukan presentasi
dengan mengusung tema “Strength of
Religious Freedom in Indonesian as a
Human Rights Violation Indonesian”.
Tema ini dibawakan sangat menarik
oleh Amri, sehingga mengantarkanya
memperoleh penghargaan sebagai The
Best Presenter.
Amri mengaku sangta bangga
atas perolehan penghargaan, selain
membawa nama harum Fakultas Hukum
Universitas, dan juga karena Symposium
ini ajang ilmiah yang sangat istimewa
karena diikuti 500 peserta dari beberapa
negara diantaranya China, India,
Australia, Arab Saudi, Malaysia dan
Indonesia.
Amri yang saat ini menjabat sebagai
Kepala Program S1 Ilmu Hukum ini,
mengatakan bahwa sebagai dosen
untuk mengasah kemampuan dan
membangkan ilmu pengetahuan wajib
selalu mengikuti kegiatan-kegiatan
ilmiah seperti ini. “Selain itu, yang paling
utama demi kemajuan Fakultas Hukum
kedepanya” tegasnya.

SEMARANG - Berhasil meraih dana
hibah kompetitif Kemenristekdikti, Lima
Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas
Semarang (USM) mengikuti kegiatan
The 1st International Conference of Civil
Procedural Law di Universitas Islam Riau
(6-8/10).
Kegiatan yang bekerjasama dengan
Assosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
(Adhaper) ini diikuti oleh Dharu Triasih,
SH MH, B Rini Heryanti SH MH, Endah
Pujiastuti SH MH, Dhian Indah Astanti SH
MH dan Subaidah Ratna Juita SH MH.
Adapun makalah pertama yang dipre
sentasikan berkaitan dengan “Authority of
Religious Court in Complete Settlement of
Sharia Banking Based on Justice Values”
yang merupakan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Dhian Indah Astanti
SH MH, B Rini Heryanti SH MH, dan
Subaidah Ratna Juita, SH MH.
Sementara itu makalah kedua yang
dipresentasikan berkaitan dengan “Legal
Protection for Shopper in On-Line Sale and
Buy Agreement “yang merupakan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Dharu
Triasih SH MH, B Rini Heryanti SH MH
dan Endah Pujiastuti SH MH.
Menurut Dhian Indah Astanti SH
MH sebagai salah satu Pemakalah dalam
kegiatan tersebut adalah adanya urgensi
bagi Pembaharuan Hukum Acara Perdata
Indonesia’ dari tiga perspektif, yakni

FOTO BERSAMA : Dharu Triasih, SH MH, B Rini Heryanti SH MH, Endah Pujiastuti
SH MH, Dhian Indah Astanti SH MH dan Subaidah Ratna Juita SH MH Berfoto Bersama
Usai Kegiatan Konferensi Internasional di Riau.
filosofis, sosiologis dan yuridis.
Dhian mengatakan bahwa secara
filosofis “substansi hukum acara perdata
perlu dilakukan untuk memberi dukungan
kepada penyelenggaraan peradilan, pe
merintahan dan pembangunan nasional
dalam rangka menciptakan keadilan,
kepastian dan kemanfaatan bagi kese
jahteraan masyarakat.
Secara sosiologis” Dhian juga meng
amati bahwa perkembangan masya
rakat yang sangat cepat disertai pula

dengan pengaruh globalisasi, dan
keadaan demikian, perlu adanya Hukum
Acara Perdata yang mampu mengatasi
persengketaan di bidang perdata yang
sederhana, cepat serta biaya ringan.
“Secara yuridis pengaturan hukum
acara perdata tidak hanya termuat dalam
HIR/RBg/RV yang notabene nya produk
Kolonial melainkan tersebar pula dalam
berbagai peraturan perundang-undangan
sehingga perlu adanya kodifikasi hokum”,
tambah Dhian.

USM-BPR Arto Moro Kerjasama
Penerimaan Calon Tenaga Kerja

SEMARANG - Salah satu indikator
kesuksesan pendidikan perguruan
tinggi adalah ketika lulusannya diakui
dan diterima oleh dunia kerja. Untuk
itu, kurikulum perguruan tinggi terus
mengalami penyempurnaan dalam rangka
penyelarasan dan penyesuaian dengan
dinamika dan kebutuhan dunia kerja.
Universitas Semarang (USM) dan
BPR Arto Moro sepakar melaksanakan
penandatanganan kerja sama penerimaan
calon tenaga kerja dan peserta magang,
baru- baru ini.
Penandatanganan berlangsung di
Ruang Sidang Gedung Rektorat USM,
dilakukan Rektor USM, Andy Kridasusila
SE MM dengan Direktur Utama PT BPR
Arto Moro, Darmawan SSos. Turut hadir
menyaksikan Wakil Rektor III Ir Supoyo
MT, Ketua USM dan Alumni Center, Dini
Anggraheni MHum sedangkan dari BPR

Arto Moro turut hadir Kasie Dana, Fandil
ST MSi, Koordinator Funding, Sri Hadi Sih
Pamungkas.
Sinergi
Rektor USM, mengatakan kerjasama
dimaksudkan demi tercapainya sinergi
yang lebih erat dalam rangka mencapai
kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi
kedua pihak.
“Kami mendidik lulusan kami agar
menjadi professional, beretika, beradab
dan berkeindonesiaan. Nilai-nilai tersebut
akan membuat lulusan menjadi tenaga
kerja yang terampil, berkualitas dan
mampu menyesuaikan dengan lingkungan
dunia usaha” ujar Andy.
Direktur Utama BPR Arto Moro,
Darmawan mengatakan, pihaknya
menyambut dengan baik kerjasama ini.
Dalam rencana bisnisnya, BPR Arto
Moro menargetkan pertumbuhan yang

signifikan pada tahun 2020. Untuk
mencapai visi tersebut, keberadaan sumber
daya manusia yang mumpuni baik dalam
kuantitas maupun kualitas menjadi salah
satu faktor yang harus dipenuhi.
“Apabila rekrutmen dilakukan
dengan baik, maka akan didapatkan SDM
yang unggul dan berkualitas. Kerjasama
denagn USM, ini kami maksudkan sebagai
pintu awal untuk menjaring bibit-bibit
rekrutmen tersebut” kata Darmaawan.
Dikatakan, meski sudah kerjasama
penerimaan calon tenaga kerja, calon
kualifikasi dan persyaratan seleksi
calon tenaga kerja tetap berjalan seperti
persyaratan dan ketentuan seharusnya.
Meski terdapat beberapa kemudahan,
tetapi kompetensi, kualifikasi, keterbukaan
dan transparansi tetap menjadi panduan
dan pedoman dalam seleksi penerimaan
calon karyawan.
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Mahasiswa
Elektro Ikuti
Expo KMI 2019
BATAM – Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa)
Kemenristekdikti menyelanggarakan Expo
KMI (Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia)
di Politeknik Negeri Batam yang dipusatkan di
Gedung Hanggar Politeknik “Kokok Haksono
Djatmiko”.

P

elaksanaan Expo KMI 2019 diselenggarakan pada
(22-24/11). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan
mahasiswa sebagai wirausaha muda yang berasal dari
berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan 5
kategori bidang antara lain : Industri Kreatif, Industri
Makanan dan Minuman, Industri Teknologi, Industri
Produksi/Budidaya, serta Jasa dan Perdagangan. Pada
Kesempatan kali ini, Universitas Semarang lolos dengan
5 kategori yang ada dengan ketentuan KMI Award untuk
Industri Kreatif , Makanan dan Minuman, Teknologi,
dan Produksi dan Budidaya. Ketentuan Expo untuk Jasa
dan Perdagangan. Serta Ketentuan Profesional Launching
untuk Produksi dan Budidaya.
Mahasiswa teknik elektro USM ikut serta dalam
kategori Industri Kreatif yang diwakili oleh Rofi’atun
Nihayah dengan nama usaha VBJ (Vas Bunga Jaaman Now)
merupakan pemanfaatan limbah kalender yang dibuat
menyerupai vas bunga dengan hiasan lampu LED pada vas
dan bunganya. Kategori Industri Teknologi yang diwakili
oleh Berlian Reza Rama Ismanto dengan usaha Pete Mia
(IoT Penetas Telur Berbasis Mikrokontroler dan Android)
dimana membuat alat untuk menetaskan telur ayam
dengan penghangatan menggunakan lampu yang dikontrol
suhunya secara otomatis maupun manual menggunakan
IoT berbasis android.
Tujuan kegiatan ini untuk memotivasi mahasiswa
Indonesia menjadi enterpreneur yang kreatif,
mengembangkan semangat jejaring dan kolaborasi yang
lebih luas bagi enterpreneur muda dengan investor, dan
menghasilkan komunitas enterpreneur muda di kalangan
mahasiswa.
Kegiatan utama dari Expo KMI ini antara lain
yang pertama Profesional Launching yaitu mahasiswa
mendapatkan peluang dan kesempatan untuk branding
dan menarik minat calon investor, calon partner bisnis
maupun calon customers secara langsung untuk bermitra.
Yang kedua Startup Summit yaitu ajang bertemunya
perusahaan rintisan baru (startup) mahasiswa berbasis
digital dengan para angel investor untuk memberikan
peluang pendanaan, sehingga dapat mengakselerasi startup
dari kalangan mahasiswa agar lebih cepat berkembang.

FOTO BERSAMA: Mahasiswa USM foto bersama pada Expo KMI 2019 di Batam.

88 Mahasiswa Fak Teknik Ikuti LDK
SEMARANG - Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Teknik (BEM FT) Universitas Semarang me
laksanakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan
(LDK) 2019/2020 yang di support oleh Dewan
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Semarang
(DEMA FT USM), Himpunan Mahasiswa Elektro
(HME), Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil
(HMJ TS), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan
Perencanaan Wilayah dan Kota (HMJ PWK).
BEM FT menyelenggarakan kegiatan Latihan
Dasar Kepemimpinan dengan tema ”Dipimpin Hari
ini, Memimpin Hari Esok”.
Pelaksanakannya pada (68/12) di Lapangan Tembak TNIAD Tembalang, Semarang.
Kegiatan di ikuti sebanyak
88 peserta yang terdiri
dari anggota orma yang
ada di Fakultas Teknik.
Materi yang dibe
rikan dalam LDK me
liputi Ideologi bang
sa, di mana ma
t e
ri ini di sampaikan
langsung oleh Bapak
C.DR. Theodorus Yosep
Papera SH MH dari rumah
pancasila. Materi kedua
yaitu Kepemimpinan yang
disampaikan oleh Dosen yaitu

3 Mahasiswa Teknik Sipil
Lolos 10 Besar LKTI

Bapak Saiful Hadi S.T.,M.KOM.
Adapun materi ketiga yaitu Alur birokrasi yang
di sampaikan langsung oleh pihak kemahasiswaan
yaitu Bapak Satya Adi Dana Jaya, S.E. materi ke
empat Manajemen Organisasi yang di sampaikan
kembali oleh Bapak Siful Hadi S.T.,M.KOM selaku
dosen.
Materi kelima Merubah Meanset yang
disampaikan oleh Tentara. Materi keenam yaitu
Manajemen Organisari yang Disampaikan oleh BEM
USM. Materi k tujuh yaitu Etika dan Tanggung Jawab
Organisasi yang disampaikan oleh DEMA
USM.
Keesokannya ada materi
Evaluasi Outbond dimana
materi ini disampaikan oleh
Senior kami Enggiy Irfan
Bachtiar. Selanjutnya
ada materi Analisis
Pengembangan
Organiasi dan Sharing
pengalaman yang di
sampaikan oleh kaka
kaka senior dari Orma
FT. Selanjutnya materi
Cnta Tanah Air yang
disampaikan kembali oleh
Tentara. Dan ada materi
Pengembangan Mental yang
disampaikan oleh Alumni Orma FT.

SURAKARTA-Tiga Mahasiswa teknik
sipil Lala Anggraini, Aimmatul Husna,
dan Aji Muhammad Sholeh mewakili
Universitas Semarang dalam Lomba
Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
pada (22-24/11).
Peserta yang mengikuti lomba sebanyak
70 peserta dari seluruh Indonesia, kemudian
seleksi menjadi 10 peserta dan mahasiswa
USM masuk dalam 10 besar tersebut. Daftar
peserta PTS/PTN yang lolos 10 besar yaitu
USM, UI, PPNS, ITS, UM, UNY, STTC,
SUM, Polines, dan Polban.
Tema yang diusung dari LKTI-N
tentang Pembangunan Berkelanjutan, tim
dari mahasiswa teknik membuat inovasi
yang berjudul Clothing-Trash Board
Upaya Pendayagunaan Limbah Pakaian
Sebagai Bahan Baku Pembuatan Papan
Paritisi Bernilai Ekonomis Dan Ramah
Lingkungan.
Perilaku konsumtif masyarakat jaman

sekarang dengan model pakaian yang
terus berganti menimbulkan masalah
menumpuknya pakaian bekas yang susah
terurai, dan jika terurai maka jadi gas yang
berbahaya. Oleh sebab itu maka kami
mencoba memanfaatkan sebagai bahan
pembuat partisi.
Pembuatan bahan bangunan papan
partisi berbasis limbah berbahan dari
limbah pakaian yang dicacah. Keunggulan
papan partisi lebih murah dan ramah
lingkungan serta mengurangi limbah dari
pakaian. “Dari kegiatan ini Keren sih.. Lihat
ide dari teman - teman universitas lain. Jadi
buat kita lebih semangat belajar banyak
hal. Cara mengembangkan diri itu banyak,
tapi sebagai mahasiswa kita harusnya lebih
dekat dengan riset yang bertujuan utama
tentunya menciptakan kebermanfaatan
bagi sesama dan langkah yang bisa kita
ambil adalah memulai. Salah satu jalannya
adalah LKTI” ujar ketua LKTI Lala
Anggraini.
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MAKRAB Fakultas Teknik 2019
SEMARANG- Sebanyak 347 mahasiswa fakultas
teknik mengikuti LKMM (Latihan Keterampilan dan
Manajemen Mahasiswa) Tingkat Dasar dan MAKRAB
(Malam Keakraban) untuk mengompakkan mahasiswa
baru fakultas teknik yang belum mengenal satu sama
lain supaya lebih akrab, Fakultas Teknik Universitas
Semarang di Barak Militer, Bantir, Sumowono pada (1013/10).

P

eserta yang mengikuti Makrab terdiri dari mahasiswa
jurusan teknik Elektro, teknik Sipil, dan PWK
(PerencanaanWilayah dan Kota).
Makrab rutin diadakan setiap penerimaan mahasiswa
baru kelas pagi. Kegiatan ini diselenggarakan BEM FT
(Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik) yang
merupakan bagian dari program kerja BEM yang
sebagai panitianya Dema FT (Dewan Mahasiswa), HME
(Himpunan Mahasiswa Elektro, HMJTS (Himpunan Ma
hasiswa Jurusan Teknik Sipil), dan HMJ PWK (Himpunan
Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota).
Kegiatan LKMM Dasar dan MAKRAB Fakultas Teknik

2019 diawali dengan kegiatan LKMM Dasar
di Auditorium Ir. Widjatmoko Universitas
Semarang, pada hari Kamis, (10/10) dengan
rangkaian kegiatan pembukaan acara, laporan
Ketua Panitia LKMM Dasar dan MAKRAB,
sambutan gubernur BEM FT sdr Abdul Khafit,
sambutan sekaligus membuka acara oleh
Dekan Fakultas Teknik Bp. Purwanto, S.T.,M.T.
Kemudia dilanjutkan dengan Materi LKMM 1
Persepsi disampaikan oleh Bp. Sentot Banyuadji,
Materi LKMM 2 Motivasi disampaikan oleh
Bp. Saiful Hadi, Materi LKMM 3 Etika Ilmiah
disampaikan oleh Bp. Saiful Hadi, Materi
LKMM 4 PKM oleh Ibu Diah Rahmawati,
Materi LKMM 5 Wawasan Kerja oleh IKA
(Ikatan Alumni) USM, Materi Kuliah Umum
Wawasan Kebangsaan oleh Bp. Purwanto
diakhiri dengan kegiatan Bhakti Sosial berupa
penyerahan sembako.
Kegiatan Makrab dilanjutkan di Bantir,
Sumowono pada hari Jum’at, (11/10) dengan
rangkaian kegiatan berupa materi dari BEM
USM, DEMA USM, Senior dan Alumni Fakul
tas Teknik, kemudian pada hari Sabtu, (12/10)
dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi
dan outbond, evaluasi outbond, kunjungan
struktural fakultas, materi himpunan ( HME,
HMJTS, HMJPWK), materi dari BEM FT dan
DEMA FT, api unggun dan pentas seni serta
pappermop. Kemudian pada hari Minggu,
(13/10) diakhiri dengan kegiatan sarahsechan,
dan paper mop.
“Harapan saya dengan diadakannya LKMM
Dasar dan Makrab Faktas Teknik 2019 yang
bertemakan “Tunjukan Potensimu Ciptakan
Rasa Kekeluargaan Menjadi Mahasiswa yang
Kritis, Ber-etika dan Bertanggung Jawab”
ini diharapkan peserta dapat mampu mengimplementasikan materi - materi yang sudah
diberikan selama kegiatan dalam kehidupan
sehari-hari, khusunya sebagai mahasiswa tak
lupa perannya untuk kembali ke masyarakat.
Disamping itu sesuai dengan tema yang ada,
diharapkan peserta dapat menjadi mahasiswa
yang kritis dalam menanggapi permasalahan.
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FTP USM Kembangkan
Bahan Lokal

Dekan FTP USM Dr Ir Haslina MSi menyampaikan
materi wawasan kebangsaan di Aula Gedung V USM
baru-baru ini.

Tiga Mahasiswa USM
Pengabdian Masyarakat
di Gonoharjo Kendal
KENDAL-Tiga Mahasiswa Universitas Semarang
(USM) Mengikuti Lomba Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Tingkat Nasional yang diadakan oleh UKM
Penelitian Unnes yang dilaksanakan di Dusun Kluwak,
Gonoharjo, Limbangan, Kendal (18/10).
Ketiga mahasiswa tersebut yaitu Anandya Selfana
Prastikasari dari Fakultas Teknologi Pertanian (FTP),
Dewi Fatimatuzzahroh dari FTP dan Setyo Mudo dari
Faktultar Teknik (FT).
Ketiga mahasiswa tersebut memberikan pelatihan
tentang membuat Tepung Petis Jagung dan Petis Jagung
hingga Kemasan yang menarik yang sebelumnya belum
pernah ada dan warga pun belum ada yang tahu.

PELATIHAN: Tiga Mahasiswa USM Memberikan
Pelatihan Kepada Ibu-Ibu dan Pemuda Dusun Kluwak,
Gonoharjo, Limbangan, Kendal.
“Petis jagung ini hanya ada di dua kecamatan di
Kabupatem Pati, kecamatan yang lain pun juga belum
mengetahuinya, sehingga kami ingin memperkenalkan
produk petis jagung ke dusun Kluwak, Kendal ini. Sehingga
kami memberikan pelatihan mengenai pembuatan Tepung
Petis Jagung agar masyarakat Dusun Kluwak dapat menjual
produk jagung dengan nilai yang lebih tinggi daripada
hanya jagung di keringkan saja kemudian dijual dengan
harga yang relativ murah,” kata Anandya Selfana.
“Selanjutnya dalam pelatihan kami juga menawarkan
desain kemasan dan memberikan pelatihan tentang
bagaimana membuat desain kemasan yang benar dan
menarik kepada komunitas pemuda kluwak (Kompak)
agar Sumber Daya Manusia (SDM) dusun Kluwak tidak
kalah saing dengan SDM yang ada di kota,” kata Dewi.
Selain itu warga dusun Kluwak sangat antusias dan
memperhatikan mulai dari awal pelatihan hingga akhir
pelaksanaan dan juga dengan mencicipi hasil akhirnya.
Ibu Istiana selaku ibu RT dusun Kluwak juga
mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bagus untuk
dilakukan, karena ketika PKK belum pernah dilakukan
seperti ini dan diharapkan dari USM juga memberikan
pelatihan yang lain agar ibu-ibu disini juga bisa dibuat
sampingan.”

SEMARANG - Indonesia berlimpah dengan sumber-sumber
bahan lokal yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk
menggantikan bahan-bahan impor.

I

ndonesia adalah pengimpor te
pung terigu paling besar didunia,
6 % dari pengimpor tepung terigu
adalah Indonesia (25/11).
Hal ini yang disampaikan oleh
Prof Dr Nurul Huda dari Univer
sitas Malaysia Sabah pada Kuliah
Umum yang bertajuk “Food Product
Development Using Local Reseource
Malaysian Experience” di Aula Ge
dung V Lantai 6 Universitas Semarang
(USM)
Prof Huda mengaku telah meng
gunakan beberapa pendekatan
yang sudah terbukti berhasil di
Malaysia. “Disana juga tidak dapat
menghasilkan tepung terigu jadi
mereka memahami bahwa tidak dapat
seterusnya bergantung pada impor,
kita berusaha untuk menggantikan
sebagian dengan bahan-bahan lokal,
sudah dilaksanan dan menunjukkan
tingkat keberhasilan” ujarnya.
Bahan lokal yang diangkat ada
lah tepung pisang untuk mengu
rangi penggunaan tepung terigu
di dalam mie. Masyarakat banyak
mengkonsumsi mie, jadi menggu
nakan tepung pisang tersebut se

bagai komposit. Dan ini bukan
hanya sampai tahap penelitian saja,
namun juga dibuat secara komersial
dan diaplikasikan dalam produk
komersial. “Kemudian, kita juga
menggunakan jamur tiram untuk
digunakan sebagai pengganti tepung
terigu di dalam pembuatan biscuit.
Ada juga yang agak aneh adalah
kita menggunakan rambut jagung,
sementara jagung yang muda juga
diamanfaatkan sebagai tepung tinggi
serat” imbuhnya.
Kegiatan yang diikuti 200 peserta
ini dibuka oleh Wakil Rektor II,
Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih
MP. Dalam sambutannya Prof
Budi menyampaikan bahwa Pe
ngembangan sumber daya lokal
memang menjadi tranding topic sejak
diversifikasi pangan digelontorkan
sekitar awal 2009.
“Namun, perkembangannya
mungkin pasang surut karena
mungkin memang walaupun risetriset sudah banyak, tapi aplikasi
atau hilirisasi di industry memang
belum maksimal seperti apa yang kita
harapkan baru terbatas pada UMKM,

Ajang National Essay Competition di Riau

Titis Raih Juara 1

Titis Ratih Pratiwi berfoto di fotoboth
Riau pos usai meraih juara 1

KULIAH UMUM: Prof Dr Nurul
Huda dari Universitas Malaysia
Sabah memberikan kuliah umum
bertajuk “Food Product Development
Using Local Reseource Malaysian
Experience” di Aula Gedung V Lantai
6 Universitas Semarang (USM)
jadi untuk sampai pada industry besar
kemudian memenuhi standar produk
yang diinginkan dari produk lokal
memang belum seperti apa yang kita
harapkan” tuturnya.
Berkaitan dengan masalah
impor yang memang masih sulit
dihindari setidaknya dapat dikurangi
dengan cara peralihan ke produkproduk lokal. “Untuk menciptakan
perubahan tersebut memang tidak
mudah, namun bisa kita lakukan
dari diri kita sendiri terlebih dahulu,
coba mulai dari FTP ini jika ada
acara makanan yang dihidangkan
tidak lagi berbahan gandum namun
menggunakan bahan-bahan lokal
lainnya” tegasnya.
Sementara Dekan FTP Dr Ir
Haslina MSi berharap agar kegiatan ini
dapat membuka wahana, wacana dan
warna informasi pengetahuan dan
keilmuan sehingga akan memberikan
stimulant untuk berkarya bagi dosen
dan mahasiswa. (sf)

RIAU- Titis Ratih Pratiwi, mahasiswa Fakultas
Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Semarang (USM)
berhasil meraih juara 1 ajang National Essay Competition
2019 di Universitas Riau (25-27/10)
Titis berhasil menyabet juara usai mempresentasikan
esai tentang beras analog yang berbahan dasar dari
sukun dan kacang merah.
Mahasiswi semester 7 ini berhasil merebut juara 1
sedangkan juara 2 diraih oleh mahassiwa UGM dan juara
3 dari Unri .
Selain Titis, USM juga mengirim Farintya Dimas Ayu
Tritama bersama Aurelia Ady Wibowo yang etapi belum
berkesempatan mendapatkan juara, Farin mengangkat
tentang penggunaan serbuk rambut jagung yang di
aplikasikan pada produk bakso.
Mereka smeua berasal dari FTP USM yang
mengangkat esai yang bertema tentang diversifikasi
pangan dengan potensi pangan lokal untuk mencapai
ketahanan pangan.
Titis merasa sangat senang karena berhasil merebut
juara 1 berkat bimbingan Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih
MP.
Titis mengatakan bahwa beras analog yang dibuat
dalam ajang lomba merupakan modifikasi dari disertasi
Prof Budi.
Titis juga mengaku bahwa cara yang digunakan
adalah ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi), dan itu juga
yang selalu diungkapkan oleh Prof Budi.
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FOTO BERSAMA : Pengurus dan Pembina Yayasan Alumni Undip foto
bersama di foto booth lantai 7 gedung parkir II USM.

UCAPAN SELAMAT:
Ketua Pengurus Yayasan Alumni
Undip Prof H Abdullah Kelib SH
memberikan ucapan selamat
kepada tim sepak bola USM
usai menjadi juara I pada
Porsimaptar 2019 di Akpol.

LENSA KAMPUS

PENGHARGAAN: Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof Dr H Muladi
SH, Prof H Abdullah Kelib SH dan Andy Kridasusila SE MM, Heverita Gunaryanti
menerima sertifikat penghargaan dari Pendiri Lembaga Prestasi Indonesia Dunia
(Leprid) Paulus Pangka.

Karate USM Raih 5 Perak 1 Perunggu Kejuaraan Karate Se-Jawa & Bali Piala
Bupati dan Ketua Forki Kabupaten Malang di GOR Vira Yudha Markas
Divisi Infantri 2 KOSTRAD, Singosari Malang pada 13-15 Desember 2019.

PROMOSI:
Suasana
stan promosi
USM di SMA N 1
Kaliwungu, Kendal.

JUARA UMUM: Tim bulu tangkis USM meraih juara umum
pada Porsimaptar di Akpol Jateng.

Gedung Parkir II USM
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FOTO UDARA: Suasana proses pembangunan
menara USM 9 lantai nampak dari udara.
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Prof Dr H Muladi SH bersama penrgurus
Yayasan Alumni Undip meninjau
pembangunan Menara USM

FOTO bersama: Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih
MP foto bersama istri Gubernur Jateng Siti Atiqoh
Supriyanti usai pengukuhan guru besar.
POJOK KEPENDUDUKAN:
Kepala Bidang Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi BKKBN
Jateng Ir Nanik Budi Hastuti MP
memberikan secara simbolis pojok
kependudukan kepada Rektor USM
Andy Kridasusila SE MM

Pentas Seni: Mahasiswa dan siswa SMA
di Kota Semarang pentas seni di Taman Indonesia Kaya.

outbond :
Pelatihan tim building dan outbond tenaga
kependidikan USM untuk melatih team work,
kebersamaan, kekompakan, dan semangat
kerja di Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan
setahun sekali.

pelatihan satpam: Foto bersama Rektor USM, Satuan Pengaman
dan Instruktur dari Kesatuan Brimob TNI pada Pelatihan Satpam untuk
meningkatkan etos kerja, evaluasi, dan latihan fisik. Kegiatan ini rutin
dilaksanakan setahun dua kali.
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Psikologi USM- Ngobrol Asyik
Dibalik Diskusi Publik
SEMARANG- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Psikologi (F.Psi) bersama Forum Intelektual Muda (FIM) Literasi dan
ORBIT Universitas Semarang (USM) mengadakan kegiatan Diskusi
Publik yang bertemakan “LOVE, SELF-HELP, & GOOD LIFE” yang
diselenggarakan dihalaman depan Fakultas Psikologi (21/11).

K

egiatan yang disponsori oleh
Nescafe, Milenial MIK Semar,
dan PNR, dihadiri oleh delegasi
seluruh Organisasi Mahasiswa (Orma)
USM, BEM Kesehatan Masyarakat
Udinus, selanjunya Milenial MIK
Semar, dan Pasukan Nasi Rakyat
(PNR).
Pembicara kali ini dari alumni
USM yaitu M. Khusnul Mubarok yang
dimoderatori oleh mahasiswa F.Psi
USM yaitu Khoirul Dwi.

Tidak hanya berdiskusi saja, konten
acara yang diambil juga sangat unik.
Kegiatan tersebut juga mendengarkan
beberapa karya puisi mahasiswa ,
selain itu kita juga dapat membaca
buku yang bermacam-macam dan
juga disuguhkan alunan musik akustik
yang syahdu.
Sementara kegiatan ini juga
dilengkapi dengan stand kopi nescafe,
dan kali ini membicarakan tentang
cinta dalam kehidupan milenial seperti

halnya arti cinta yang setiap orang
miliki.
“Arti cinta yang berbeda, cinta
juga tidak bisa dipaksakan, cinta itu
murni, putih, tulus dan suci sehingga
menimbulkan rasa keterikatan satu
sama lain” ungkap narasumber
Sementara dalam diskusi ini
peserta banyak belajar tentang
menerima kekurangan satu sama lain,
mengasihi satu sama lain, baik dengan
sesama manusia, hewan ataupun
tumbuhan. Dengan saling memberi
cinta hidup kita makin lengkap dan
tertolong dengan cinta yang tulus.
SAMPAIKAN MATERI:
Narasumber Menyampaikan
Materi terkait Tema Diskusi
Publik “LOVE, SELF-HELP, &
GOOD LIFE”

FOTO BERSAMA: Kontingen Psikologi USM
Foto Bersama dalam Ajang Pekan Ilmiah Psikologi
Indonesia Ke- 5 Tahun 2019 yang Diselenggarakan Di
Universitas Indonesia.

Pekan Ilmiah Psikologi

USM Raih
Juara 3 Psypreneur
JAKARTA-Kontingen Psikologi Universitas
Semarang (USM) meraih juara 3 untuk kategori
Psypreneur atau kewirausahaan dalam ajang lomba
Pekan Ilmiah Psikologi Indonesia kelima tahun 2019
yang diselenggarakan oleh Hmpunan Mahasiswa
Psikologi (Himapsi) Wilayah DKI Jakarta yang
bertempat di Universitas Indonesia (3/11).
Tim Psypreneur Psikologi Universitas Semarang
yang beranggotakan Seren Natasia Hydrialiani,
Putri Dwi Lestari, dan Taib Husainul Farisi ini
mengusung ide kewirausahaan berbasis online yang
disebut dengan “Fundme” yang merupakan aplikasi
bisnis dan permodalan.
Ide rancangan program yang dimentori oleh
Danang Billyanto, S.E ini muncul berawal dari
obrolan dan diskusi bersama saat di UKM Smart
Preneur Community (SPC), atau unit kegiatan
mahasiswaan Universitas Semarang di bidang
kewirausahaan.
Ide ini merupakan bentuk dukungan pada
program pemerintah 1001 startup dan memantu
perekonomian bisnis milenials bertujuan untuk
menghilangkan masalah proses peminjaman
modal yang sulit dan berbelit dan mencoba untuk
bersinergi penuh dengan para milenials dan investor
untuk mewujudkan impinnya secara penuh.
“Dalam rancangan pelaksanaannya, Fundme
akan mempertemukan kreator bisnis milenials
dengan investor yang memiliki visi dan misi yang
sama”, ungkap Seren.
Selain itu juga diharapkan bahwa melalui ajang
lomba tingkat nasional ini, mahasiswa dan juga
dosen semakin tertantang untuk menghasilkan
produk-produk yang inovatif dalam dunia Psikologi
baik dalam bidang keilmuan maupun terapan.

Mahasiswa Dituntut Lebih Peka
terhadap Keutuhan Bangsa
SEMARANG - Sesuai dengan visi misi
Universitas Semarang (USM) untuk men
ciptakan mahasiswa yang memiliki karakter
berkeindonesiaan, USM menggelar Kuliah
Umum bagi mahasiswa baru fakultas
psikologi bertajuk “Wawasan Kebangsaan” di
di Gedung V Lantai 6 USM (9/10).
Kegiatan yang diikuti oleh 170 mahasiswa
Fakultas Psikologi ini mengahdirkan
narasumber alumni Lemhanas RI, Iswoyo SPt
MP yang sekaligus Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM.
Iswoyo membahas tentang empat
pilar yang ada di Indonesia yang meliputi
Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) NRI
1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
“USM sekarang terkait dengan visi
misinya yang berkeindonesiaan, tentunya
mahasiswa USM harus berbeda dengan
lulusan dengan perguruan tinggi lain,
artinya harus mempunyai kelebihan tentang
wawasan kebangsaan” terang Iswoyo

“Maka setiap penerimaan mahasiswa
baru diberi materi wawasan kebangsaan
tersebut melalui kuliah umum ini. Mahasiwa
diharapkan memiliki karakter yang lebih
toleran, lebih peka terhadap hal-hal yang
dapat mengganggu keutuhan Indonesia
seper ti radikalisme dan terorisme”
imbuhnya.
Iswoyo mengaku kegiatan ini sangat
baik karena kedepannya mahasiswa USM
akan tersadarkan dan terhindar dari paparan
faham-faham radikal ataupun teroris yang
dapat merong-rong keutuhan Indonesia.
Dalam materinya Iswoyo menyampaikan
bahwa Wawasan kebangsaan meng
amanatkan kepada seluruh bangsa agar
menempatkan persatuan, kesatuan, serta
kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan.
“Untuk dapat mengaktualisasi wawasan
kebangsaan dengan baik perlu memahami

SAMPAIKAN MATERI: Kepaa LPPM USM Iswoyo SPt MP Menyampaikan Materi
dalam Acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di Gedung V
Lantai 6 USM.
tiga komponen utama sebagai pondasi dan
pilar penyangga yang dapat berdiri tegak dan
kokohnya wawasan kebangsaan, yaitu rasa
kebangsaan, faham kebangsaan, semangat
kebangsaan” imbuhnya.
“Mahasiswa perlu memahami betul tiga
komponen ini, adanya rasa kebangsaan

bearti ada rasa memiliki, faham tentang jati
diri seseorang atau kelompok sehingga
mampu bertingkah laku sesuai falsafah hidup
bangsa dalam lingkungan internal maupun
eksternal, dan dari kedua hal tersebut akan
menumbuhkan semangat kebangsaan pada
jiwa para mahasiswa” pungkasnya.
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PKBI dan USM Gelar Pelatihan
Psychological First Aid
SEMARANG– Sejumlah relawan muda PKBI Jawa
Tengah yang tergabung dalam Pilar PKBI Jawa Tengah
mengikuti pelatihan Psychological First Aid (PFA) yang
diselenggarakan sebagai bagian kerjasama antara Tim
Pengabdian dan Pendampingan Fakultas Psikologi
Universitas Semarang dengan PKBI Jateng,
baru-baru ini.

P

PELATIHAN: Suasana Pelatihan Pelatihan Psychological First Aid

Psikologi USM Adakan Silaturahmi
dengan Orang Tua Mahasiswa
SEMARANG - Fakuktas Psikologi Universtas
Semarang (USM) mengadakan silaturahmi dan
sosialisasi akademik kemahasisw aan Tahun
Akademik 2019/2020 yang dilaksanakan di
Kampus Fakultas Psikologi (16/11).
Selain sebagi ajang silaturahmi, kegiatan
ini adalah tempat sosialisasi mengenai kegiatan
akademik, perkuliahan, dan kemahasiswaan.
Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas
Psikologi USM Dr L Rini Suguiarti SPsi MSi
Psikolog, beliau menyampaikan bahwa kegiatan
ini baru pertama kali dan akan diadakan terus
untuk semester selanjutnya, dan diharapkan

membetuk kerja sama yang positif antara pihak
Fakultas dan orang tua mahasiswa. “Hal ini sangat
penting diikuti, karena dalam kegiatan ini Bapak/
Ibu dapat memperoleh informasi dari bidang
akademik maupun non-akademik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Rektor (WR) I USM Prof
Dr Dra Hardani Widhiastuti MM Psikolog yang
hadir dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa
sekarang ini sangat penting surat keterangan
pendamping ijazah, mengingat persaingan di luar
yang sangat keras, jadi selain aktif di akademik,
mahasiswa perlu menumbuhkan kreatifitas dan
soft skill agar menjadi sarjana yang berkualitas.

FA sendiri merupakan bentuk pertolongan pertama psikologis
yang bisa dilakukan oleh para relawan ketika mendampingi
seseorang di saat membutuhkan bantuan psikologis.
Salah satu pelatihan yang dibimbing oleh psikolog muda dari
Fakultas Psikologi USM, Yudi Kurniawan, mengajak para relawan
untuk meningkatkan kompetensi deteksi dini problem kesehatan
mental dengan cara menyadari dan melakukan deteksi kepada diri
sendiri dahulu terkait dengan masalah psikologis pribadi sebelum
terjun mendampingi klien.
“Hal ini perlu disadari, karena bagaimana helper atau relawan bisa
mendampingi dan membantu klien jika mereka sendiri bermasalah?
Secara positif, relawan yang Sehat Mental bisa mempunyai peran dan
fungsi yang lebih optimal dalam membantu klien untuk mengatasi
masalahnya, dan ini menjadi dasar yang penting,” katanya.
Sebagai bahan pelatihan, para relawan diajak mengenali tentang
konsep kesehatan mental dan pertolongan pertama psikologis,
melakukan deteksi dini untuk memindai masalah kesehatan mental
dengan menggunakan sistem angket atau beberapa pertanyaan dasar
akan masalah, perasaan, dan pemikiran yang dimiliki. Serta usaha
pencegahan bertambahnya masalah melalui saran penanganan
masalah.
Dalam proses pendampingan tersebut, para relawan sebagai
pendamping juga diingatkan untuk selalu menjaga etika seperti
mengedepankan empati, tidak menghakimi, tidak mementingkan
diri sendiri, serta dapat memberikan saran atau rekomendasi yang
menenangkan dan memampukan klien untuk keluar dari masalahnya
tersebut.
“Pada dasarnya, prinsip PFA diperlukan adanya keterampilan
relawan dalam memperhatikan, mendengarkan, dan kemudian
memberikan bantuan berupa saran atau rekomendasi melalui jejaring
kepada pihak yang lebih ahli ketika diperlukan penanganan lebih,”
ungkapnya.

Dema Psikologi Adakan
Gathering dan Training Legislatif
ADAKAN TEST: Jasa Layanan Psikologi (JLP) USM menyelengarakan
Tes Psikotest untuk para guru Warga Negara Asing di Bina Bangsa
School Semarang

JLP USM Adakan Psikotes
di Bina Bangsa School Semarang
SEMARANG - Jasa Layanan
Psikologi (JLP) USM bekerjasama
dengan Bina Bangsa School Semarang
dan menyelengarakan Tes Psikotest
untuk para guru Warga Negara Asing
(WNA) (4/11) .
Tes yang diikuti 32 guru yang
berasal dari Cina, Korea, Malaysia,
Filipina, USA, dan India ini digelar
pada jam 15.00-19.00 dan dilakukan
di Bina Bangsa School.
Tes ini bertujuan untuk me
ngetahui kapasitas intelektual dan
kecenderungan kepribadian para
guru WNA.
Sebelum nya JLP USM juga meng
adakan kegiatan asesment lainnya
seperti melakukan tes psikotest
pada anak dan karyawan dari Tega
Kependidikan (Tendik) dan dosen di

lingkungan USM.
Selain itu koordinasi dengan psi
kolog atau psikiater diharapkan bisa
meminimalisir agar tenaga pendidik
tidak melenceng dari tugas utamanya.
Apalagi pandangan guru di ma
syarakat dipandang sebagai panutan.
Psikotes ini merupakan serang
kaian tes yang dilakukan oleh psikolog
(profesional) untuk memberikan
gambaran utuh tentang aspek-aspek
psikologis seseorang sesuai dengan
kebutuhan dan keperluan klien.
Sementara tes diberikan juga
sebagai alat atau sarana bagi psikolog
untuk dapat memahami secara utuh
aspek-aspek psikologis individu agar
dapat memberikan gambaran (profile
psikogram) setiap individu yang
mengikuti tes tersebut.

para anggota Dema dibentuk perkelompok dan
SEMARANG – Dewan Mahasiswa (Dema)
diskusi mengenai kasus dan dipresentasikan saat
Fakultas Psikologi (F.Psi) Universitas Semarang
kegiatan berlangsung.
(USM) mengadakan kegiatan Gathering dan
Selain itu Khoirul angkatan 2016 juga alumni
Training Legislatif Orma (Organisasi Mahasiswa)
anggota ORMA menyampaikan materi mengenai
yang dilaksanakan di Wisma KSD Bandungan
(16-17/11). Kegiatan yang bertema “ Sendiri Sudah pelatihan sidang organisasi dimana para Anggota
Dema diajarkan cara untuk membuat suatu
Biasa Bersama Menjadi Luar Biasa “ ini diikuti
oleh anggota Dema F.Psi mulai dari angkatan 2017 peraturan dan program kegiatan Orma.
Selain itu alumni F.Psi USM Wira
hingga 2019 .
Laksamanda Wira turut hadir sebagai
Dalam sambutanya Wakil Dekan
nrasumber dan memberikan
Bagian Kemahasiswaan F.Psi USM
materi mengenai ice
Agung Santoso Pribadi S Psi M
breking dimana para
Psi psikolog menyampaikan
peserta diajarkan cara
bahwa “Apa yang sudah di
untuk membuat ice
rancang dalam kegiatan
breking atau games
training legislatif ini
mempunyai makna
dapat memberikan
tersendiri.
manfaat dapat
Kegiatan ini
membuka pikiran
diadakan bertujuan
anggota Dema
untuk membangun
yang hadir untuk
kerjasama dan
dapat bekerja dan
kreativitas para
membangun kerjasama
anggota Dema sehingga
antar anggota agar lebih
dapat bermanfaat untuk
solid untuk lebih baik lagi
kedepannya.
kedepannya“.
Kegiatan ini mengundang
3 Narasumber yaitu 2 alumni
anggota Orma dan 1 alumni F.Psi
SAMPAIKAN MATERI:
USM. Dua alumni anggota Orma yaitu Yusril
Narasumber Menyampaikan Materi dalam
angkatan 2016 memberikan materi mengenai
Acara Gathering dan Training Legislatif Dema
FGD (Focus Discussion Group). Sistemnya yaitu
Fakultas Psikologi USM
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Dosen USM Berbagi Ilmu Aplikasi
Richpeace Kepada Siswa SMK

FOTO BERSAMA: Tiga Dosen Fakultas Teknologi Informasi dan
Komunikasi (FTIK) foto bersama dengan Siswa Jurusan Tata Busana
SMK Negeri 1 Tuntang

SALATIGA – Tiga Dosen
Fakultas Teknologi Informasi dan
Komunikasi (FTIK) Universitas
Semarang (USM) berbagi ilmu
kepada Siswa Jurusan Tata Busana
SMK Negeri 1 Tuntang meman
faatkan Aplikasi Richpeace barubaru ini. Ketiga dosen tersebut
antara lain Dr. Titin Winarti,
Aria Hendrawan, M.Kom. Serta
Henny Indriyawati, M.Kom.
Mereka memberikan pelatihan
menggunakan aplikasi richpeace
karena Komputer telah digunakan
di berbagai bidang industri,
termasuk bidang konveksi.

Perkembangan teknologi yang
begitu pesat membawa dampak
yang cukup positif terhadap
pertumbuhan berbagai macam
industri, tidak terkecuali bagi
industri garmen dan konveksi.
Pola sangat penting artinya
dalam membuat busana, baik
tidaknya busana yang dikenakan
di badan seseorang sangat
dipengaruhi oleh kebenaran pola
itu sendiri, pola busana adalah
potongan kain atau kertas yang
dipakai sebagai contoh untuk
membuat pakaian.
Dalam pembuatan pola
menggunakan alat ukur manual
yang digambar langsung di kertas,
bisa menyebabkan ketidaktepatan
ukuran busana yang bisa
menyebabkan ketidaknyamanan

baju setelah digunakan, selain itu
pembuatan pola busana dengan
cara ukur kertas memerlukan
waktu yang lama dan kurang
efisien.
Hal ini lah yang mendasari
Tim Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM) Dosen FTIK
(Fakultas Teknologi Informasi
dan Komunikasi) Universitas
Semarang untuk mengadakan
sebuah Pelatihan “Peningkatan
kemampuan pembuatan pola
dasar baju menggunakan aplikasi
richpeace di SMK Negeri 1
Tuntang”,
Pelatihan pemanfaatan
aplikasi richpeace di SMK Negeri
1 Tuntang Salatiga diikuti oleh
Siswa Jurusan Tata Busana Kelas
XI sebanyak 30 orang.

Mahasiswa FTIK Juara 2 Game

Tingkat Nasional
SEMARANG- Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Dan
Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang yang tergabung dalam komunitas MARVIND
meraih juara 2 nasional ( Multimedia And Game Event 5 ) MAGE 5, yang digelar oleh ITS
Surabaya pada tgl 17 November 2019 di Balai kota Surabaya.

T

iga mahasiswa Teknik Informatika USM
yang terdiri dari Muchammad Argasurya
Fadli Prinata, Subkhan Asroi, dan Affandy
Ichan, tampil memukau dihadapan dewan juri,
hingga dapat meraih juara dua tingkat
nasional.
Dalam lomba tingkat
nasional, tim MARVIND
bersaing dengan tim
dari universitas
bergengsi seperti
Universitas Bina
Nusantara yang
meraih juara
pertama,
Universitas
Negeri
Surabaya,
Institut
Teknologi
Sepuluh
Nopember yang
meraih juara tiga
dan Universitas
STIKUBANK
Semarang.
“Kemenangan tim
MARVIND USM sebuah
prestasi yang membang
gakan bagi Fakultas TIK serta
Universitas Semarang, karena berhasil
menjadi juara dua tingkat nasional dengan pesaing
yang cukup tangguh,” ujar Dekan Fakultas TIK,
Susanto, M.Kom

Dalam lomba kategori Tema Game
Development Mahasiswa TI USM tahun ini
mengangkat tema edukasi. Oleh karena itu
tim marvind membuat game jejak pramuka.
Secara teknis, game jejak pramuka dibuat
menggunakan adobe flash. Game in
terdiri dari 5 post yang harus
dilalui pemain.
Pos pertama pemain
harus merapikan
barisan, pos kedua
pemain harus
menebak sandi
morse, pos ketiga
pemain harus
menebak sandi
semaphore,
pos keempat
pemain harus
memainkan
tentang
TKK (tanda
kecakapan
Kepramukaan)
dan pos terakhir.(sf)
FOTO BERSAMA:
Mahasiswa Jurusan Teknik
Informatika, Fakultas Teknologi
Informasi Dan Komunikasi (FTIK)
Universitas Semarang yang tergabung dalam
komunitas MARVIND foto bersama dalam Ajang
(Multimedia And Game Event 5 ) MAGE 5, yang
digelar oleh ITS Surabaya.

FOTO BERSAMA: Mahasiswa Ilmu Komunikasi Foto Bersama
dengan siswa SMA/SMK di Kabupaten Semarang.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Berbagi Ilmu Fotografi
SEMARANG - Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas
Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang
(USM) berbagi ilmu “Kreasi Fotografi” kepada siswa SMA/SMK di
Kabupaten Semarang. Diantaranya SMK Widya Praja Ungaran,
SMA Futuhiyyah Mranggen, SMA Bina Nusantara Ungaran, SMK
Tunas Pariwisata dan SMA Tunas Patria Ungaran.
Dosen Ilmu Komunikasi USM, Ami Saptiyono,M.I.Kom
menjelaska, “Workshop ini merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh mahasiswa semester lima dalam rangka praktek mata kuliah
Komunikasi Pembangunan Sosial”.
Mahasiswa yang terlibat diantaranya, Edo Ardian Pradana,
Rizky Pradana Resmi, Reza Bagus Kurniawan, Mochamad Fikri
Haykal, Restu Bimantara M, Zain Nugraha Aji Sapiutra, Rifqi Azizi
Hakim, Salwa Ardianda Wardani, Galuh Agni Febriumi, dan Anisa
Dewi Larasati.
Workshop yang diadakan setiap minggu di SMA/SMK ini
memiliki tema yang berbeda-beda, seperti minggu pertama tentang
memberikan tips dan trik dalam membuat foto yang baik, benar
dan menarik, sekaligus memberi tambahan pengetahuan dan
pengalaman tentang teknik fotografi kepada para siswa.
Minggu kedua tentang tips dan trik dalam membuat foto untuk
produk yang mampu meningkatkan daya tarik, daya saing dan daya
jual. Dan minggu ketiga tentang Workshop Foto Produk dalam
Branding pada Platform Instagram, dengan pembicara Sebastian
Gary Prakoso, CEO PRIGELGALLERY. (sf)

Memperingati Hari Santri Nasional, Dosen FTIK
Gelar Pelatihan di MA Al Wathoniyyah
SEMARANG - FTIK (Fakultas Teknologi
Informasi dan Komunikasi) USM (Universitas
Semarang) baru saja menggelar Pelatihan 3D
Augmented Reality dan E-Learning bersama MA
Al Wathoniyyah Semarang untuk memperingati
Hari Santri Nasional dilaksanakan di Laboratorium
Komputer FTIK USM (26/10).
Diikuti sekitar 80 (Delapan Puluh) siswa MA Al
Wathoniyyah, pelatihan ini memberikan pengetahuan
bagi siswa untuk membangun karya 3D berbasis
Augmented Reality dan E-Learning yang merupakan

teknologi pembelajaran jarak jauh.
Pembicara FTIK USM dalam kegiatan ini dibagi
menjadi 2 (dua) tim. Untuk pelatihan 3D Augmented
Reality dibawakan oleh Basworo Ardi Pramono,
Febrian Wahyu Christanto, dan Susanto. Sedangkan
untuk pelatihan E-Learning dibawakan oleh Rastri
Prathivi dan Atmoko Nugroho.
Disela-sela pelatihan Basworo mengatakan,
“Selain harus belajar ilmu agama, Santri sekarang ini
juga harus melek teknologi, apalagi sekarang sudah
jamannya Augmented Reality.

FOTO BERSAMA: Siswa MA
Al Wathoniyyah foto bersama usai pelatihan.
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FTIK USM – Microsoft
Gelar Training Office 365

SEMARANG – Fakultas Teknologi Informasi
dan Komunikasi (FTIK) Universitas
Semarang (USM) menggelar Pelatihan
Office 365 bagi dosen dan karyawan yang
diadakan di Laboratorium FTIK Komputer
Gedung M Lantai 2 USM (16/10).

K

egiatan ini menghadirkan narasumber
Rima Manurung dari Microsoft Indonesai
dengan materi sway, teams, dan forms
untuk pembelajaran di era digital.
Dekan FTIK Susanto SKom MKom saat
membuka acara mengatakan pelatihan ini
diharapkan para peserta mendapatkan ilmu dari
Microsoft Office 365.
Menurutnya, di era sekarang ini dalam
penyimpan data sudah tidak membutuhkan
flashdisk karena dapat melalui penyimpanan di
email, drive, cloude dan lainnya.
“Kami sengaja menggelar pelatihan ini karena
sangat penting di era tekhnologi modern sekarang
ini. Kami juga berharap agar para peserta tidak

SAMPAIKAN MATERI: Rima Manurung dari
Microsoft Indonesia Menyampaikan Materi
Microsoft Office 365 di Laboratorium Komputer
FTIK Gedung M Lantai 2 USM.
ketinggalan dalam kemajuan teknologi,” katanya.
Selanjutnya Susanto juga berpesan kepada
pada peserta agar dapat mengikuti dengan tertib
dan jika tidak mengetahuinya, dan ketika dalam
pelatihan kurang paham maka dapat bertanya
kepada naarsumber.
“Tetapi kalau bertanya terus maka dapat
tersesat sehingga perlu adanya konsentrasi dalam
mengikuti pelatihan,” ujarnya.
Sementara itu Rima Manurung meng
ungkapkan bahwa pelatihan ini adalah bagian
dari eksplorasi teknologi Office 365 sehingga dapat
menggunakan teknologi yang ada dan juga adanya
transformasi digital.
“Teknologi Office 365 ini yang sangat
bagus. Sehingga penerapan di USM harus mulai
dikembangkan. Pelatihan ini dilakukan full day
dengan beberapa materi yang disampaikan,”
katanya usai pelatihan.

Mudahkan Proses Bisnis, Mahasiswa Sistem
Informasi Kembangkan Aplikasi Berbasis Web
SEMARANG - Mahasiswa
yang tergabung dalam enam
kelompok dalam Program studi
Sistem Informasi Universistas
Semarang (USM) angkatan 2017
merancang dan membangun
aplikasi berbasis web dan dekstop
berdasarkan proses bisnis masingmasing mitra yang bekerjasama
baru-baru ini. Adapun aplikasi yang
dikembangkan seperti pemesanan,
inventori dan aplikasi kasir.
Dosen pengampu Agusta
Praba Ristadi P MKom menjelaskan
proses wawancara, analisa sistem,
perancangan dan implementasi
dilakukan selama satu semester
dan serah terima aplikasi selama
tiga hari. Beberapa pelaku usaha
yang menjadi mitra adalah pelaku
usaha di Kota Semarang, seperti,
apotik, grosir, toko komputer dan
toko pakaian.

Proses awal pembuatan sistem
ini, masing-masing kelompok wajib
mencari dan menentukan mitra
yang nantinya akan dibangunkan
aplikasi web serta aplikasi dekstop,
untuk melakukan wawancara serta
memperoleh data yang dibutuhkan
dalam kebutuhan sistem.
Data yang diperoleh
didiskusikan untuk selanjutnya
dianalisa dan memulai proses
perancangan. Setelah aplikasi web
dan dekstop selesai maka setiap
kelompok melakukan serah terima
ke masing-masing mitra untuk
selanjutnya dilakukan pengujian dan
implemetasi.
Agusta menjelaskan, “Kegiatan
ini merupakan projek akhir dari
kolaborasi mata kuliah Desain
dan Pemrograman Web dan
Pemrograman Visual”. Dengan
bertemu mitra, maka mahasiswa

akan belajar menerjemahkan
kebetuhan user, proses bisnis ke
dalam sebuah program berbasis
web maupun berbasis dekstop. Ini
menjadi pengalaman mahasiswa
berinteraksi langsung dengan calon
user atau pengguna sistem yang
mereka bangun
Aplikasi ini dapat membantu
mitra untuk proses operasional
sehari-hari. Aplikasi web dan
desktop yang dibangun disesuaikan
dengan proses bisnis yang ada
namun tetap memiliki tujuan
yang berbeda. Dalam satu mitra
kebanyakan ada proses inventory
dan pemesanan, sehingga aplikasi
yang dibangun disesuakan dengan
peruntukannya. Berbasis web untuk
pemesanan dan aplikasi desktop
untuk pendataan barang di gudang.
Beberapa mitra mengaku
terbantu dengan aplikasi yang
dibangun karena aktifitas yang
selama ini dilakukan secara manual,
dengan adanya aplikasi web dan
desktop saat ini telah tersistem dan
terdata. Selain itu, Program studi
Sistem Informasi USM memiliki
peran dan manfaat secara langsung
kepada masyarakat di Kota
Semarang.

FOTO BERSAMA: Mahasiswa
Sistem Informasi Berfoto
Bersama Dengan Mitra Bisnis
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FTIK USM Gelar
Pelatihan Social Learning
Network System
SEMARANG- Fakultas Teknologi Informasi dan
Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang (USM)
menggelar Pelatihan Pemanfaatan Social Learning
Network System Untuk Peningkatan Proses Pembelajaran
bagi Guru SMK Negeri 1 Tuntang baru-baru ini.
Kegiatan yang diikuti 30 guru ini diumerupakan
aplikasi pengabdian masyarakat dosen FTIK, Ahmad
Rifa’i MKom, Tirta Yurista K, SKom MM, Bernadus
Very Christioko MKom.
Ahmad Rifa’i mengaku kegiatan ini diupayakan
untuk meningkatkan kemampuan guru di SMK Negeri 1
Tuntang dalam sharing ilmu Penggunaan Social Learning
Network yang dirancang khusus untuk pembelajaran
melalui jejaring sosial.
“Selain itu juga bermaksud memberikan update
informasi terbaru khususnya pemanfaatan aplikasi
di bidang IT (Information Technology) sehingga
kemampuan hardskill peserta tersebut bisa dimanfaatkan
dalam pengembangan diri” ujarnya.
Jalannya proses pelatihan memanfaatkan ruangan
kelas dengan memanfaatkan penggunaan Laptop
sebanyak 30 buah dari Bapak / Ibu Guru dalam mengakses
aplikasi pelatihan tersebut.
BERI PELATIHAN: Ahmad Rifa’i MKom Berikan
Pelatihan Social Learning Network System
kepada Guru SMK Negeri 1

Jurnal The Messenger USM
Terakreditasi Sinta 2
SEMARANG- Peringkat tertinggi adalah Jurnal peringkat
(Sinta 1) yang umumnya dihuni oleh jurnal yang ada Indonesia yang
berpredikat jurnal Internasional, dan diindeks lembaga pengindeks
bereputasi seperti Scopus.
Jurnal The Messenger menjadi Jurnal pertama di Universitas
Semarang (USM) yang berhasil memperoleh predikat jurnal
terakreditasi Sinta 2. Sehingga kini Jurnal The Messenger bisa
disejajarkan dengan Jurnal Komunikasi Indonesia dari Universitas
Indonesia (UI), Jurnal Kajian Komunikasi (UMPAD), Dan Jurnal
Ilmu Komunikasi dari Unika Atmajaya Jogja.
Jurnal The Messenger yang diterbitkan Jurusan Ilmu Komunikasi,
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas
Semarang (USM) baru saja ditetapkan sebagai Jurnal Nasional
Terakreditasi Peringkat 2 oleh Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi melalui Direktur Jenderal Riset dan
Pengembangan, telah merilis jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi
tahun 2019 melalui SK bernomor 30/E/KPT/2019.
Atas capaian tersebut Editor in chief Jurnal The Messenger (JTM)
Yulianto Budi Setiawan, M.Si menjelaskan,“Saya mengucapkan
terimakasih kepada para reviewer, pembaca, author, atas
partisipasinya yang signifikan bagi kemajuan JTM,”. Cita-Cita JTM
ingin mengindekskan JTM suatu hari nanti di database scopus, dan
kami saat ini sedang menanti hasil evaluasi akhir dari Tim Content
Selection Advisory Board (CSAB) Scopus, semoga dalam waktu
dekat terindeks database bereputasi tersebut.
Meskipun sudah ada beberapa jurnal Ilmu Komunikasi yang telah
Terakreditasi Sinta 2, namun berdasarkan link Sinta, menunjukan
bahwa factor impact JTM paling tinggi untuk konteks jurnal ilmiah
bidang ilmu komunikasi di Indonesia yakni 2,28, bila dibandingkan
dengan factor impact jurnal-jurnal bidang ilmu komunikasi lainnya.
Yuliyanto Budi Setiawan. M.Si menjelaskan Factor impact ini
dilihat dari jumlah penulis-penulis yang mensitasi artikel-artikel
Jumlah artikel JTM yang telah publish. Setelah JTM ada jurnal
Komunikasi ASPIKOM yang memiliki inpact factor 1.85 dan Jurnal
Studi Komunikasi yang memiliki impact factor 1,84.
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USM - Polda Jateng Gelar
Seminar Kebangsaan
Cegah Persebaran Paham Teroris

SEMARANG – Pemantapan Wawasan
Kebangsaan bertujuan agar setiap warga
negara Indonesia memiliki pemahaman
dan kemampuan untuk mengembangkan
pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam
mengimplementasikan nilai-nilai luhur
Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI
dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

P

emantapan inilah yang nantinya diupayakan
sebagai penangkal faham-faham radikal dan
teroris khususnya di kalangan mahasiswa (21/11).
Hal ini yang disampaikan oleh Kombes Pol Drs Budi
Utomo MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda
Jawa Tengah dalam Seminar Nasional yang bertajuk
“Dengan Semangat Kebangsaan Kita Pelihara Toleransi
Umat Beragama untuk Menangkal Bahaya Radikalisme”
di Aula Gedung V Lantai 6 Universitas Semarang (USM).
Menurut Kombes Pol Budi Utomo, saat ini ISIS
telah terdesak tinggal yang ada di wilayah Iraq, dan
juga mengalami krisis keuangan sejak banyak wilayah
kekuasaan yang hilang, terutama lading-ladang minyak
ISIS, dampaknya adalah gelombang returness meningkat
dan mereka menciptakan daerah konflik baru serta
terjadi peningkatan serangan terror di tiap-tiap negara.
“Hal ini perlu diwaspadai oleh Indonesia” ujarnya.

Kegiatan yang diikuti 150 mahasiswa PTN-PTS
Se- Kota Semarang ini juga menghadirkan H M Afief
Mundzir SAg MSi dan mantan Nara Pidana Teroris
Mahmudi Haryono.
Mahmud Haryono mengaku saat ini telah menjalani
aktivitas yang lebih baik dari sebelumnya dengan aktif
membangun komunitas-komunitas yang membangun
bersama para mantan narapidana.
“KitaakanmembuatyayasanbarudikawasanPantura,
dan kita akan mencoba untuk giat bersama temanteman yang bebas dari penjara terutama eks-narapidana
terorisme sehingga bisa membangun komunitas yang
lebih baik dan membangun” ujar Haryono.
“Hari ini semakin banyak orang-orang yang terekrut
dengan faham radikalisme dan mereka dengan serta
merta melakukan tindak pidana terorisme, dan peran
saya disini untuk berbagi pengalaman bagaimana kita
bisa melakukan upaya pencegahan lebih dini sehingga
saudara-saudara kita tidak terlibat dengan jaringan yang
jelas-jelas merugikan negara” imbuhnya.
Haryono berharap kepada mahasiswa khususnya
USM agar tidak mudah terjebak oleh provokator atau
iklan-iklan yang menyarankan untuk tergabung dengan
kelompok yang melakukan tindak pidana terorisme.
Dr Drs Djoko Santoso MSi, Direktur Pasca Sarjana
USM juga menambahkan bahwa Bangsa Indonesia adalah
Bangsa yang sangat bebas sehingga bisa berdampak pada
rasa cinta tanah air, bangga tanah air sehingga melakukan
tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga
dapat menurunkan nilai-nilai kebangsaan kita

SERAHKAN CENDERA MATA: Direktur Pascasarjana USM Dr Djoko Santoso menyerahkan cendera mata kepada
Dirbinmas Polda Jateng Kombes Pol Drs Budi Utomo MH usai seminar kebangsaan.

MH USM Gelar
Pelatihan Jurnal
Bereputasi
SEMARANG- Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana Universitas Semarang (USM) menggelar
Pelatihan Penulisan Artikel di Jurnal Bereputasi pada
hari Sabtu (14/12) di Ruang Sidang Utama Gedung B
lantai 2 di Kampus USM Jl Soekarno Hatta Tlogosari
Semarang.
Sebagai pemateri utama Prof Dr Irwansyah,
SH MH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Asesor Jurnal Kemenristek Dikti,
sekaligus sebagai Pembina Asosiasi Pengelola Jurnal
Hukum Se Indonesia.
Pelatihan ini dihadiri oleh Direktur Pascasarjana
USM Dr Drs Djoko Santoso MSi, Ketua Program Studi
Magister Hukum Dr Muhammad Junaidi SHI MH
mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang
dan para dosen dan mahasiswa dari Undip, Unissula
dan Uniss Kendal.
Pada materinya Prof Irwansyah menyampaikan
bahwa kriteria jurnal yang baik harus ada pernyataan
temuan baru (novelty) dengan didukung oleh referensi
yang terbaru, bukan hal yang sudah diketahui, masuk
akal, berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan.
Guru Besar Unhas ini berharap setelah mengikuti
pelatihan ini ada pemahaman yang sama mengenai
standar artikel yang baik sehingga nantinya artikel
dapat diterima pada jurnal bereputasi baik nasional
maupun internasional.
Pada sambutannya Dr Drs Doko Santoso MSi,
meyampaikan bahwa pelatihan penulisan artikel ini
disamping bermanfaaat bagi mahasiswa dan dosen
yang akan melakukan penelitian dan penulisan jurnal
juga berguna bagi pengelola jurnal di Perguruan
Tinggi.
Editor in Chief Jurnal Ius Constituendum
Magister Hukum Universitas Semarang Dr Zaenal
Arifin SH MKn menyampaikan suatu artikel akan
dimuat di jurnal tertentu apabila artikel tersebut sudah
menyesuaikan dengan gaya penulisan, focus and scope
dan pedoman penulisan yang ada pada jurnal yang
dituju.

Magister Psikologi USM- Himpsi
Gelar MoU dan Kuliah Umum

SEMARANG- Magister Psikologi
Universitas Semarang (USM)
menggelar MoU dan Kuliah umum
dengan menghadirkan Ketua Umum
Himpunan Psikologi Indonesia (
Himpsi) Dr Seger Handoyo, Psikolog
pada Sabtu (21/12) di Aula Gedung
V USM.
Penandatanganan MoU
dilakukan oleh Direktur Pascasarjana
USM Dr Djoko Santoso MSi dan
Ketua Umum Himpunan Psikologi
Indonesia (Himpsi) Dr Seger
Handoyo disaksikan oleh Kaprogdi
S2 Magister Psikologi USM Dr Mulya
Virgonita IW MSi Psikolog, serta
Dekan Fakultas Psikologi USM Dr
Rini Sugiarti MSi Psikolog.
Menurut Djoko Santoso
tujuan diadakannya MoU ini
antara lain menjalin kerjasama
dalam mengembangkan keilmuan

dan profesi psikologi, menjalin
kerjasama dalam mengembangkan
anggota Himpsi melalui pendidikan
berkelanjutan dan pelatihan
psikologi, dan menjalin kerjasama
dalam melakukan layanan psikologi
terhadap masyarakat.
“Disiplin ilmu psikologi membuat
seseorang menjadi normal karena
pada dasarnya hidup ini harus
seimbang, kalau tidak seimbang
pasti akan menjadi penyakit, maka
diharapkan dengan disiplin ilmu
psikologi bisa diimplememntasikan
dalam bermasyarakat, bernegara
dan berbnagsa, sehingga mampu
membuat hal-hal positif kita harus
mengembangkan hal-hal positif
sehingga akan membangun dampak
positif” imbuhnya.
Selain MoU, Magister Psikologi
USM juga menggelar kuliah umum

dengan narasumber Ketua Himpsi Dr
Seger Handoyo dan dihadiri 100 lebih
peserta dari mahasiswa S1 dan S2
psikologi serta alumni psikologi USM.
Sementara Dr Seger
mengatakan bahwa di era disrupsi
banyak dari kehidupan kita yang
sudah berubah, psikologi menjadi
punya peran yang luar biasa.
Perubahan Positif
Di era kemajuan teknologi,
psikologi berperan dalam bentuk alat
untuk mencapai perubahan positif
bagi masyarakat seperti kesehatan
dan kesejahteraan, kepuasan
hidup, produktivitas, hubungan
interpersonal, pendidikan dan
perawatan kesehatan.
Ketua Hipmsi ini mengenalkan
sebuah aplikasi berbasis bukti (evi
dence-based apps) yang dapat me
ningkatkan, dan dalam beberapa

TUNJUKKAN MoU: Direktur Pascasarjana USM Dr Djoko Santoso MSi
dan Ketua Umum Himpsi Dr Seger Handoyo menunjukkan Mou usai
penandatanganan disaksikan Kaprogdi S2 Magister Psikologi USM Dr
Mulya Virgonita IW MSi Psikolog, serta Dekan Fakultas Psikologi USM Dr
Rini Sugiarti MSi Psikolog.
kasus dapat menggantikan, obat
untuk mengobati berbagai gangguan
kesehatan mental.
“Saat ini telah tersedia pilihan
ketiga, yaitu perangkat kesehatan
digital, perangkat lunak, dan aplikasi
yang secara kolektif dikenal sebagai

terapi digital (digital therapy), semua
tantangan dalam era revolusi in
dustri 4.0 memerlukan inovasi dan
pembelajaran berkelanjutan, yang
bergantung pada orang dan ka
pabilitas organisasi” ungkap Seger
Handoyo.
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Kopima Gelar
Seminar Hadirkan
Rulli Nuryanto

FOTO BERSAMA: Pengurus Rohis STIE Bank BPD Jateng dan Fokmi USM berfoto bersama.

Rohis STIE Bank BPD
Jateng Kunjungi Fokmi USM
SEMARANG - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Komunikasi
Mahasiswa Islam (FOKMI) Universitas Semarang (USM ) mendapat
kunjungan studi banding dari Departemen ROHIS STIE Bank BPD Jateng
di Masjid Baitur Rasyid Kampus USM pada Rabu malam (27/11).

S

ebanyak 15 pengurus Departemen
ROHIS STIE Bank BPD Jateng
berkunjung ke USM guna melakukan
silaturahmi dan sharing berbagai hal
terkait kegiatan dakwah kampus karena
lokasi USM dan STIE Bank BPD Jateng
sangat berdekatan sehingga diperlukan
sinergi bersama.
Menurut Ketua Rohis STIE Bank
BPD Jateng Zumi bahwa tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk menambah
wawasan, saling bertukar pikiran dalam
mengelola organisasi dan mengetahui
segala cara penyelesaiannya serta menjalin

silaturahmi antarlembaga dakwah
kampus.
Sementara Ketua Fok mi USM
Muhammad Ishlakhul Muna berharap
silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik
dankedepan bisa saling mengundang
ketika ada kegiatan serta bisa diagendakan
kegiatan bersama antar kampus.
Dalam kesempatan tersebut para
pengurus masing-masing lembaga dakwah
kampus dapat menambah pengetahuan
dan informasi terkini terkait keagmaaan
dan ilmu pengetahuan dengan ditunjang
sistem informasi yang memadai.

Kegiataan silaturarahmi antar kampus
ini dihadiri pembina UKM Fokmi
USM Saiful Hadi Mkom serta sejumlah
pengurus Fokmi USM dan masing-masing
perwakilan menyampaikan presentasi
terkait kegiatan di kampus masing-masing.
Saiful mengatakan pentingnya sinergi
antar lembaga dakwah kampus dalam
menyebarkan agama islam yang rahmatal
lil ‘alamin.
“Dalam berdakwah di kampus
kita harus membawa nilai-nilai islam
yang santun dan rahmatal lil ‘alamin,
sampaikan islam dengan ramah jangan
dengan marah” ungkap Saiful.
“Dengan dakwah yang santun dan
ramah orang akan tertarik dengan
kegiatan-kegiatan kerohanisaan di kampus
sehingga tercipta susasan yang kondisif di
lingkungan kampus” tambahnya.

USM Gelar Workshop Penyusunan PPKM
SEMARANG - Universitas Semarang
(USM) mengadakan Workshop Penyu
sunan Proposal Program Kreatif Ma
hasiswa (PPKM) yang dilaksanakan di
Auditorium Ir Widjatmoko USM dan
Ruang Sidang Utama USM (18/10).
Workshop PPKM ini merupakan
program tahunan yang kali ini diikuti oleh
300 mahasiswa dari seluruh fakultas yang
ada di USM mulai dari Fakultas Hukum,
Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi
Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas
Teknik, dan Fakultas Teknologi Informasi
dan Komunikasi, serta Organisasi Maha
siswa (Orma) dan Unit Kegiatan Ma
hasiswa (UKM).
Selanjutnya tidak hanya mahasiswa
saja tetapi setelah itu dilakukan juga
workshop untuk seluruh dosen-dosen
USM agar nantinya dapat bersinergi de
ngan mahasiswa, sehingga mahasiswa
yang membuat proposalnya dan untuk
dosennya yang membimbing sehingga
nantinya tidak ada salah presepsi ungkap
Endah Pujiastuti SH MH selaku ketua
acara pada hari ini.
Selain itu Endah juga mengatakan
bahwa untuk mahasiswanya ada sebuah
PR sehingga PPKM ini bukan lagi menjadi
beban kewajiban bagi yang mendapatkan

beasiswa dan yang mengikuti organisasi
saja, tetapi diharapkan menjadi suatu
kebutuhan apalagi antara dosen dan
mahasiswa di support penuh dari univer
sitas dan yayasan akan mendukung penuh.
Selain itu juga Endah mengungkap
bahwa ada gagasan futuristic yang USM ini
mencoba mengusulkan satu gagasan dan
ternyata lolos. Hal tersebut merupakan hal
yang baru, sehingga peluang akan sangat
besar dan potensial.
Sementara narasumber kali ini adalah

Dr H Nur Fajar Arief MPd Reviewer PKM
Dikti yang di dimana Nur Fajar kebetulan
dua kali menjadi reviewer dan selalu
monev eksternal mereview dari USM
sehingga secara tidak langsung Nur Fajar
sudah mengetahui betul penulisan PPKM
USM sehingga dalam workshop Nur
Fajar memberikan strategi, tips dan trik
serta kata kunci dalam penulisan ppkm
baik untuk mahasiswa maupun dosen
agar nantinya dapat lolos sehingga dapat
menembus pimnas.

FOTO BERSAMA: Dr H Nur Fajar Arief MPd Reviewer PKM Dikti Foto Bersama
Dengan Dosen USM dalam Penyusunan Proposal yang dilaksanakan di Auditorium Ir
Widjatmoko USM dan Ruang Sidang Utama USM

SEMARANG - Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Koperasi Mahasiswa (Kopima)
Universitas Semarang (USM) mengadakan
Seminar Gebyar Pendidikan Anggota ke-II
dengan tema Menciptakan Generasi Milenial
Yang Berani Berwirausaha Dan Memiliki
Jiwa Koperasi yang diadakan di Aiditorium Ir
Widjatmoko USM (15/10)
Kegiatan ini diikuti oleh 600 peserta yang
berasal dari mahasiswa USM, Politekkes
Semarang, Kopima UIN Walisongso, Kopima
IAIN Salatiga, Kopima Upgris, Kopima Bank
BPD Jateng, dan umum.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Rulli
Nuryanto SE MSi (Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementrian Koperasi dan
UKM RI) di damping oleh Wakil Rektor (WR) III
USM Ir Supoyo MT.
Rulli yang membuka acara juga sekaligus
menjadi Key Note Speaker menyampaikan
tentang Koperasi yang ada di Indonesia saat ini
dan isu-isu yang terjadi saat ini.
Selanjutnya sambutan WR III USM
yang mengaku bahwa sangat bangga dengan
diadakannya seminar dan berharap agar
kopima USM lebih maju dan lebih dikenal oleh
masyarakat luas.
Selain itu Enggiy Irfan Bachtiar selaku Ketua
Umum UKM Kopima USM juga berharap agar
mahasiswa USM lebih sadar akan pentingnya
peranan aktif koperasi khususnya kopima,
karena di kopima itu tidak melulu berjualan tetapi
bagaimana bisa mensejahterakan anggota dan
mahasiswa USM lainnya.

Cetak Kader
Cendekia-Nasionalis,
Fokmi Gelar LDK
SEMAR ANG - Forum Komunikasi
Mahasiswa Islam (Fokmi) Universitas Semarang
(USM) menggelar Latihan Dasar Kepemimpinan
(LDK) di Masjid Baitur Rasyid USM (8 sd 10/11).
Kegiatan yang gelar selama 3 hari ini diikuti
39 peserta dengan berbagai rangkaian kegiatan,
Pelantikan Pengurus Fokmi, Kajian Malam,
Pelatihan Birokrasi, Managemen Organisasi,
Ngaji Tafsir, Maulidur Rasul dan Khataman Al
quran.
Salah satu Pembicara, dalam materinya Dr
KH In’amuzzahidin MA menghimbau kepada
para kader dakwah USM untuk tetap menjunjung
rasa nasionalis.
Gus In’am sapaan akrabnya mengatakan
bahwa negara kita sudah final dengan ideologi
pancasila, sudah tidak usah diganti-ganti
dengan sistem khilafah karena sudah menjadi
kesepakatan pendiri bangsa.
“Andaikan negara kita memakai sistem
Khilafah maka mungkin Indonesia tidak akan
bersatu lagi, terpecah belah karena penduduk
yang mayoritas muslim belum tentu akan setuju
dengan sistem tersebut” tuturnya.
“Bahkan Islam pun masih bisa terpecah
menjadi beberapa Ormas seperti NU,
Muhammadiyah, LDII, MTA” imbuhnya.
Rasulullah juga mencintai negaranya, bahwa
Rasulullah pernah berdoa, “Ya Allah, jadikan
kami mencintai Madinah seperti cinta kami
kepada Makkah, atau melebihi cinta kami pada
Makkah”, ini menjadi bukti rasa cinta tanah air
dari Rasulullah
Sementara Pembina Fokmi menekankan
untuk selalu menjunjung tinggi akhlak, kader
dakwah cendekia harus menjunjung tinggi
moralitas.
Ketua Umum Fokmi, Islakhul Muna mengaku
kegiatan ini sangat istimewa karena bertepatan
dengan malam puncak peringatan Maulid Nabi
Muhammad dan Hari Pahlawan.
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Mbak Ita Jadi
Narasumber Talkshow
Tugas Produksi Acara Televisi di Program Studi Ilmu Komunikasi
SEMARANG - Kerja keras Mahasiswa Ilmu
Komunikasi FTIK Universitas Semarang
(USM) terbayar sudah dengan kehadiran
Wakil Walikota Semarang, Hevearita
Gunaryanti Rahayu dalam tugas Talkshow
Dialektika yang diproduksi di studio Televisi
Ilmu Komunikasi pada Minggu (15/12).

M

bak Ita yang juga menjabat sebagai Ketua
BP2KL meluangkan waktu untuk menjadi
narasumber Talkshow dengan tema “Pesona
Kota Lama, Dulu dan Kini”.
Dalam diskusinya Mbak Ita memberikan
apresisasi bagi mahasiswa yang mau mengangkat
tema tentang Pariwisata Semarang melalui karya yang
bisa diunggah di YouTube.
“Ini salah satu bentuk nyata kontribusi mahasiswa
mendukung Pemerintah mengembangkan Pariwisata
dengan melakukan Promosi melalui karya Talkshow,
harapannya tentunya revitalisasi kota lama yang
sudah bagus ini bisa diketahui masyarakat luas dan

bisa mendongkrak jumlah wisatawan ke Kota Sema
rang” ujar Wakil Walikota Semarang, Hevearita
Gunaryanti Rahayu.
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Nugroho mengaku
sempat was was saat mendapat tugas mengangkat tema
Kota Lama dan mengundang Ketua BP2KL menjadi
narasumber Talkshow Dialektika. Namun dirinya
optimis mengingat dalam produksi acara televisi,
keberadaan narasumber menjadi kunci penting bagi
keberhasilan karya televisi.
“Kalau perencanaan Talkshow sudah sedemikian
detail kita rencanakan konsepnya, tentu kehadiran
naraumber jadi tantangan tersendiri mengingat
narasumber yang kelompok kami inginkan memiliki
jadwal kerja yang luar biasa sibuknya. Alhamdulillah
kami senang ibu Wakil Walikota Semarang berkenan
hadir” ujar Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Nughroho.
Dalam produksi Talkshow Dialektika, Wakil
Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Raha
yu bahkan menyampaikan lima tahun kedepan
prior itas Pemerintah Kota Semarng tidak hanya
melakukan revitalisasi Kota Lama semata, namun
juga mengembangkan tiga kawasan Semarang lama
lainnya yaitu kawasan Kauman, Pecinta dan Melayu.

FOTO BERSAMA: Wakil Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu Berfoto Bersama Mahasiswa Ilkom USM
pada Talkshow Wakil Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu

Mahasiswa Ilkom Padukan
Budaya Modern dan Tradisional
SEMARANG—Bertujuan untuk meng
angkat budaya tradisional Jawa Tengah agar di
cintai oleh generasi milenial, mahasiswa S-1 Ilmu
Komunikasi (Ilkom) Angkatan 2017 Universitas
Semarang (USM) menyelenggarakan acara
Komunikasi Festival (KOMFEST) 2019 dengan
tema ‘Jateng Guyub’. Acara ini berlangsung di
Klentheng Sam Poo Kong pada Sabtu, (17/12).
“Ada 144 mahasiswa yang terlibat dalam
acara ini karena acara ini sendiri merupakan
project dari mata kuliah Komunikasi
Pemasaran. Para mahasiswa ini kemudian
dibagi ke dalam tujuh karesidenan untuk
menjual makanan tradisional yang diinovasi,”
kata Ahmad Najib Firdaus yang akrab disapa
Najib selaku Ketua Panitia KOMFEST 2019.
Dalam acara ini terdapat tujuh stand
karesidenan yang ada di Jawa Tengah, yakni
Semarang, Pati, Banyumas, Pekalongan,
Kedu, Surakarta, dan Jawa Tengah. Setiap

stand karesidenan menjual kuliner tradisional
khas karesidenan masing-masing yang sudah
diinovasi. Kuliner yang dijual meliputi makanan
berat khas karesidenan yang dikemas dalam
bentuk ricebowl, makanan ringan dengan
packaging yang dikreasikan, dan minuman
khas karesidenan yang diinovasi.
Tak hanya menyajikan kuliner tradisional
khas Jawa Tengah, KOMFEST 2019 juga
menghadirkan pengisi acara yang berbau
budaya tradisional tetapi masih segar untuk
para milenial, yakni ada penampilan pembuka
dari UKM Seni Tari USM, dilanjutkan
penampilan dari Komunitas Angklung “Calung
Purwokerto”, UKM Paduan Suara Mahasiswa
Sapta Gita Jaya USM, dan Veenilane Band.
Acara yang disponsori oleh Smartfren ini
pun ditutup dengan penampilan spektakular
dari tiga bintang tamu utama, yakni Rockstar
Band, Alffy Rev, dan Guyon Waton.

FOTO BERSAMA: Empat Mahasiswa Sistem Informasi
Universitas Semarang (USM) Berfoto Bersama Dengan
Pemilik Toko

Mahasiswa Sistem Informasi
USM Kenalkan ERP
Mudahkan Proses Manufaktur
SEMARANG - Empat Mahasiswa Sistem Informasi
Universitas Semarang (USM) meperkenalkan Web ERP
kepada Toko Adi Jaya. Keempat mahasiswa tersebut
adalah Nadhifah cahya putri salsabila, Rio hadi Susilo,
Naufal Abdul Farhan, Fadilla Pramestasari. Penerapan
Web ERP ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata
kuliah Pemrograman Aplikasi Bisnis yang diampu oleh
Agusta Praba Ristadi Pinem. S.Kom. M.Kom. Tugas ini
dilaksanakan pada hari senin, (27/11) di Toko Adi Jaya.
Sistem ERP ini akan mempermudah proses
pengendalian serta pemantauan proses bisnis selain dari itu,
ERP ini akan membantu dalam melakukan prediksi serta
mengambil keputusan yang lebih baik di Toko Adi Jaya maka
proses bisnis dapat berjalan lebih lancar serta responsif.
Web ERP dapat memberikan solusi bagi Toko Adi Jaya
dalam pengelolaan barang, karena selama ini pengelolaan
barangnya belum terkomputerisasi. Dosen pengampu mata
kuliah Sistem Informasi Pendukung Keputusan Agusta
Praba Ristadi Pinem. S.Kom. M.Kom menjelaskan bahwa
“Menerapkan Web ERP kepada masyarakat luas dapat
membuat mahasiswa lebih berpengalaman dalam bermitra
dan memahami proses bisnis dengan baik”.
Proses penerapan Sistem ERP dimulai dari mendatangi
Toko Adi Jaya dan melakukan observasi serta wawancara
untuk meminta data yang kemudian akan diolah datanya
ke dalam Web ERP. Pemrograman Enterprise Resource
Planning (ERP) adalah suatu sistem informasi bisnis
manajemen yang dapat digunakan secara gratis yang
mencakup fungsionalitas seperti penjualan, pembelian dan
finansial.
“Untuk menerapkan sistem Web Erp ini sangat
sederhana hanya dengan melakukan input data secara
menyeluruh dengan web browser saja dapat mendata
penjualan, pembelian, dan finansial secara tepat sehingga
dapat meningkatkan efisien kerja”. Ujar Nadhifah cahya
putri salsabila.
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Kemahasiswaan USM
Kunjungi UAJY dan UKDW
YOGYAKARTA - Bidang Kemahasiswaan
Universitas semarang (USM) melaksanakan
study komparatif ke Universitas Atma Jaya
(UAJY) dan Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta (UKDW) (12/12) sebagai langkah
untuk meningkatkan peringkat yang lebih baik
untuk kedepanya.

P

SERAHKAN KENANG-KENANGAN:
Wakil Rektor III USM , Supoyo MT menyerahkan
kenang-kenangan kepada perwakilan dari
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

emeringkatan Bidang kemahasiswaan dilaksanakan
setiap tahun untuk setiap perguruan tinggi seIndonesia. Semua perguruan tinggi berlomba untuk
meperoleh peringkat yang lebih baik pada setiap tahunya.
Kunjungan yang dilakukan Wakil Rektor III, Supoyo MT
berserta Kepala BAAK dan Kepala Bagian Kemahasiswaan
Para Wakil Dekan, Ketua Pengelola Program Kreatifitas
Mahasiswa (PPKM) dan USM Career and Alumni Center
(UCAC) ini mendapatkan sambutan baik dari Pupung
Arifin Wakil Rektor III UAJY.
“kami berterimakasih kunjungan USM ke

Siswa dan Guru MAN 1 Semarang
Berlatih e Learning

serahkan sertifikat : Kepala UPT Komputer USM Saiful Hadi MKom
menyerahkan sertifikat kepada salah satu peserta pelatihan disaksikan
oleh Waka Kurikulum MAN 1 Semarang Ahmad Alfan MSi.
SEMARANG- Dua dosen
Fakultas Teknologi Informasi dan
Komunikasi (FTIK) Universitas
Semarang memberikan pelatihan e
learning menggunakan office 365
bagi siswa dan guru Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) 1 Kota Semarang
pada 6-7 Desember 2019.
Kedua dosen tersebut
adalah Soiful Hadi MKom dan Sri
Handayani MT serta dibantu Saifur
Rohman Cholil MKom dan beberapa
mahasiswa FTIK USM.
Mereka melaksanakan program
pengabdian kepada msyarakat
terkait pembelajaran elektronik atau
e learning mengguanakan office
365, kenapa menggunakan office
365 karena selain feature yang
lengkap kelebihan lain adalah setiap
akun diberikan storage sampai 5 TB.

Kegiatan yang diikuti 40 siswa
dan 50 guru ini dibuka oleh Waka
kurikulum Ahmad Alfan MSi.
Dalam sambutannya Alfan
mengaku senang dan berterima
kasih pada tim USM atas pelatihan e
learning ini.
“ Kami bererima kasih kepada
USM yang telah memberikan
pelatihan e learning menggunakan
office 365 bagi siswa dan guru
MAN” ungkapnya.
“ Kami berharap kerja sama ini
bisa berlanjut sehingga bisa digelar
pelatihan berikutnya” tambahnya.
Sementara Soiful mengatakan
bahwa pelatihan ini sebenarnya
sangat mudah dan menyenangkan
terbukti dengan peserta
yang antusias, apalagi di era
revolusi industri 4.0 ini teknologi

berkembang sanagt pesat sehingga
kita beradaptasi. “Kami sangat
apresiasi kepada siswa dan guru
MAN 1 Kota Semarang walau baru
pertama kali menggunakan office
365 untuk pembelajaran namun
mereka bisa mengikuti dengan baik”
ungkap Soiful.
“Tak hanya sekedar
memanfaatkan feature teams,
berbagi, membuat kelas on
line, para guru juga dilatih untuk
membuat soal on line dan diberikan
trik menggunakan fetature office
365 dengan mudah” tambahnya.
Dijelaskan Soiful yang juga
Kepala UPT Komputer USM bahwa
pelatihan seperti ini rencanaya juga
akan digelar di sekolah- sekolah
lain guna menungkatkan kualitas
pembelajaran di era teknologi.

Universitas Kami. Semoga kita bisa bersama sama
meningkatkan kualitas PTS di Jateng dan DIY” Ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Joko Purwadi Wakil
Rektor UKDW atas kunjungan yang dilakukan USM,
“Kami merasa senang atas kunjungan USM ke UKDW,
kami juga masih dalam tahap peningkatan dalam bidang
kemahasiswaan. Semoga dalam studi komparatif ini kita bisa
bertukar ilmu dalam bidang kemahasiswaan” ungkapnya.
Studi komparatif ini sangat dimanfaat dengan baik,
pada UAJY dan UKDW. Pembahasan dimulai dari proses
pengelolaan kemahasiswaan secara umum dilanjutkan
hal yang lebih spesifik dalam pengelolaan Program
Kreatifitas Mahasiswa, Beasiswa, Pemberian reward, hingga
permasalahan yang terjadi pada mahasiswa.
“Diharapkan kunjungan ini bisa merumuskan langkah
baik dalam pengelolaan bidang kemahasiswaan, dan dapat
meningkatkan peringkat kemahasiswaan” ungkap Supoyo.
“Selain itu, tentunya studi komparatif ini tidak berhenti
sampai disini, bisa terus menjadi hubungan baik USM
dengan UAJY dan USM dengan UKDW. Sehingga dapat
terus memperbaiki dalam peningkatan kualitas dibidang
Kemahasiswaan” pungkasnya.

Mahasiswa Kelas Sore Juga

Bisa Berprestasi

Affandy Ichsan mahasiswa jurusan Teknik Informatika
kelas sore Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Universitas Semarang (USM).
Mahasiswa yang akrab di panggil Fandy ini lahir dari pasangan
Agus Suryantoro dan Agustini Bradiyati sekarang ini telah
menginjak semester tujuh.
Meskipun Fandy kelas sore yang sudah bekerja tetapi dalam
mengikuti kuliah di USM ia mengaku sangat bersemangat
dan baru-baru ini Fandy mendapatkan prestasi yang sangat
membanggakan.
Fandy mendapatkan juara 2 Tingkat Nasional dalam Ajang
Multimedia And Game Event (MAGE) yang ke-5 , yang digelar
oleh ITS Surabaya pada 17 November 2019 di Balai kota Surabaya.
Ketika itu ia membuat game yang bertemakan pramuka dan
bergenre Education Adventure dengan judul game yang dibuat
yaitu “JEJAK PRAMUKA” dan game ini terinspirasi oleh kegiatan
pramuka di SMP N 3 Mranggen dan pembina pramuka yg bernama
Pak Munawar yang profesional di bidang pramuka dan memiliki
tujuan untuk mengenalkan dunia kepramukaan Indonesia di
lingkungan masyarakat dengan target siswa pelajar SD, SMP, SMA
dan Perguruan Tinggi ungkap Fandy.
Fandy yang tinggal di Jl. Pucang Gede Timur Raya No 14 Rt
09 Rw 13 Perumnas Pucang Gading ini mengaku ketika sehabis
pulang kerja, kemudian langsung dilanjutkan kuliah, setelah
kuliah ia baru mengerjakan game ia lombakan.
Fandy yang mempunyai hobi pecak silat, berenang, meng
gambar, animasi, dan ngoding ini selalu mengosongkan minimal
1 jam untuk pengerjaan dalam membuat aplikasi game.
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Wakil Gubernur Akpol Selesaikan S2 di USM
SEMARANG- Brigjen Polisi Drs
Agus Salim, Wakil Gubernur
Akademi Kepolisian (Akpol) Republik
Indonesia (RI) berhasil meraih
gelar Magister Hukum (MH)) usai
menyelesaikan kuliah di Program
Studi S2 Magister Hukum Universitas
Semarang (USM).
Agus Salim diwisuda oleh Rektor USM
Andy Kridasusila pada Upacara Wisuda Ke
58 di Auditorium Ir Widjatmoko USM pada
Kamis (26/9).
Mantan IRWASDA POLDA NTB sangat
bangga dan mengaku sangat berterima kasih
kepada Ketua pengurus Yayasan Alumni
Undip Prof H Abdullah Kelib SH yang telah
mendorongnya dalam proses menyelesaikan
studinya. Agus juga berpesan kepada
wisudawan bahwa kita bisa menjadi sarjana
maupun magister berkat dukungan serta doa
dari orang tua.
Agus mengaku bangga dengan USM
pasalnya selama kuliah bertemu dengan
para pakar dan ahli dibidang hukum seperti
Prof Dr H Muladi, Prof Dr Barda Nawawi
Arief SH dan lain-lain.
Agus menyampaikan ungkapan
terima kasih mewakili wisudawan USM
dan memberikan selamat dan semangat
kepada kawan wisudawan baik dari magister
maupun sarjana, karena sekarang ini ada

FOTO BERSAMA: Wakil Gubernur Akpol RI Brigjen Pol Drs Agus Salim MH Foto Bersama dengan Ketua Yayasan Alumni Undip Prof H
Abdillah Kelib SH dan Rektor USM Andy Kridasusila SE MM serta Direktur Pascasarjana USM Dr Drs Djoko Santoso MSi.
banyak lulusan di era revolusi industry 4.0.
“Kedepan perkembnagan IT semakin
maju, maka selain memilki kemampuan
intelegensi kita harus memilki kemampuan
spiritual yang tinggi serta daya inovasi agar
bisa berkarya dengan baik” ungkapnya.
“Pembelajaran itu penting, tapi yang
lebih penting adalah pengalaman karena
dari pengalaman kita mampu memperbaiki,
semoga nantinya kita bisa mendapatkan

ilmu saat terjun di masyarakat dan bisa
memberikan yang terbaik,” tambah Agus.
Sementa ra Rek tor USM A ndy
Kridasusila SE MM juga sangat bangga dan
mengapresiasi Wakil Gubernur Akpol yang
telah menyelesaikan S2 Hukum di USM dan
berharap bisa memberikan motivasi bagi
yang lain.
Andy menambahkan bahwa sebaikbaik manusia adalah yang bermanfaat

bagi manusia lain, sehingga diupayakan
alumni USM menjadi yang terbaik untuk
masyarakat.
Selain itu Andy juga menyinggung bahwa
mahasiswa USM banyak yang berprestasi
dan saat ini 22 mahasiswa mengikuti Pekan
Olah Raga Nasional (POMNAS) mewakili
wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan telah
menyumbangkan 1 emas, 1 perak, dan 1
perunggu.

USM Gelar Pelatihan HKI

MoU USM dan Bappeda Kota Semarang.

USM Adakan MoU dengan
Bappeda Kota Semarang
SEMARANG - Lembaga Pe
nelitian dan Pengabdian Ma
syarakat (LPPM) Universitas Se
marang (USM) Mengadakan Me
morandum of Understanding
(MoU) dengan Badan Peren
canaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Semarang yang
dilaksanakan di Ruang Sidang
Utama USM (22/10)
Penandatanganan ini dila
kukan oleh Dr Bunyamin MPd
selaku Kepala Bappeda Kota
Semarang yang disaksikan oleh
Kepala Bidang (Kabid) Penelitian
Bappeda dengan Iswoyo SPt
MP selaku Kepala LPPM USM
dengan disaksikan oleh Kabid
Pengabdian Masyarakat LPPM
USM Drs Wawan Setiawan MM.
MoU antara LPPM USM de
ngan Bappeda ini adalah terkait
dengan penelitian bersama,
terkait dengan pendampingan
masyarakat di Kota Semarang,
dan juga terkait dengan pe
ngabdian di masyarakat.
Sebenarnya dalam oper a
sional, praktek da n implemen

tasinya sudah berjalan lama
seperti pelaksanaan kkn, pe
nelitian dosen yang mend a
patkan hibah dari Jakarta yang
pelaksanaannya diadakan di
Semarang, pengabdian juga di
Semarang seperti baru-baru
kemarin yang telah dimonev
Dikti terkait Pengabdian Ma
syarakat dosen sebagian besar
juga dilakukan di Semarang
ungkap Iswoyo.
Sementara Iswoyo juga me
maparkan contoh-contoh pene
litian dosen yang dilakukan
di Semarang misalnya adalah
pembuatan panel surya yaitu
pembangk it listrik tenaga
matahari yang di aplikasikan di
Rowosari oleh dosen Fakultas
Teknik.
Selanjutnya juga ada Drs
Wawan Setiawan MM dari
LPPM sekaligus dosen Fakultas
Ekonomi juga dalam Pembinaan
dan Pelatihan batik dilakukan
di Semarang yaitu di kampung
durenan yang merupakan khas
batik Semarang durenan.

SEMARANG- Saat ini Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) sudah menjadi kebijakan yang
terintegrasi dengan kegiatan pendidikan tinggi.
Kegiatan riset, pengabdian dan pengajaran
dituntut memiliki luaran salah satunya dalam
bentuk HKI.
Hal ini yang disampaikan oleh Dr Budi Agus
Riswandi SH MHum, Direktur Eksekutif Pusat
HKI FH UII & Ketua Umum Asosiasi Sentra
Kekayaan Intelektual Indonesia pada pelatihan
perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hasil
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi
Dosen Universitas Semarang (USM) di Gedung B
USM pada Kamis (28/11).
Wakil Rektor II USM Prof Dr Ir Sri Budi
Wahjuningsih MP mengatakan bahwa dalam
rangka meningkatkan out come kinerja
perguruan tinggi baik berupa Paten maupun HKI,
tentunya pelatihan in sangat penting dan bisa
meningkatkan kualitas USM.
“Kami berharap hasil dari pelatihan selama
dua hari ini minimal sepuluh persen dari 74
peserta yang mewakili peneiliti dari masingmasing program studi ini bisa mengajukan dan
berhasil mendapatkan hak Paten atau HKI”
ungkap Sri Budi.
“Kegiatan seperti ini sangat
bermanfaat terutama bagi
peneliti sehingga kedepan
akan diselenggarakan rutin
serta ditindak lanjuti
dengan coaching clinic”
tambahnya.
Sementara
narasumber Dr Budi
Agus Riswandi SH
SAMPAIKAN
MATERI: Direktur
Eksekutif Pusat HKI FH
UII Dr Budi Agus Riswandi
SH Mhum menyampaikan
materi
HKI di USM.

MHum mengatakan kebetulan di USM memiliki
progdi exact dan sosial, maka saya diminta untuk
menjelaskan terlebih dahulu tentang HKI secara
umum yang jangkauannya tidak hanya untuk
mahasiswa, peneliti, dan dosen-dosen di bidang
exact tetapi bisa menjangkau di bidang sosial.
“Sebenarnya ilmu sosial memungkinkan
untuk mendapatkan paten ketika teman-teman di
bidang ilmu sosial itu mau berkolaborasi dengan
ilmu exact, atau bidang ilmu yang lain. Karena
dengan pendekatan multidisiplin ilmu maka lebih
berpeluang untuk bisa menghasilkan invensi
di bidang teknologi yang kedepannya layak
diberikan paten” ungkapnya.
“Contohnya, di bidang psikologi bekerjasama
dengan ilmu teknologi informasi atau bidang
teknik lainnya, mereka mampu menciptakan
sebuah alat bantu untuk melakukan uji psikologi,
dan alat bantu inilah yang bisa kita mintakan
paten” imbuhnya.
Dalam pelatihan yang diikuti 74 dosen USM
ini, Budi lebih menekankan pada soal sistem
perlindungan paten, penelusuran informasi paten
dan penulisan dokumen paten.
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Nabi Memakai Cincin dari Perak

SEMARANG - Salah satu
kesunahan yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW adalah memikaai
cincin, lantas bagaim ana jenis
cincin dan warna apa yang dipakai
oleh Nabi? Berikut penjelasan Habib
Muhammad bin Farid Al Muthohhar
dalam Kajian Islam Mahasiswa
(Kalam) Mahasiswa Universitas
Semarang (USM) pada Kamis
malam (12/12).
Menurut Habib Muhammad
bahwa Nabi Muhammad memakai
cincin yang terbuat dari perak
dan batu akiknya dari ethiopia
berwarna hijau. Namun terkadang
Nabi juga memakai cincin dengan
batu akiknya warna merah tua dari
Yaman. “Keistimewaan akik warna

hijau adalah bagi yang memakainya
insyaallah matanya akan sehat”
imbuhnya.
Dalam riwayat diceriatakan
bahwa “Cincin Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam terbuat dari perak,
dan mata cincinnya berasal dari
Habasyah (ethiopia)”. (HR. Muslim
2094, Turmudzi 1739, dan yang
lainnya). Sementara dalam riwayat
lain Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam menggunakan cincin dari
perak, dan beliau gunakan untuk
menstempel suratnya. (HR. Ahmad
5366, Nasai 5292, dan sanadnya
dinilai shahih oleh Syuaib alArnauth).
Jadi fungsi akik saat itu tidak
hanya sebagai aksesoris saja namun

Miliki...
(Sambungan hal 1)
Undip Prof H Abdullah Kelib SH selaku
inisiator, dan Rektor Universitas Semarang
Andy Kridasusila selaku pendukung.
“Setelah melakukan pengecekan dari
berbagai kampus yang ada di Indonesia,
bahwa gedung parkir motor yang dibangun
USM ini menjadi kampus dengan gedung
parkir motor roda dua tertinggi 26,5 meter
di Indonesia yang mampu menampung
kendaraan terbanyak yakni 1.800 motor,”
ungkap Paulus Pangka.
“L epr id member i k a n apresia si
penghargaan kepada Prof Muladi, Prof

juga sebagai stempel, dalam riwayat
lain dijelaskan Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam hendak menulis
surat ke Kisra (persi), Kaisar
(romawi), dan Najasyi (Ethiopia).
Kemudian ada yang mengatakan,
’Mereka tidak mau menerima surat,
kecuali jika ada stempelnya.’ Lalu
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam membuat cincin dari perak,
dan diukir tulisan Muhammad
Rasulullah. Saya melihat putihnya
cincin itu di tangan beliau. (HR.
Ahmad 12738, Bukhari 5872,
Muslim 2092, dan yang lainnya).
“Nabi memakai cincin di tangan
kanan namun terkadang Nabi juga
memakai cincin di tangan kiri,
namun seringnya di tangan kanan,

Abdullah Kelib dan bapak Andy Kridasusila
atas dedikasinya dalam membangun fasilitas
yang terbaik kepada mahasiswa, sehingga
menjadi kampus yang menyenangkan bagi
civitas akademika,” imbuhnya.
Ketua pembangunan gedung parkir II
USM, Ir H Soeharsojo IPU menyebutkan,
gedung parkir ini dapat menampung
sebanyak 1.800 sepeda motor.
Secara teknis, parkir motor berada di
lantai 2 hingga lantai 6. “Kantin di lantai 1
nantinya ada 44 booth sedangkan lantai 7 dan
8 untuk ruang pertemuan yang dilengkapi
Wifi dan bisa digunakan untuk kegiatan
mahasiswa 300 orang,” ungkap Soeharsojo.
Dia mengungkapkan, pembangunan
gedung parkir ini hanya memakan waktu

Prof Muladi...

110 hari dengan biaya mencapai Rp24 miliar.
Pihaknya berharap, adanya gedung parkir
USM ini dapat mengurangi permasalahan
parkir yang ada di kampus.
Sementara, Prof Dr H Muladi me
ngatakan bahwa pembangunan gedung
parkir ini merupakan refleksi bahwa dana
dari mahasiswa harus dikembalikan kepada
mahasiswa.
“Yayasan Alumni Undip memberikan
fasilitas yang terbaik untuk mahasiswa
seperti tempat diskusi, ruang kuliah,
Lab, taman, jalan dan lain-lain sehingga
USM menjadi kampus konvenien atau
menyenangkan bagi civitas akademika,”
kata Prof Muladi.
Usai peresmian yang dihadiri Wakil

Wakil Rektor...
(Sambungan hal 1)

meningk atkan daya saing dalam pencapaian sebagai
perguruan tinggi unggulan” ungkapnya.
Prof Muladi juga berpesan kepada Prof Budi jangan
berhenti berkarya, sebab beban professor justru lebih berat,
ekspetasi masyarakat di dalam dan di luar USM pada seorang
professor dan integritas anda akan diuji.
Dijelaskan Muladi dampak dibidang pendidikan sangat
jelas, karena persaingan sangat tajam (fierce ompetition) baik
daerah nasional maupun internasiuonal, Seorang profesor
diharapkan akan mengawal kebebasan mimbar akademis,
budaya akademis dan kejujuran intelektual.
“Disamping sebagai seorang inovator dibidangnya,
profesor memliki banyak tugas yang menanti yaitu managing
teaching, research dan publication, disamping memberi kuliah
juga memimpn seminar, pengabdian masyarakat, present
lectures, performing and publishing oroginal research”
tambahnya.
“Selain itu juga sebagai mentoring, training academicians
and graduate students S2 dan S3, supproting goverment
development program, mentoring academic staff, conducting
adminstrave or managerial functions dan assisting student”
unkap Muladi.
Dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besar Prof Dr Ir
Sri Budi Wahjuningsih MP menyampaikan makalah dengan
judul “ Peluang dan tantangan pengembangan pangan
fungsional berbasis pati resisten dari pangan lokal”.
Wakil Rektor II USM ini mengatakan bahwa Pangan
merupakan kebutuhan pokok manusia, sebagai sumber energi
dan pemenuhan kebutuhan gizi, pangan yang sehat dan
bergizi sangat diperlukan tubuh, namun dalam jumlah yang
seimbang. Kelebihan zat gizi dalam bahan pangan terutama
tersedianya gula dan lemak tinggi dapat memicu beragam
jenis penyakit tidak menular.
Guru besar bidang teknologi hasil pertanian ini juga
memberikan gambaran bahwa bahan pangan lokal sumber
karbohidrat yang diolah dengan tepat dapat memberikan
manfaat bagi kesehatan, salah satu diantaranya dengan
adanya pembentukan pati resisten.
Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP dikukuhkan sebagai
anggota senat guru besar USM berdasarkan SK Rektor nomor
335/SK/USM.H/C/2019 dan sebelumnya menerima SK
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia dengan nomor 30593/M/KP/2019 tentang kenaikan
jabatan fungsional akademik/ fungsional pada September lalu.

dan cincin yang sering dipakai cin
cin yang dari Yaman, 9 sahabat
meriwayatkan Nabi pakai cincin di
tanagn kanan dan 3 sahabat meri
wayatkan Nabi pakai cincin di tangan
kiri” ungkap Habib Muhammad.
Habib Muhammad menam

(Sambungan hal 1)
30593/M/KP/2019 tentang kenaikan
jabatan fungsional akademik /
fungsional pada September lalu.
Hadir dalam kesempatan tersebut
Ketua Pembina Yayasan Alumni
Undip Prof Dr H Muladi SH, Ketua
Pengurus Yayasan Alumni Undip
Prof H Abdullah Kelib SH, Kepala
LLDIKTI 6 Prof Dr Dwi Yuwono Puji
Sugiharto, MPd Kons, Guru Besar
UGM Prof Dr Ir Marsono MS, Guru
Besar Universitas Andalas Padang Prof
Dr Ir Novizar Nazir MSi, Siti Atikoh
Suprianti istri Gubernur Jateng Ganjar
Pranowo, Bintang Narsasi Mundjrin
istri Bupati Kabupaten Semarang dan
para guru besar serta tamu undangan.
Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih
MP menyampaikan orasi ilmiah
pengukuhan guru besar dengan judul
“Peluangdantantanganpengembangan
pangan fungsional berbasis pati resisten
dari pangan lokal”.
Wakil Rektor II USM ini me
ngatakan bahwa Pangan merupakan
kebutuhan pokok manusia, sebagai
sumber energi dan pemenuhan

Ingin...
(Sambungan hal 1)
kedua orang tuanya, terlebih untuk
kampusnya tercinta.
Beberapa prestasi satu tahun
terakhir yang telah Shakanti raih antara
lain, Gold Medal Mixed Category
Brawijaya Choir Festival 9th, 2nd
Place (Silver Medal) folklore Category
Brawijaya Choir Festival 9th, Gold
Medal Folklore Category Karangturi
International Choir Competition
2019, Silver Medal Mixed Category,

bahkan Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam membuat cincin
dari perak. Pertama beliau yang
memakai, kemudian dipakai Abu
Bakar, kemudian Umar, kemudian
dipakai Utsman, hingga akhirnya
kecemplung di sumur air Arisy.

Walikota Semarang Ir Hj Hevearita
Gunaryanti Rahayu dilanjutkan dengan
diskusi panel dalam rangka memperingati
hari Sumpah Pemuda di lantai 7 Gedung
parkir dan dihadiri Badan Eksekutif (BEM),
Badan Legislatif Mahasiswa (BLEM), Se-Kota
Semarang serta puluhan taruna Akpol.
Diskusi panel dengan tema “Makna
Sumpah Pemuda dalam Wawasan Kebang
saan” ini menghadirkan narasumber Ketua
pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr H
Muladi SH, Wali Kota Semarang Hendrar
Prihardi SE MM diwakili Kepala Dinas
KofinfoKotaSemarangBambangPramusinto
SH SIP MSi dan Wakil Gubernur Akpol yang
sekaligus Alumni Magister Hukum USM
Brigjend Polisi Drs Agus Salim MH.

kebutuhan gizi, pangan yang sehat
dan bergizi sangat diperlukan tubuh,
namun dalam jumlah yang seimbang.
Kelebihan zat gizi dalam bahan
pangan terutama tersedianya gula dan
lemak tinggi dapat memicu beragam
jenis penyakit tidak menular.
Guru besar bidang teknologi
hasil pertanian ini juga memberikan
gambaran bahwa bahan pangan lokal
sumber karbohidrat yang diolah de
ngan tepat dapat memberikan manfaat
bagi kesehatan, salah satu diantaranya
dengan adanya pembentukan pati
resisten.
“Pati Resisten sebagai bagian
dari komponen karbohidrat pada
kenyataannya tanpa disadari sering
ditemui dalam konsumsi seharihari dan peningkatan pemahaman
terhadap cara pengolahan sumber
pangan karbohidrat akan me-level up
fungsinya sebagai pangan fungsional
sehingga dapat bermanfaat bagi
kesehatan” ungkapnya.
“Sifat-sifat fisik pati resisten
memberikan efek fisiologis yang
spesifik, dengan demikian memiliki
efek kesehatan yang spesifik pula,
Indonesia sebagai salah satu nega
ra dengan jumlah penduduk yang

padat memiliki pola asupan zat gizi
yang sangat bervariasi, sehingga
kemungkinan efek negatif dari
t i ng g i ny a konsu m si su mber
pangan karbohidrat khususnya
nasi dan kurangnya pemahaman
cara pengolahan yang benar dapat
menimbulkan berbagai resiko
penyakit tidak menular khususnya
diabetes mellitus tipe 2” tambahnya.
Dijelaskan Prof Sri Budi bahwa
perlu d i kemba ng k a n pa nga n
fungsional berbasis pati resisten dari
sumber karbohidrat lokal untuk
meningkatkan kualitas kesehatan
masya ra k at. Pera n tek nolog i
disini sangat diperlukan tentunya
dengan didukung sumber daya yang
memadai” imbuhnya.
Sementara Prof H Abdullah Kelib
SH mengatakan bahwa profesor
merupakan aset nasional dan akan
memberikan kontribusi yang positif
dan akan meningkatkan kualitas
USM.
“Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih
MP merupakan profesor USM
keenam, dan meraih gelar profesor
tercepat yaitu hanya 2,5 tahun usai
lulus dari program dockoral di USN
Surakarta” ungkap Prof Kelib.

Karangturi International Choir
Competition 2019, dan Silver Medal
Sacra Category Karangturi International
Choir Competition 2019.
Selain aktif menyumbangkan medali
untuk USM, Shakanti mengaku juga
terus mengasah kemampuan soft skill
nya dengan aktif menjadi ketua UKM
PSM USM selama periode 2019-2020.
“PSM Sapta Gita Jaya adalah
keluarga kedua bagi saya, dimana di sini
mahasiswa dapat berkembang secara
dinamis baik dalam mengasah minat
bakat serta keorganisasian untuk bekal
terjun ke dunia kerja nantinya” ungkap
Shakanti.

“Harapan saya untuk PSM Sapta
Gita Jaya kedepannya, semoga PSM
Sapta Gita Jaya USM dapat terus
berkembang dan mempertahankan
prestasi dan citra baiknya dalam
kompetisi nasional maupun
internasional” imbuhnya.
Shakanti juga mengaku sangat
senang bisa memberikan kontribusi
kepada USM baik dalam prestasi
maupun keorganisasian. “Teruslah raih
prestasi setinggi mungkin, tetapi tetap
membumi. Jayalah selalu Sapta Gita
ku ! Salam Paduan Suara” tegasnya
memotivasi.
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UKM Paduan Suara Boyong Tiga Medali
Kompetisi Tingkat Internasional
SEMARANG- Paduan Suara
Mahasiswa (PSM) Sapta Gita Jaya
Universitas Semarang (USM)
membawa pulang tiga medali
dalam ajang 5th Karangturi
International Choir Competition
(KICC) 2019 baru-baru ini.
Dalam ajang tersebut, PSM
Sapta Gita Jaya mendapatkan
dua medali perak untuk kategori
MusicaSacradanMixedChoirserta
satu medali emas untuk kategori
Folklore. “Kami mempersiapkan
diri untuk kompetisi kali ini
kurang lebih selama enam bulan. ”
Kami mulai mempelajari lagu-

lagu baru, mempelajari dinamikadinamikanya, memperbaik i
teknik-teknik. Semakin mendekati
hari lomba, kita lebih intensif lagi
latihannya, sampai enam kali
seminggu, kata Syifa Ristanti,
Ketua Kontingen PSM Sapta Gita
Jaya-KICC.
Setelah melaksanakan Uji
Coba Panggung pada Selasa
(12/11/2019), PSM Sapta Gita Jaya
berkompetisi selama tiga hari,
yakni pada Rabu (13/11/2019)
sampai Jumat (15/11/2019). Dalam
ajang yang digelar di Sekolah
Nasional Karangturi itu, PSM

Sapta Gita Jaya membawa satu
kontingen yang berisi 38 penyanyi,
1 kondakter, dan 3 official.
Karangturi International
Choir Competition awalnya
mer upa ka n lomba padua n
suara berskala nasional yang
diadakan oleh Sekolah Nasional
Karangturi setiap dua tahun
sekali. Namun, pada gelarannya
yang kelima, pihak penyelenggara
meningkatkan skala kompetisinya
menjadi tingkat internasional
karena melihat animo peserta serta
kesuksesan acara di tahun-tahun
sebelumnya.

USM Berjaya

di Porsimaptar 2019

SEMARANG - Universitas Semarang (USM) berhasil
mempersembahkan prestasi yang menbanggakan dengan
meraih 6 emas, 3 perak, dan 6 perunggu pada kejuaraan
Porsimaptar 2019 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

P

orsimaptar merupakan Olahraga dan Seni
Antar Pelajar, Mahasiswa dan Taruna.
Kegiatan yang berl
a ngsung selama
kurang lebih 5 hari mulai 10 – 14 November ini
melombakan 10 cabang olahraga dan seni, tahun
2018 lalu USM meraih juara umum.
Enam Emas diraih USM pada cabang Sepak
Bola usai mengalahkan IPDN dengan skor 3-0,
sementara Bola Voli Putri mengalahkan IAIN
Salatiga dengan skor 3-0.
Selain itu emas juga diraih USM pada cabang
Bulutangkis Tunggal Putra, Bulutangkis ganda
Putra, Bulutangkis Ganda Putri, dan Bulutangkis
Ganda campuran. Adapun medali perak diraih
USM pada cabang Bola Basket Putra, Bulutangkis
Ganda Putri, dan Bulutangkis Ganda campuran.
USM menambah perolehan perunggu pada
cabang Futsal, Bola Voli Putra, Bulutangkis
Tunggal Putra, Bulutangkis Ganda Putra,
Bulutangkis Ganda Putri, dan Bulutangkis Ganda

MENERIMA
MEDALI:
Tim Sepak Bola USM foto
bersama prof H Abdullah
kelib dan Ir Supoyo
MT di GOR Akademi
Kepolisian (Akpol)
Semarang.

Campuran.
Menurut Rektor USM Andy Kridasusila bahwa
Prestasi membanggakan kembali diraih oleh
Mahasiswa USM yang selalu siap berkompetisi
mewakili USM. “Mempertahankan prestasi lebih
berat karena dituntut untuk selalu berlatih dan
berkomitmen untuk berjuang dengan semangat
tinggi dalam setiap laga,” kata Andy.
“Ternyata mahasiswa USM siap untuk
berprestasi dan bahkan juara. Apresiasi setinggitingginya kami sampaikan atas hasil terbaik yang
dicapai,” tambahnya.
Harapannya, pada semua aktivitas mahasiswa,
USM bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya
dan tentu saja bagi USM.
Sementara Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) baik dari Basket, Sepak Bola dan Futsal,
Voli, serta Bulutangkis ketika ditemui dalam
wawancara mereka merasa sangat bangga atas
prestasi yang telah diraihnya.(sf)

USM Raih 4 Emas
SEMARANG - Universitas Semarang (USM) berhasil
membawa pulang 4 medali emas pada event UIN Taekwondo
Championship 3 yang digelar pada 1-3 November di Kampus
Universitas Islam Negeri Bandung, Jalan AH Nasution, Cibiru,
Kota Bandung.
Selain 4 emas, kegiatan yang diikuti 1.200 atlet dari lima
provinsi ini berhasil mengantarkan atlet USM meraih 1 perak dan
3 perunggu.
Emas Pertama di raih oleh Frida anindya ningtyas pada kelas
prestasi senior putri under 46, Yang berhasil Mengalahkan Metro
TIM pada partai final. Selanjutnya emas kedua diraih oleh Mega

puspita ayu maharani Kelas Prastasi Putri
under 49 berhasil menang atas Taekowndo
Banyumas.
Sementara emas ketiga berhasil
diraih Tsamara Tsabitah pada
kelas prestasi putri under 53 usai
mengalahkan Taekwondo Po
liteknik Bandung dan emas
Keempat di raih oleh Dewi putri
lestari kelas prestasi Senior Putri
under 57 usai menundukkan
Andromeda pada partai final.
Medali Perak diraih oleh Ketua
UKM Taekwondo USM Achmad Nur
Syamsholeh Kelas Prestasi Senior
Putra under over 87. Ia berhasil Lolos
semi final mengalahkan UBSi Bogor dan

RAIH MEDALI EMAS: Tim Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Sapta
Gita Jaya berhasil meraih satu medali emas dan dua medali perak dalam
Karangturi International Choir Competition, baru-baru ini.

USM Raih 4 Piala pada
Kejuaraan Rektor UGM Cup
YOGYAKARTA- Mahasiswa Universitas Semarang (USM)
Dian Tata berhasil meraih juara 1 junior putri pada “Turnamen
Invitasi Internasional Rektor UGM Cup IV Tenis Meja 2019” yang
dilaksanakan pada 15-19 Oktober 2019 di GOR Lembah Universitas
Gadjah Mada (UGM).
Mahasiswa program studi ilmu komunikasi USM ini berhasil
meraih juara 1 usai menundukkan Dinar (Magetan) pada babak
final dengan skor 3-0.
Sementara Syahrizal Akbar M juga berhasil menambah
piala dengan meraih juara 2 junior putra, adapun juara 3 beregu
mahasiswa campuran diraih oleh Hendri Saputro, Anggawani, M.
Iqbal, Aliyah Rahmasari, dan Emay Hanny. Selain itu mahasiswa
USM juga meraih juara 3 ganda mahasiswa campuran oleh
pasangan M.Iqbal dan Dian Tata.
Turnamen tingkat internasional ini diselenggarakan UKM
Tenis Meja UGM dengan mengangkat tema “Rising Sport Culture
and Passion”.
Pembina UKM Tenis meja USM Satya Adi Dananjaya
mengatakan para atlet tenis meja USM mempersiapkan invitasi
internasional ini dengan berlatih intensif selama 9 hari.
“Kami mempersiapkan atlet tenis meja untuk kejuaran tenis
meja di UGM ini selama 9 hari secara intensif, alhamdulillah
hasilnya USM meraih empat piala” ungkap Satya. (sf)

FOTO BERSAMA: Para Atlet USM Foto Bersama pada “Turnamen
Invitasi Internasional Rektor UGM Cup IV Tenis Meja 2019”

Behasil mengalahkan Unpar. Langkah Sholeh
Terhenti setelah gagal memenangkan
pertandingan atas fortis club Bandung.
Adapun medali perunggu diraih
oleh Bobby Sadjaya P pada Kelas
Senior Putra Under 63, Athalia
Azra pada kelas POMSAE Senior
Individu Putri, dan M Rifky Habib
J, pada kelas Senior Putra Under
54. Yang mengejutkasn dan
membanggakan adalah atlet USM
Tsamara Tsabitah menerima hadiah
sebagai Pemain Terbaik Senior Putri
dalam Event UIN Championship 2019.
Sementara Rektor USM Andy
Kridasusila menyatakan bangga atas
prestasi mahasiswa USM. (sf)

