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SEMARANG - Gedung Menara USM yang
berada di kompleks Universitas Semarang
SEMARANG – Universitas Semarang
(USM) diresmikan Menteri Koordinator Politik
(USM) dan Pemerintah Kota Semarang menjalin kerjasama
memHukumguna
dan
Keamanan (Menkopolhukam)
bangun sinergi antara Pmerintah
yang
juga
Ketua
Dewan Penyantun USM,
Kota dan institusi pendidikan untuk
Prof Dr
Mahfud
saling mengisi dengan
kegiatan
yang MD dihadiri Gubernur Jateng
bermanfaat bagiGanjar
masyarakat
mauPranowo, Wali Kota Semarang
pun civitas akademika USM.
Hendrar
Prihadi dan Forkopimda pada
Penandatanganan
MoU dilakukan oleh Rektor
USM(21/10/2021).
Dr SuKamis

XX4.388 Mahasiswa Baru Ikuti Pakem

SEMARANG – Menteri Kopari ST MT dengan Wali Kota Seordinator Politik Hukum
marang Dr Hendrar Prihadi SE MM
merintah Kota Semarang sudah sejak
sebagai laboratorium untuk peninenara ini lama
dinamakan
Gedung
Prof Mu-gkatan kualitas sumber daya madan Ham Republik Indodi Ruang Teleconference Gedung
merencanakan
berbagai agenda
ladiSH”
untukanatara
mengenang
jasa
almarhum
nesia (Menkopolhukam RI)
Menara USM “Prof Dr Muladi
lain diskusi
pembukaan
klinik, Profnusia, riset dan juga pengabdian
Dr
H
Muladi
SH
selaku
pendiri
USM
yangmasyarakat,” ujar Dr Supari.
yang sekaligus sebagai Ketua
pada Kamis, 1 September 2022.
pemasangan pipa resapan, dan lain-lain.
usia pada
kemarin
setelah
Dewan Penyantun UniversiHadir dalam tutup
kesempatan
terse-akhir 2020
“Saya berharap,
kerja
sama iniberjuang
akan
Ia menambahkan dalam sambumelawan
Covid-19.
tas Semarang (USM) Prof Dr
but Pembina Yayasan
Alumni
Unmenjadikan Kota Semarang sebagai satannya tujuan dari kesepakatan kerja
Muladi
menjabat
sebagai
H Mohammad Mahfud MD
dip Prof Sudharto PProf
Had MES
PhD, pernah
lah satu kota
dengan kualitas
sumberKetuasama ini adalah untuk bersama-sama
Pembina
Yayasan
Alumni
Universitas
Diponegoro
SH SU MIP menyampaikan
Anggota Pembina Yayasan Alumdaya manusia dan kualitas hidup terbaik
meningkatkan kualitas sumber daya
(Undip) yang merupakan
badan penyelenggaran USM.manusia yang bermuara pada peninbahwa USM mampu menunni Undip Ir Soeharsojo IPU, Ketua
di Indonesia. Dengan kekompakan, perIa juga mantan Rektor
Undip dan mantan Menterigkatan kesejahteraan masyarakat.
jukkan peran dalam mewujuPengurus Yayasan Alumni Undip
satuan, dan gotong royong merupakan
Kehakiman
(sekarang
Menter
Hukum dan HAM).
dkan sumber daya manusia
Prof Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM.
salah satu cara kolaborasi menjadikan
“Kerja sama yang meliputi bi(SDM) Indonesia dan menHendrar Prihadi yang akrab disapa
USM menjadi
stake holder yang
(Bersambung
hlmhebat,
23 kol 1)dang penelitian, pengabdian, dan
guasai Iptek.
Hendi berharap dari penandatangaserta mewujudkan Kota Semarang yang
tentunya pengajaran yang akan dinan ini dapat muncul Menko
sinergitasPolhukam
antasemakin
hebat,”
kata Hendi.
Hal ini disampaikan saat
Prof Dr
Mahfud
MD berfoto lakukan bersama-sama saling menra kota dan institusi bersama
pendidikan.Gubernur Jateng
Dr Supari
mengatakan,
USMWali dukung satu sama lain antara USM
memberikan Kuliah Umum
Ganjar
Pranowo,
“Dari MoU ini akan
merupakan
salah Kepala
satu unsur
pada Pengenalan Akademik
Kotatumbuh
Semarang Hendrar
Prihadi,
LLDIKTI dan Pemkot Semarang,” tandasnya.
dan Kemahasiswaan (Pakem)
sinergi antara kota
institusi
terkecil di Kota
SehingMenurut Supari, dalam pendiVI,dan
Prof
Dr Ir Kesi Widjajanti
SESemarang.
MM, Ir Soeharsojo
kepada 4.388 mahasiswa baru
pendidikan untuk IPU,
salingdan
mengisi
ga dengan SE
penandatanganan
MoU
dikan, kepedulian, dan kelestarian
Andy Kridasusila
MM saat peresmian
dengan kegiatan yangGedung
bermanfaat
menjadi
pendukung
program
alam mahasiswa USM baru-baru ini
tahun ajaran 2022/2023,
MenarainiUSM
Prof
Dr H Muladi
SH.
bagi masyarakat maupun civitas
Pemerintah Kota Semarang.
telah melakukan penanaman pohon
pada Sabtu 3 September 2022.
akademika USM,” ungkap Hendi.
“Terkait bidang pendidikan, USM
mangrove dalam upaya pencegahan
Kegiatan dengan tema
”Wawasan Kebangsaan bagi
Hendi mengatakan, USM dengan Pedapat menjadikan Kota Semarang
abrasi didaerah pesisir. (*)
Generasi Muda” itu dilaksanakan secara hybrid yaitu USM adalah anugerah. Se- siswa baru ini bisa diterima di wawasan kebangsaaan sebaonline melalui zoom meeting bab, kemerdekaan RI yang USM adalah anugerah,” kata gai tonggak berdirinya bangsa
dan offline di Gelora Prof telah diperjuangan oleh para Mahfud MD yang juga sebagai Indonesia.
Sudarto SH.
pahlawan telah memberikan Dewan Penyantun USM.
”Pemerintah telah mem“USM sebagai perguruan kemudahan bagi anak bangsa
Menurutnya, semua yang proyeksikan pada 2045 kita SEMARANG – Universitas Semarang
- Nama Alfeandra
Santoso, saat ini ada- mencapai
SEMARANG
- Univeristas
tinggi mampu menunjukkan SEMARANG
untuk bisa mengenyam
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apa yang
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bertahan
Timnas
Indonesia
di
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‘Visi Indonesia
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dan Dewa
identitas, yai- gasi
danBencana
kerja sama
semua pihak,
Supari ST MT dalam penandatanganan
pelatih
Shin Inilah menghadirkan
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yang kerjadan
sama antara USM dan PemerinTee-Young
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tangan
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menghadapi
di
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Dr dikembangkan
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lajari untuk
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(Bersambung
Pembina
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7 atau Dies Natalis Ke-35,
nesia (IDI) Cabang Kota Se- untuk belajar di USM. Pihaknya mauntuk membangun Kabupaten
hlm 23 kol 1)
Universitas Semarang (USM)
marang dr Sigid Kirana Lin- sih membuka lebar untuk masyarakat Merauke pada saatnya nanti adik- bisa kembali ke Merauke untuk me(Bersambung hlm 23 kol 1)
membuka Klinik 24 jam dan
tang Bhima Sp FM(K).
Merauke melanjutkan kuliah di USM.
adik kembali ke Merauke. Saya
majukan Kabupaten Merauke. (*)
mahasiswa USM jika sakit
Klinik USM memiliki fabisa periksa dokter dan
silitas yang komplit, mulai
rawat inap secara gratis.
dari dokter umum, dokter
INFORMASI
Hal tersebut disampaikan
gigi hingga rawat inap yang
oleh Rektor USM Dr Supari MT
beroperasi 24 jam.
SEMARANG – Tim Program Kreativitas Mahasiswa
PENDAFTARAN
saat memberikan sambutan
Jamin Kesehatan (PKM) USM berhasil membuat inovasi baru di bidang
pada acara “Grand Opening
Terpisah, Direktur Ope- kewirausahaan yaitu membuatGedung
permen
wortel ekstrak
MAHASISW BARU
USM Information Center
TEMPAT
www.usm.ac.id
USM
(024) 6702757rasional
- 081 297972929
Klinik 24 Jam USM Jaya’ baPT Kimia Farma
jahe, baru-baru
ini. Berkat inovasi
baru tersebut,
meJl. Soekarno
- Hatta Semarang
PENDAFTARAN:
ru-baru ini di Kampus USM JaDiagnostika Apt Winastanto reka lolos didanai oleh Kemendikbud Ristek
lan Soekarno Hatta Semarang.
"Semoga dengan hadirnya MM, Ketua Pembina Yaya- Wibowo SFarm menjamin
Anggota Tim Program Kreativitas Mahasiswa
Pembukaan klinik 24 jam Klinik 24 Jam USM Jaya ini san Alumni UNDIP Prof kesehatan civitas akademika (PKM) ini adalah Syajarotul Jaziroh, Savira Kusuma
ini merupakan tindak lan- dapat meningkatkan kenya- Sudharto P Hadi MES PhD, USM baik mahasiswa, do- Wardani, Stevani Eliana Yulianti, dan Siti Fatimah.
jut dari penandatanganan manan bagi semua kalangan, Ketua Pengurus Yayasan sen, maupun karyawan saat
”Kami tertarik untuk membuat produk ini karena perPerjanjian Kerja Sama (PKS) khususnya mahasiswa dalam Alumni UNDIP Prof Dr Ir berkunjung ke luar daerah men banyak diminati oleh konsumen, baik anak-anak sampai
antara USM dan PT Kimia kegiatan belajar, para pegawai Hj Kesi Widjajanti SE MM, dan mengalami gannguan orang dewasa. Selain itu, permen ini mengandung kandungan
Farma Diagnostika.
USM, serta masyarakat seki- Anggota Pembina Yayasan kesehatan bisa berobat di vitamin dan flovanoid,” kata Ketua Tim, Syajarotul Jaziroh.
Menurutnya USM sejak tar. Sehingga dari kenyamanan Alumni UNDIP Ir Soehar- Klinik Kimia Farma seluruh
Menurutnya, keunggulan produk kami dibandingkan denawal dihadirkan untuk ikut tersebut dapat menimbulkan sojo IPU, Wakil Rektor III Indonesia secara gratis mu- gan produk permen lain, antara lain komposisi bahan yang
mencerdaskan kehidupan kreatifitas untuk menghadapi Dr Muhammad Junaidi lai 1 Oktober mendatang digunakan alami yaitu ada wortel, jahe merah, gula merah,
bangsa dalam menyiapkan semua tantangan dan melewa- SHi MH.
dengan menunjukkan kartu dan agar-agar. Selain itu produk kami tidak menggunakan
gram (permen_cawis), facebook (permen cawis), dan
generasi kedepan. Salah satu ti semua hambatan untuk
Selian itu hadir juga Direk- identitas.
3P, yaitu pemanis, pewarna, dan pengawet. Selain itu, proshopee (permen.cawis). Selain online, konsumen juga
dasarnya ialah kesehatan, menuju kesejahteraan kita se- tur Utama PT Kimia Farma
“Ada 114 jenis penyakit duk kami juga dikemas menggunakan standing pouch yang dapat membeli permen kami di koperasi mahasiswa
jika kita sehat maka akan mua, menciptakan Kota Sema- Diagnostika Ardhy Nugra- yang bisa dilayani di fasili- bisa memudahkan konsumen untuk membuka dan menuKopima USM, warung hadi (Desa Sumberjo), Toko Bu
belajar dengan baik. USM rang semakin hebat dan USM hanto Wokas MSc PH MSc tas kesehatan tingkat per- tup kembali, sehingga aman dan tetap higienis.
Marsini, dan Toko Antika Jaya (Desa Kuripan).
dibawah naungan Yayasan semakin jaya," harap Supari HM PhD DIC MCSO, Direktur tama milik Kimia Farma.
Nama permen ini adalah Permen Cawis. Harga
”Kami berharap, produk inovasi ini dapat lebih berkemAlumni UNDIP memberikan dalam sambutannya.
Operasional PT Kimia Farma Saat ini Kimia farma me- satu bungkus permen Rp 6.000.
bang dan dapat dikenal oleh masyarakat dan konsumen, sefasilitas kesehatan kepada
Hadir dalam acara terse- Diagnostika Apt Winastanto miliki 409 Klinik di seluruh
Permen ini sudah dipasarkan secara online dan
hingga penjualan produk kami menjadi lebih banyak. Selain
mahasiswa dan masyarakat but, Wali Kota Semarang Wibowo SFarm, Dokter Klinik Indonesia,” ungkap Winas- offline. Konsumen dapat membeli produk kami seitu, saya juga usaha ini menjadi lebih besar sehingga memdengan rawat inap 24 jam.
Dr Hendrar Prihadi SE Apotek Kimia Farma Unggul tanto. (*)
cara online melalui chat pesan langsung ke Instabantu membuka peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya. (*)
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Debora Sumbang Medali Perak di Beregu ASEAN University Games Prof Mahfud MD: Politik Hukum dan Politisasi Hukum Itu Berbeda

SEMARANG – Debora Pungky Cahyadewi adalah Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang
menyumbangkan medali perak di nomor beregu putri cabang olahraga bulu tangkis bagi tim Indonesia dalam ASEAN University Games yang berlangsung di Ubon Ratchathani, Thailand baru-baru ini.
Di final, Debora dkk dikalahkan tim Malaysia dengan skor 2-3. Sementara itu, tim putra Indonesia
juga meraih medali perak setelah di final ditundukkan Malaysia dengan skor 0-3.
Tim Putri Indonesia menurunkan Sri Fatmawati, Aurum Oktavia Winata, Debora
Pungky Cahyadewi (tunggal), Sri Fatmawati/Aurum Oktavia Winata, Nahla Aufa
Dhia Ulhaq/Elizabeth Jovita (ganda).
Adapun Malaysia menurunkan Jing
Ning Lim, Sasanya, Rui Chen Yap
(tunggal), Rui Chen Yap/Teoh Lexuan,
Desiree Siow/Xuan Qi (ganda).
Menurut Debora, kekuatan tim
Malaysia merata. Dia dan teman-temannya telah berjuang maksimal, namun gagal mengatasi tim Malaysia.
”Cuaca panas sekali, ditambah GOR
tidak memakai AC, sehingga menggang-

gu penampilan teman-teman. Saya minta maaf belum
bisa mempersembahkan prestasi yang terbaik bagi Indonesia, khususnya USM,” kata Debora.
Pada kejuaraan Antarmahasiswa Asia Tenggara ini Indonesia mengirimkan tim putra dan tim putri yang dipilih dari Universitas Trisakti Jakarta, Institut Bisnis
dan Multimedia Asmi, dan Universitas Semarang.
Tim Putri Indonesia terdiri atas Debora Pungky Cahyadewi (Universitas Semarang), Aurum
Oktavia Winata (Universitas Trisakti), Elizabeth
Jovita (Universitas Trisakti), Nahla Aufa Dhia
Ulhaq (Universitas Trisakti), Sri Fatmawati
(Universitas Trisakti).
Tim Putra diwakili oleh Dwiki Rafian Restu (Universitas Trisakti), Muhammad Febriansyah
(Universitas Trisakti), Muhammad Nendi Novatino (Universitas Trisakti), Muhammad Rafi
Zafran Ferary (Universitas Trisakti), dan Reza Dwicahya Purnama (Institut Bisnis dan Multimedia ASMI).
Tim didampingi oficial, Herawati Soepandi dan Novitri Darma. (*)

SEMARANG - Politik hukum dan
politisasi hukum merupakan
hal yang jauh berbeda. Politisasi hukum adalah ketika hukum dibawa dan dijadikan isu politik.
Hal itu diungkapkan dosen Magister Hukum USM, Prof Dr Mahfud MD SH SU MIP dalam Kuliah
Umum yang digelar Prodi S2 Magister Hukum Universitas Semarang (USM) di ruang Teleconference Gedung Menara USM Prof Dr
Muladi SH Jl Soekarno-Hatta pada
Sabtu (3/9/2022).
Kegiatan yang dibuka Rektor
USM, Dr Supari ST MT itu dihadiri
antara lain Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof Dr Ir Kesi
Widjajanti SE MM, Anggota Dewan
Pembina Yayasan Alumni Undip Ir
Soeharsojo IPU, dan para mahasiswa Magister Hukum USM.
Kegiatan dipandu oleh Kaprodi Magister Hukum USM Dr Drs
Kukuh Sudarmanto SSos SH MH

MM sebagai moderator.
”Misal ada orang bersalah, terus
bisik-bisik ke DPR agar tolong DPR
bisikin Polri, tolong bisikin Jaksa
Agung agar tidak diadili, sehingga
Polri-nya, kejaksaannya, pengadilannya, segan. Ini DPR loh yang minta,
nanti kalau enggak anggaran dipotong misalnya. Itu politisasi hukum,
bukan politik hukum,” tutur Menkopolhukam RI.
Mahfud juga menyodorkan contoh dalam hal politik hukum. Politik hukum tak ubahnya perencanaan di dunia akademik. Seorang
rektor akan berpikir bahwa, misalnya, di masa depan itu perlu banyak ilmu di bidang teknologi.
Dari sana muncul kebijakan
bahwa di tahun tertentu harus
ada berapa program studi bidang
teknologi di kampus itu. Tahun
berikutnya bertambah mencapai
jumlah tertentu. “Itu namanya politik pendidikan,” kata Mahfud MD.

Dalam politik hukum, bisa muncul perencanaan. Misalnya, kata
Mahfud MD, tahun depan akan
membuat apa dalam hal hukum.
”Dari waktu ke waktu, apa yang
akan dibuat, itulah politik hukum, legal policy. Politik hukum itu adalah
kebijakan tentang hukum yang akan
dibuat ke depan. Untuk apa? Untuk
mencapai tujuan negara,” kata dia.
Dari situ, kata Menkopolhukam,
maka muncul dalil bahwa kalau
politik berubah maka hukumnya
pasti berubah.
Mahfud MD menyodorkan mo-

mentum reformasi sebagai salah
satu contoh dalil tersebut.
”Begitu pemerintah Orde Baru
jatuh, kita reformasi, seluruh
hukum Orde Baru kita ubah.
Hukum Pemilu kita ubah, dulu Pemilu-nya tidak independen lembaganya, ubah. UU Kepartaian ubah,
dulu hanya tiga, sekarang partai boleh banyak asal memenuhi
standar tertertu. Dwifungsi ABRI
cabut, ABRI atau TNI harus profesional, polisi pisah jadikan sipil.
Begitu politik berubah, hukum berubah,” jelasnya. (*)
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Bentuk Satgas Konseling dan PPKS,
USM Bertekad Jadi Kampus Aman dan Nyaman
Terima Buku Biografi “Soeharsojo
Teladan Politisi Santun”

Mahfud MD : Beliau
Sosok yang Tekun
dan Penuh Dedikasi

SEMARANG - Menko Polhukam Prof Dr H Mohammad
Mahfud SH SU MIP atau lebih dikenal dengan Mahfud MD menerima buku biografi Soeharsojo "Teladan
Politisi Santun" yang diserahkan langsung oleh Ir Soeharsojo IPU, anggota pembina Yayasan Alumni Undip
(YAU) di Kafe Arah Awan, kampus Universitas Semarang (USM), Jumat malam 2 September 2022.
Bagi civitas akademika USM, Mahfud MD bukan
orang baru karena menjadi Ketua Dewan Penyantun
YAU, yayasan yang menaungi Kampus Merdeka di bilangan Jalan Arteri Soekarno-Hatta Semarang itu.
Penyerahan buku tergolong spesial karena disaksikan oleh Anggota Dewan Penyantun YAU Sigit Pramono SE MBA, dan Rektor USM Dr Supari MT.
Sejumlah tokoh tersebut antara lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua IKA Undip Akhmad Muqowam, Ketua MUI
Jateng Ahmad Darodji, Wali Kota Semarang Hendrar
Prihadi, termasuk kalangan internal, diantaranya Ketua Pembina YAU Prof Sudharto P Hadi MES PhD dan
Ketua Pengurus YAU Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM.
Prof Mahfud mengaku ikut senang dan mengapresiasi Soeharsojo yang berbagi pengalaman melalui bukunya ini.
Dalam testimoninya di buku tersebut, Mahfud mengatakan jauh sebelum bertemu di USM, dirinya sudah mengenal Soeharsojo saat sama-sama menjadi legislator di DPR RI periode 2004-2009. Saat itu, dirinya
menjadi anggota Fraksi PKB, sedangkan Harsojo ada
di Fraksi Partai Golkar.
Sikap dan atensi yang diberikan Soeharsojo itulah
yang membuat Mahfud makin respek terhadapnya.
Bahkan, sampai kinipun saat menjadi Menko Polhukam, dia bercerita masih ‘diganggu’ Soeharsojo untuk
memberikan kuliah dan kegiatan lain demi memajukan USM.
Buku biografi Soeharsojo Teladan Politisi Santun dikerjakan sekitar tujuh bulan oleh penulis yang juga wartawan, yaitu Solikun, Ade Oesman, Sofie Dwi Rifayani
dan Wisnu Aji serta dieditori Amir Machmud NS. (*)

SEMARANG - Universitas
Semarang menggelar seminar sekaligus melaunching satuan tugas (satgas)
konseling mahasiswa dan
satgas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Seksual (PPKS) USM, pada
baru-baru ini.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid yaitu
online dengan zoom meeting
dan offline di Aula Prof Ir Joetata, Gedung V,Lt VI USM.
Kegiatan mengambil tema
”Menciptakan Lingkungan
Akademik yang Beradab dan
Humanis Melalui Kewenangan Satgas PPKS dan Konseling Mahasiswa.
Kegiatan dihadiri Kepala
LLDIKTI Wilayah VI Jawa
Tengah Bhimo Widyo Andoko SH MH secara online
melalui via zoom. Selain
itu juga beberapa jajaran
Universitas Semarang antara lain Wakil Rektor I USM
Prof Budi Wahyuningsih MP,
Wakil Rektor III USM Dr Muhammad Junaidi SHi MH,
Kepala Badan Penjaminan
Mutu (BPM) Universitas Semarang Dr Ardiani Ika Sulistyowati SE MM Akt CA CPA,
para Dekan, serta delegasi
perwakilan Organisasi Mahasiswa (Orma) USM.
Dibuka Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH.
Menurutnya, pembentukan
satgas PPKS tidak bisa berdiri sendiri, namun harus

didukung oleh satgas konseling mahasiswa, sehingga
ketika ada kasus kekerasan
seksual yang terjadi, maka
satgas PPKS akan menangani kasus tersebut.
Keynote speaker pada kegiatan ini adalah Kepala LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah,
Bhimo Widyo Andoko SH MH.
Bhimo mengutip dari
Mendikbudristek, Nadiem
Makarim bahwa pendidikan
tinggi merupakan batu loncatan, maka setiap kampus
di Indonesia harus merdeka
dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan
yang konklusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya.
Kutipan tersebut disampaikan karena ternyata di
lingkungan Perguruan Tinggi (PT) terdapat kasus di antaranya bullying, intoleransi, korupsi dan kekerasan
seksual. Berdasarkan kasus
tersebut maka dibentuklah
kebijakan 4A, yaitu Antibullying/perudungan, Antiintoleransi, Antikorupsi dan
Antikekerasan seksual.
Menurutnya, penerbitan
Permendikbudristek disebabkan karena ada situasi
darurat kekerasan seksual di
lingkungan perguruan tinggi
dari hasil survei yang telah
dilakukan oleh kementerian,
yaitu 77% dosen di PT menyatakan kekerasan seksual
pernah terjadi di kampus dan
63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahu-

inya kepada pihak kampus.
Implementasi dari permendikbud ini adalah pembentukan satgas di perguruan tinggi di Indonesia. Dia
berharap, kegiatan yang dilakukan USM ini dapat memberikan rasa aman bagi mahasiswa untuk mengenyam
pendidikan tinggi di USM.
Kegiatan ini menghadirkan
narasumber Ketua Satgas
PPKS USM, Helen Intania SH
MH dan Ketua Satgas Konseling Mahasiswa, Yudi Kurniawan SPsi MPsi Psikolog.
Helen mengatakan, kekerasan seksual adalah perbuatan
merendahkan, menghina,
melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan fungsi
reproduksi seseorang. Kekerasan seksual yang dialami
seseorang dapat berdampak

salah satunya pada hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
Narasumber kedua, Yudi
Kurniawan mengatakan,
konseling mahasiswa dibutuhkan karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Azis dkk (2021)
30% mahasiswa terindikasi
mengalami kesehatan jiwa.
Menurutnya, ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan peluang gangguan mental emosional pada
mahasiswa, yaitu memiliki
masalah keluarga dalam level sedang hingga berat, memiliki riwayat sebagai korban
kekerasan, minim dukungan
sosial, memiliki pekerjaan
dengan tingkat stres tinggi,
koping stres yang maladatif,

dan memiliki trait kecemasan yang tinggi (faktor kepribadian). Beberapa faktor ini
maka mahasiswa membutuhkan konseling.
”Konseling ini dapat dilakukan salah satunya dengan
membentuk satgas konseling
mahasiswa, seperti yang dilakukan oleh USM. Prinsip layanan konseling mahasiswa
USM adalah promotif/preventif, kuratif, dan rehabilitative. Satgas ini memberikan
layanan konseling mahasiswa yang memiliki masalah
keluarga, kekerasan seksual,
karier, pribadi, perundungan, sosial, dan akademik.
Layanan konseling dapat
dilakukan dari Senin sampai Jumat, Pukul 09.0012.00 WIB dan 13.00-15.00
WIB,” kata Yudi. (*)

UKM Paskibra USM Lakukan Fun Gathering
SEMARANG - Unit Kegiatan Mahasiswa Paskibra
Universitas Semarang (USM) melakukan Fun Gathering di Villa Kayu Bandungan, baru-baru ini.
Ketua UKM Paskibra, Shavira mengatakan, kegiatan ini diikuti 27 anggota UKM paskibra. Tujuan dari sebuah gathering adalah mempererat
hubungan pertemanan dan yang jelas selain refreshing adalah mempererat ikatan persaudaraan.
”Kegiatan ini dibuat untuk merefresh pikiran
anggota UKM paskibra setelah melaksanakan be-

berapa proker besar,” ungkapnya.
Dia mengatakan, kegiatan dilaksanakan selama dua hari satu malam. Untuk rangkaian kegiatan berisi makan bersama, memasak bersama,
outbound, sarasehan dan juga pembuatan video
struktural.
”Saya berharap, setelah kegiatan ini anggota
UKM paskibra dapat menjalin kerja sama dengan
baik secara komunikasi maupun aspek lain,”
ujarnya. (*)

Diskusi Panel di USM, Generasi Muda Program Studi Pariwisata USM Gelar Table Manner
Harus Jaga Nilai-Nilai Pancasila
SEMARANG - Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Pengawal Ideologi Bangsa (PIB) Universitas Semarang (USM) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Diskusi Panel, baru-baru ini.
Kegiatan ini dilakukan secara hybrid
yaitu daring dengan zoom meeting dan luring di Aula Gedung Prof Ir Joetata, Lt. 6
USM. Kegiatan ini diikuti 150 peserta.
Narasumber kegiatan ini, Joko Triharmanto (ketua Yayasan Gema Salam) yang
memaparkan materi mengenai ”Menyikapi
Perbedaan, Meredam Radikalisasi Paham
Keagamaan”.
Narasumber kedua Wakil Rektor III USM,
Dr Muhammad Junaidi SHI MH, yang memaparkan materi ”Peran Generasi Muda dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI”.
Narasumber ketiga AKBP Arif Setiawan
(kasubdit 1 Direktorat Intelkam Polda Jateng) dengan materi ”Pancasila Pemersatu
dan Penangkal Disintegrasi”.
Menurut Joko Trihatmanto, ada beberapa penyebab sesorang menjadi radikal,
di antaranya ideologi bahwa kelompoknya

yang paling benar, kesenjangan sosial ekonomi, politik atau ketidak adilan, psikologi
dan pendidikan.
”Ada beberapa cara untuk meredam radikalisme, antara lain penguatan nila-nilai
Pancasila, literasi digital, menjaga nilai-nilai
luhur budaya lokal, gotong royong, guyub
rukun, grapyak semanak, lembah manah,
ewuh pekewuh, pangerten, andhap asor,
tepo sliro, dan ngajeni” ungkapnya.
Sementara itu, AKBP Arif Setiawan menyampaikan beberapa permasalahan yang
dapat menyebabkan disintegrasi bangsa,
antara lain perbedaan ideologi, iklim politik yang kurang sehat, menurunnya
tingkat toleransi ditengah masyarakat,
kemajuan ekonomi yang terlambat, kurangnya pemerataan pendidikan, kesejahteraan dan pembangunan. Selain itu juga
kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia
terhadap ancaman dan gangguan dari
luar, dan kurang bijaknya dari kelompok
dan perorangan yang mengunggah konten
sara yang dapat mengarah disintegrasi.
Ketua UKM PIB USM, Rusgiharto mengatakan, ”Saya berharap mahasiswa
USM sebagai penerus kepemimpinan
nasional yang akan menerima tongkat
estafet, memiliki dasar karakter Pancasila guna mencapai tujuan pembangunan
nasional, karena sekarang ini hampir di
semua lini pemerintahan ada yang terpapar radikalisme sehingga mengakibatkan
pembangunan terhambat,” ucapnya. (*)

Jualan Bakso Aci, Mahasiswi
USM Ini Bisa Jadi Inspirasi
SEMARANG - Mahasiswi
jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik Universitas Semarang (USM) Ainun
Fela Shofiana, memulai usaha berjualan Bakso Aci saat
masih menjadi mahasiswa USM.
Ainun menjelaskan, ide berjualan Bakso
Aci ini dia dapatkan setelah
adanya pandemi covid-19.
Mahasiswi
PWK USM tersebut merasa

harus melakukan sesuatu
untuk membantu perekonomian kedua orang tuanya.
Karena itulah, dia mencari
ide untuk mengisi kekosongan waktu untuk kegiatan positif.
Dia menambahkan,
tidak selamanya
jualannya laku
keras. Beberapa kali dirinya
pernah mengalami kegagalan, namun
dia tidak pernah patah semangat.
”Pernah
di saat saya

sudah menyetok ratusan
Bakso Aci dan pada waktu itu hanya setengah dari
setok yang terjual, sisanya, saya sudah berusaha
untuk menjual tetapi memang belum ada yang berminat. Jadi bisa dikatakan
saya rugi,” ungkapnya.
Tetapi hal tersebut, menurutnya jadikan pelajaran untuk lebih matang
lagi. ”Yang membuat saya
bertahan, karena saya
membangun usaha di saat
masih menjadi mahasiswa,
sehingga saya mempunyai
jaringan yang luas untuk
mempromosikan produk,”
pungkasnya. (*)

SEMARANG - Sebanyak 50
mahasiswa dan dosen Program Studi S1 Pariwisata
Universitas Semarang (USM)
mengikuti Table Manner
Course di Ruang Ramayana
Patra Hotel & Convention
pada Rabu, 21 September
2022.
Dekan Fakultas Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(FTIK) USM Prind Triajeng
Pungkasanti MKom mengatakan bahwa kegiatan ini selain diikuti oleh mahasiswa
Program Studi S1 Pariwisata
juga diikuti para dosen. Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor USM Dr Supari
MT, Ketua Pengurus Yayasan
Alumni Undip Prof Dr Ir Kesi
Widjajanti SE MM, Ir Soehar-

sojo IPU.
Prof Dr Kesi Widjajanti dalam sambutan pembukaannya mengaku senang bahwa
mahasiswa S1 pariwisata
menggelar kegiatan table
manner di hotel berkelas yaitu
di Patra Hotel & Convention.
“Intinya kita bisa makan
dengan benar dan beretika
serta berkelas, ada tradisi internasional yang harus dikenal oleh mahassiwa pariwisata USM terkait etika agar
makan berkelas, jika makan
di tempat jamuan makan
harus beretika jangan sampai tampil cantik tapi makan
kurang beretika". ungkap
Prof Kesi.
Senada dengan itu Rektor
USM Dr Supari mengatakan

bahwa kesantunan perlu
kita jaga diawali dengan table
manner. Menurutnya untuk
mencapai Indonesia Emas
perlu dilakukan dengan kesantunan sehingga mahasiwa
pariwisata USM dikenalkan
kegiatan ini agar bisa menjaga etika dan sopan santun
dimanapun berada untuk menuju Indonesia Emas.
Materi table manner di-

sampaikan oleh Restoran
Manajer Patra Hotel & Convention Daniel Fery.
Salah satu mahasiswa
semester tiga S1 Pariwisata
Djaudatul Amalia mengatakan bahwa Table Manner
Course ini sangat membantu
para mahasiswa dalam etika
makan yang diterapkan saat
acara jamuan resmi atau
makan formal. (*)

PS USM Puncaki Klasemen Liga 1 Askot PSSI Semarang 2022

SEMARANG - Tim Persatuan Sepakbola Universitas Semarang (PS USM)
melanjutkan tren positifnya dengan
meraih kemenangan 5-1 melawan PS
UNION di Lapangan Zebra Pedurungan
Kota Semarang pada Minggu, 25 September 2022.
Pertandingan pada pekan Ke - 6 kompetisi Askot PSSI Kota Semarang 2022
ini disaksikan Ketua PS USM yang sekaligus Wakil Rektor III USM Dr M Junaidi, para pengurus serta masyarakat
Kota Semarang.
Tim Besutan M Dhofir tersebut unggul pada menit ke 20 melalui sepak
pojok dari Atta yang kemudian diselesaikan dengan manis lewat sontekan ke
pojok kanan oleh Maulana, tak berselang lama PS Union mampu menyamakan kedudukan melalui sundulan pemain bernomor 12 sehingga kedudukan

imbang 1-1.
Pada menit ke 30 tendangan keras
Herlanda berhasil di teruskan Naufal
striker PS USM sehingga menghasilkan
gol tambahan, babak pertama berakhir
2-1 untuk PS USM.
Memasuki babak ke dua para pemain PS USM langsung menggedor pertahanan PS UNION, alhasil 3 gol tercipta
di babak kedua yang masing-masing di
cetak oleh Riyan, Naufal dan Maulana
sehingga score akhir menjadi 5-1 untuk
kemenangan PS USM.
Dengan demikian PS USM berhasil
puncaki klasemen sementara, menyalip
PS UNDIP yang pada hari yang sama PS
Undip kalah melawan PS SSS.
PS USM berhasil mengumpulkan 14
poin hingga pekan ke 6 ini dengan rincian 6 kali main 4 kali menang, 2 kali
imbang dan belum pernah kalah.

Wakil Rektor III Dr M Junaidi yang
juga ketua PS USM saat ditemui usai
pertandingan sangat mengapresiasi
perjuangan para pemain, pelatih dan
ofisial yang telah berjuang hingga pekan ke 6 ini dengan baik dan hasil yang
bagus.
Sementara pelatih PS USM M Dhofir
mengaku cukup puas atas kerja keras
timnya untuk memenangkan pertandingan melawan PS UNION. (*)

Dua Mahasiswa USM Juara Lomba Essay Nasional
SEMARANG - Dua Mahasiswa
delegasi dari Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas
Semarang (USM) berhasil meraih juara 1 Lomba Essay dalam Musyawarah Kerja Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat yang diselenggarakan
pada 27 Juni sampai 2 Juli di
Universitas Koperasi Indonesia
Jl Jatinangor KM 20.5 Cibeusi,
Sumedang, Jawa Barat.
Dua mahasiswa USM yang
berhasil membawa nama harum USM di tingkat nasional itu

adalah Yudha Ade Prakosa dan
Bobi Syailendra. Mereka menulis Essay dengan judul ”Pengelolaan Sampah dengan metode
3R dan Bank Sampah”.
”Suatu kebanggaan tersendiri baik saya bisa mengangkat
nama USM di event nasional.
Semoga ke depan, USM makin
maju dan berkembang,” ujar
Yudha.
Wakil Ketua BEM USM, Hilmy Abiyyu Nirwana mengatakan, Muskernas diikuti 144
perguruan tinggi.

Wakil Rektor III USM, Dr
Muhammad Junaidi mengapresiasi keberhasilan tersebut.
Hasil ini sesuai komitmen USM
dalam menanggulangi sampah.
”Komitmen USM untuk menanggulangi sampah telah dibuktikan dengan nyata. Kontribusinya sudah diwujudkan
dengan dimenangkanya Lomba Essay,” kata Junaidi.
Dengan keberhasilan ini
juga membuktikan bahwa
USM adalah kampusnya para
juara. (*)
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Mahasiswa USM Juara 1 Taekwondo Pomprov
SEMARANG - M a h a s i s w a
Fakultas Psikologi Universitas
Semarang (USM), Jihan Amira
Mutia Azzahra keluar sebagai
juara 1 dalam Pekan Olahraga
Mahasiswa Provinsi (Pomprov)
cabor taekwondo di nomor under 57 kg putri, yang berlangsung di Udinus, baru-baru ini.
Kegiatan yang digelar oleh Badan
Pembina Olahraga Mahasiswa (Bapomi) tersebut adalah ajang seleksi untuk menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas).
”Saya bangga atas prestasi
yang diraih Jihan, Ahmad, Eka,
dan Frida pada Pomprov ini.
Saya berharap, Jihan akan terus
berlatih untuk mempersiapkan
diri dalam mengikuti Pekan Mahasiswa Nasional (Pomnas) di
Padang, Sumatera Barat tahun
ini,” kata Wakil Rektor III USM,
Dr Muhammad Junaidi SHI MH.
Sementara itu, Jihan mengucapkan terima kasih kepada USM
yang telah mendukung sehingga
bisa meraih prestasi di Pomprov.
Dia mengatakan, prestasi
yang diraih di Pomprov tersebut
tidak lepas dari usaha keras dalam berlatih.
Selain latihan teknik, dia juga
latihan fisik dan menjaga mental untuk menghadapi pertandingan di Pomprov.
”Hasil ini membuat saya lebih

Tim Basket USM
Raih Juara di Pomprov

giat lagi dalam berlatih, khususnya persiapan menghadapi Pomnas mendatang. Di Pomnas nanti, saya akan berusaha maksimal
untuk bisa mengharumkan nama

USM,” ungkapnya.
Selain Jihan, sukses serupa
juga diraih, Ahmad Najib Chairuddin yang meraih juara 2 under 68
kg putra, Eka Iztianah Dewi (juara

3 over 73 kg putri, dan Frida Anindya Ningtyas (juara 3 under 46 kg
putri). Ketiga mahasiswa tersebut
saat ini menempuh pendidikan di
Fakultas Hukum (FH) USM. (*)

SEMARANG -Tim bola basket Universitas Semarang (USM) meraih tempat terhormat dengan meraih Juara
1 dalam Pekan Olahraga Mahasiswa
Provinsi (Pomprov) yang berlangsung
di Sport Hall Unika Soegijapranata
baru-baru ini.
Di final, USM menang dengan skor
61-55 atas Universitas Kristen Satya
Wacana (UKSW) Salatiga. Tim USM
diperkuat Dandung, Bagus, Yordan,
Angga, Pandu, Agung, France, Afi, Yeri,
Yossa, Agra, Jovi, William, Anton, dan
Hans.
Pelatih Tim Basket USM, Raden Aztama Valiantda mengatakan, dalam
mempersiapkan Pomprov, pihaknya
membuat program latihan tanding rutin. Dari hasil latihan akan ada evaluasi sehingga dapat memperbaiki se-

gala kekurangan yang ada.
Menurutnya, menghadapi Pekan
Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) nanti menargetkan tim basket
USM masuk final.
”Karena ini Pomnas pertama
USM di cabor basket, kita targetkan
masuk final agar lebih enjoy di penyisihan,” ujarnya.
Dia menyampaikan terima kasih
kepada USM yang telah mendukung
sehingga bisa meraih prestasi di
Pomprov.
”Terima kasih banyak atas dukungan Pak Rektor, Pak WR III, dan pembina kami di kemahasiswaan yang
telah bekerja keras memberikan perubahan besar dalam manajemen
di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM),”
tandasnya. (*)

Dua Mahasiswa USM Lolos Djarum Beasiswa Plus 2022
SEMARANG – Dua Mahasiswa Universitas
Semarang (USM) lolos Djarum Beasiswa Plus
2022. Mereka adalah Zhafira Alya Bintari Putri,
mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika dan
Nadya Yumna Shella Anggraini yang saat menjadi
mahasiswa Fakultas Psikologi.
Zhafira mengucapkan terima kasih kepada
USM yang telah memfasilitasi dalam kelengkapan
administrasi.
”Bagi saya, kesempatan ini sangat berharga. Semoga
kesempatan seperti ini dapat dirasakan langsung oleh
teman-teman USM di kemudian hari,” ujarnya.
Dia mengatakan, untuk bisa lolos mendapatkan
beasiswa melalui proses yang membutuhkan
ketelitian dan kesabaran.
”Berkas yang perlu dilengkapi mulai dari
form pendaftaran online, pasfoto berwarna

4×6 memakai jaket almameter, fotokopi kartu
tanda mahasiswa, transkrip nilai sampai dengan
semester III, surat keterangan aktif berorganisasi,
surat pernyataan tidak sedang menerima
beasiswa dari pihak lain, dan fotokopi sertifikat
kepanitiaan/prestasi. Saya sudah penuhi semua
berkas tersebut dan sudah saya kumpulkan di

Kantor Djarum di Jl Pandean Lamper IV Nomor 16,
Semarang,” ungkapnya.
Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Juanidi SHI
MH mengatakan, beasiswa Djarum merupakan kerja
sama dengan USM. Dalam proses seleksinya terbuka
bukan sistem kuota. Artinya, mahasiswa USM
bersaing dengan mahasiswa perguruan tinggi lain
untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan semua
proses seleksi sepenuhnya ada di pihak Djarum.
”Kami berharap, untuk penerima beasiswa
kategori apa pun sekitar 22.000 mahasiswa
dengan adanya beasiswa ini dapat memberikan
manfaat bagi mahasiswa, baik dari segi
ekonomi maupun segi keilmuan. Kontribusi
mahasiswa penerima beasiswa kepada USM yaitu
bertanggung jawab dengan cara mengisi kegiatan
kemahasiswaan,” ungkapnya. (*)

PS USM Puncaki Klasemen Liga 1 Askot PSSI Semarang 2022
SEMARANG- Tim Persatuan Sepakbola Universitas Semarang
(PS USM) melanjutkan tren positifnya dengan meraih
kemenangan 5-1 melawan PS UNION di Lapangan Zebra
Pedurungan Kota Semarang pada Minggu, 25 September 2022.
Pertandingan pada pekan Ke - 6 kompetisi Askot
PSSI Kota Semarang 2022 ini disaksikan Ketua PS
USM yang sekaligus Wakil Rektor III USM Dr M Junaidi,
para pengurus serta masyarakat Kota Semarang.
Tim Besutan M Dhofir tersebut unggul pada menit
ke 20 melalui sepak pojok dari Atta yang kemudian
diselesaikan dengan manis lewat sontekan ke pojok
kanan oleh Maulana, tak berselang lama PS Union
mampu menyamakan kedudukan melalui sundulan
pemain bernomor 12 sehingga kedudukan imbang 1-1.
Pada menit ke 30 tendangan keras Herlanda berhasil
di teruskan Naufal striker PS USM sehingga menghasilkan
gol tambahan, babak pertama berakhir 2-1 untuk PS USM.
Memasuki babak ke dua para pemain PS USM

langsung menggedor pertahanan PS UNION, alhasil
3 gol tercipta di babak kedua yang masing-masing
di cetak oleh Riyan, Naufal dan Maulana sehingga
score akhir menjadi 5-1 untuk kemenangan PS USM.
Dengan demikian PS USM berhasil puncaki
klasemen sementara, menyalip PS UNDIP yang pada
hari yang sama PS Undip kalah melawan PS SSS.

Hendi Ikut Hijaukan Kampus USM
SEMARANG – Wali Kota Semarang, Dr Hendrar Prihadi
SE MM melakukan penanaman bibit Pohon Jambu dan
Peer di Taman USM di samping Gedung Menara USM
“Prof Dr Muladi SH” pada Kamis (1/9/2022).
Penanaman tersebut dilakukan bersama Pembina
Yayasan Alumni Undip Prof Sudharto P Had MES PhD, anggota Pembina Yayasan Alumni Undip Ir Soeharsojo IPU, Ketua
Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti
SE MM, dan Rektor USM Dr Supari ST MT.
Hendi mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar ikut
melakukan penghijauan.
“Saya ikut menanam di sini
untuk memotivasi agar semua orang tergerak untuk menanam dan terus
melakukan penghijauan, khususnya buah-buahan,” kata Hendi.
Hendi menambahkan, dengan adanya penanaman bibit-bibit pohon di
lingkungan USM memberikan suasana menjadi lebih teduh. ”Buahnya
juga dapat dipetik untuk di makan, karena dengan menanam ada multiflier ekonomi, untuk menyimpan air, untuk mengurangi panas, dan untuk
dipetik buahnya,” ungkap Hendi.
Dia berharap, warga termotivasi menanam pohon seperti yang dilakukan USM, sehingga Kota Semarang jadi ijo royo royo, sejuk dan segar udaranya. ”Masyarakat jadi sehat walafiat,” tandasnya. (*)

PS USM berhasil mengumpulkan 14 poin hingga
pekan ke 6 ini dengan rincian 6 kali main 4 kali
menang, 2 kali imbang dan belum pernah kalah.
Wakil Rektor III Dr M Junaidi yang juga ketua PS USM saat
ditemui usai pertandingan sangat mengapresiasi perjuangan
para pemain, pelatih dan ofisial yang telah berjuang hingga
pekan ke 6 ini dengan baik dan hasil yang bagus.
“Saya berpesan bahwa masih ada 4 laga sisa yang
wajib di menangkan jika ingin mempertahankan juara
Liga 1 Askot PSSI Kota Semarang, harus tetap fokus
dan disiplin Latihan,” ungkapnya.
Sementara pelatih PS USM M Dhofir mengaku
cukup puas atas kerja keras timnya untuk
memenangkan pertandingan melawan PS UNION.
“Alhamdulillah kita syukuri walau masih ada
beberapa PR yang harus di benahi terutama finishing,
itu akan menjadi fokus kami pada Latihan-latihan
berikutnya,” ungkap Dhofir. (*)

Irfansah, Mahasiswa USM Ikuti
Program Pertukaran Mahasiswa
SEMARANG – Mahasiswa Fakultas Teknologi
Informasi dan Informatika (FTIK) Universitas
Semarang (USM), Mohamad Irfansah mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa (PPM)
Angkatan Ke-2 di Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong, Papua Barat.
Menurut Infansah, durasi program ini berbeda di setiap universitas. Tapi untuk kampus yang dikuti Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong program dilaksanakan
selama 4,5 bulan yang terhitung mulai dari
1 September hingga 24 Desember 2022.
”Untuk seleksi sebenarnya sangat mudah, hanya melalui seleksi administrasi.
Jadi lolos atau tidaknya dilihat dari kelengkapan dan ketepatan dalam mengisi
berkas pendaftaran. Kebanyakan peserta tidak lolos dikarenakan menggampangkn persyaratan, misalnya menggunakan
materai palsu hingga data yang tidak sesuai dengan aslinya. Semua langkah pendaftaran hingga pengumuman diakses melalui
website program-pmm.com,” ungkapnya.
Selain itu, katanya, persiapan yang harus dilakukan adalah mematangkan tekad,
karena program ini memiliki durasi yang tidak sebentar, jadi harus siap dengan konsekuensinya. Peserta tidak boleh mengundurkan diri ketika sudah diterima.
”Nantinya dalam kegitan program PMM
ini, saya sebagai mahasiswa wajib mengam-

Tim USM Juara 1 Kejuaraan Bola
Basket 3×3 Danny Kosasih Cup
SEMARANG - Tim Putra USM keluar sebagai juara 1 dalam Kejuaraan Bola Basket 3×3 Danny Kosasih
Cup 2022 di GOR Watu Gajah Park,
baru-baru ini.
Event yang digelar Pengprov Perbasi Jawa Tengah tersebut diikuti 10
tim KU-23 Putra dan 8 tim KU-23 Putri. Tim Putra USM diperkuat Dandung O’neal Pamungkas, Bagus Dwi
Cahyono, Deni Surya Anggalaksana,
dan Yordan Ezra Marcelino.
Pelatih UKM Bola Basket USM,
Raden Aztama Valiantda mengatakan, pada dasarnya cabor basket
5 on 5 dan 3×3 sangat berbeda.
Namun anak asuhnya bisa dengan

USM Raih Dua Emas di Kejuaraan
Bulu Tangkis UNY Open 2022
SEMARANG – Universitas Sema-

bil 4 SKS berupa modul nusantara. Secara
singkat, Modul nusantara berisikan 14 kegiatan kebhinekaan, 3 kegiatan inspirasi, dan
7 kegitan refleksi”, tuturnya.
Dia menambahkan, selain kegitan Modul Nusantara, mahasiswa juga berkuliah di perguruan tinggi penerima dengan
maksimal 20 SKS dan bebas mengambil
mata kuliah meskipun lintas jurusan.
”Saya berpesan ke mahasiswa lain untuk memanfaatkan program yang sudah
ada dengan semakimal mungkin. Ikuti apa
yang kamu inginkan. Cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan sampai menyesal hanya karena kurangnya informasi. Pertukaran mahasiswa merdeka adalah salah
satu langkah kecil untuk bisa melihat Indonesia lebih dekat,” pungkasnya. (*)

baik melakukan adaptasi.
”Saya mengapresiasi perjuangan para atlet yang dengan semangat dan motivasi tinggi akihirnya
bisa mempersembahkan yang terbaik bagi USM. Saya minta kepada
para atlet untuk selalu rendah hati
meskipun beberapa kali meraih juara di sejumlah event,” katanya.
Dia mengatakan, event tersebut
juga sebagai program pencarian atlet berbakat yang dilakukan Pengprov Perbasi Jawa Tengah guna
pembibitan atlet.
”Saya berharap, beberapa atlet
USM ada yang tergabung dalam tim
PON Jateng nanti,” ungkapnya. (*)

rang (USM) meraih dua medali emas dan dua perunggu dalam
Kejuaraan Bulu Tangkis UNY Open
2022 di GOR UNY Yogyakarta yang
berakhir Sabtu (17/9/2022).
Dua medali emas diraih dari nomor
ganda campuran, Ivan Adicahyono/Jovika Vandaria Ester dan nomor ganda
putri Debora Pungky/Jovika Vandaria
Ester. Adapun dua perunggu disumbangkan Dimas Satria Aji/Hafiz Nur Adila
(ganda putra) dan Fanisha Gea/Ferdian
Aljri Bediona (ganda campuran).
Pasangan Ivan/Jovika meraih tempat terhormat setelah di final melibas
pasangan tuan rumah, Indra PutraWirawan/Putri Andini Wahyuningrum
dengan skor 22-20,19-21,23-21.
Sedangkan Debora/Jovika, di final menundukkan Alfira/Khusnul dari
UNS Solo dengan skor 21-18,21-10.
Kejuaraan diikuti sejumlah perguruan tinggi di Inbdonesia antara
lain UNS Solo, UNJ Jakarta, UNY Yo-

gyakarta, USM, UGM, Unesa Surabaya, UII, UIN Walisongo, Unitomo, UMP
Purwokerto, dan UPI Bandung.
Pelatih USM, Alfa Vivianita mengatakan, hasil dua emas sesuai target. Dia mengapresiasi perjuangan
para atletnya hingga bisa meraih
prestasi yang membanggakan.
”Perjuangan para atlet luar biasa. Saya bangga mereka. Semoga
ke depan, mereka bisa berprestasi
lagi membawa nama harum USM di
event nasional,” katanya.
Menurutnya, seusai mengikuti UNY
Open ini, pihaknya akan menyiapkan
atlet ke Pekan Olahraga Mahasiswa
Nasional (Pomnas). Dia telah menyiapkan program untuk bisa meraih prestasi yang terbaik di Pomnas nanti.
”Ivan/Jovika lolos ke Pomnas.
Saya berharap, mereka tetap semangat berlatih agar di Pomnas
nanti bisa mempersembahkan hasil yang membanggakan USM,” ungkapnya. (*)

UKM KSR PMI USM Gelar Donor Darah
SEMARANG – Unit Kegiatan Mahasiswa
Korps Sukarela (UKM KSR) PMI Unit
Universitas Semarang (USM) menggelar
Donor Darah di Ruang Auditorium Ir
Widjatmoko pada Senin, 29 Agustus 2022.
Sebagai institusi pendidikan, USM
tidak hanya melakukan kewenangan
dalam pendidikan saja tetapi juga dalam
hal pengabdian salah satunya melalui
kegiatan donor darah.
Dalam hal ini, UKM KSR PMI USM
menggandeng Unit Donor Darah Palang

Merah Indonesia (UDD PMI) Kota Semarang
dalam menggelar donor darah di USM.
Kegiatan tersebut dibuka oleh
Komandan KSR PMI Unit Universitas
Semarang Wuthia Rachmawati
Pamungkas.
Ia mengatakan, donor darah ini
merupakan bentuk dari rasa kasih
sayang kepada sesama manusia.
“Donor darah ini sebagai bentuk rasa
kasih sayang kepada sesama manusia yang
membutuhkan darah, dan dengan donor

darah ini semakun menumbuhkan rasa
kemanusiaan kepada sesama,” kata Wuthia.
Menurutnya, kegiatan donor darah ini
sangat berguna untuk kesehatan dan
memberikan dampak positif bagi tubuh.
Ketua Panitia Donor Darah Oktavia
Patdiyanto menuturkan, bahwa kegiatan
ini meruapakan kegiatan sosial yang
sangat mulia.
“Dari kita mendonorkan darah, kita
dapat membantu banyak orang dan
dapat menyelamatkan nyawa orang

lain,” tuturnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat selalu
diselenggarakan, untuk memberi
kontribusi bagi masyarakat. Dalam donor
darah kali ini, panitia menargetkan 50
kantong darah.
“Saya berharap, pada donor darah
kali ini target 50 kantong darah dapat
tercapai,” ujar Oktavia.
Ia juga menyampaikan donor darah ini
diikuti oleh mahasiswa, karyawan dan
dosen USM, serta masyarakat sekitar. (*)

