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Seminar yang dihadiri oleh 
550 peserta tersebut me nam
pilkan  tiga pem bicara yaitu 
Prof Dr H Muladi SH (Ketua 

Pembina Yayasan Alumni Undip/
Pendiri USM), Prof Dr Mo hammad 

Mahfud MD SH SU (Anggota 
De wan Pengarah BPIP /Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila), 
Irjen Pol Drs Condro Kirono 
MM M Hum (Kepala Kepolisian 
Daerah Jawa Tengah) dipandu oleh 

moderator Yosep Parera SH MH.
Selain seminar USM juga me   la

kukan  penandatanganan Memo
randum of Under standing (MoU) 
antara USM dengan Ikat an Alumni 
Lemhanas (IKAL) Komisariat Jawa 
Tengah.

Terkait hal itu Rektor USM 
Andy Kridasusila menyampaikan 
bahwa USM berkomitmen akan 
melakukan investasi untuk generasi 
muda yang akan berperan dalam 

USM Hadirkan Prof Muladi, 
Kapolda, dan Mahfud MD

SeMaranG - Universitas Semarang (USM) kali ini menggelar 
Seminar Nasional dengan tema Kompleksitas Ideologi Pancasila 
di Era Millenial di Aula gedung V Lantai 6 USM pada Sabtu 
(16/3).

Jakarta- Universitas Semarang (USM) menjalin 
kerja sama dengan Lembaga Ketahanan 
Nasional (Lemhanas) RI dengan 
melakukan penandatanganan 
MoU di Kan tor Lemhanas RI di 
Jakarta pada Jum’at (15/3).

Penandatanganan 
MoU dilakukan oleh 
Rektor USM Andy 
Kridasusila dan Gu ber-
nur Lemhanas RI Letjen 
(purn) Agus Widjojo 

disaksikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Sai-
fu din dan Ketua Pengurus Yayasan Alumni 

Undip Prof H Abdullah Kelib SH, Wa -
kil Rektro II USM dr Sri Budi 

Wahjuningsih, dan Kaprogdi 
S2 Hukum Dr Muhammad 

Juanedi.
Bersamaan dengan 

penan da tanganan Mou 
USM dan  Lemhanas 
juga dilaksanakan 
penandatanganan  
kerja sama antara 
Lemhanas dengan 
Kementrian Agama RI. 
Dalam kerja sama ini 
rencana akan dilakukan 

pendidikan wawasan 
kebangsanan baik di 

lingkungan Kemenag 
maupun bagi dosen USM.

Foto bersama: Para narasumber Seminar Nasional Kompleksitas Pancasila 
di Era Mileneal berfoto bersama pejabat USM usai pembukaan acara.

USM-Lemhanas Jalin Kerja Sama

(Bersambung hlm 23 kol 2)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

KerJa SaMa: 
Gubernur Lemhanas 
RI Letjen (purn) Agus 

Widjojo dan Rektor 
USM Andy Kridasusila 

menunjukkan naskah 
kerja sama disaksikan 

Menteri Agama RI Lukman 
Hakim Saifudin di Kantor 

Lemhanas Jakarta.

USM Wisuda 
1.757 Lulusan

SEMARANG Rektor Universitas Semarang 
(USM), Andy Kridasusila SE MM mewisuda 
sebanyak 1.757 orang lulusan Ahli Madya, Sarjana 
dan Magister yang telah menyelesaikan studinya 
di universitas tersebut. Proses wisuda berlangsung 
tiga hari yaitu Selasa (26/3) hingga Kamis (28/3).

Jumlah tersebut terdiri atas lulusan program 
Diploma III sebanyak 61 orang, program S1 se
banyak 1.642 orang meliputi bidang Hu    kum, Eko
nomi, Teknik, Tekno logi Pertanian dan Psikologi 
serta Tek nologi In for  masi dan Komunikasi. 
Adapun lulusan S2 Megister Management (MM) 
sebanyak 34 orang dan Magister Ilmu Hukum 
(MIH) 20 orang.

Hadir dalam wisuda ke57 ini Ketua Pengurus 
Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (Undip) 
Prof H Abdullah Kelib SH, Dekan dan wakil 
dekan, para dosen, dan wali mahasiswa.

Prosesi wisuda yang terbagi lima tahap ini 
diselenggarakan di Auditorium Ir Widjatmoko, 
Jalan Soekarno Hatta Semarang. 

Menurut Rektor, sampai saat ini USM telah 
menghasilkan lulusan dan mewisuda sebanyak 

(Bersambung hlm 23 kol 3)

 Seminar Tentang Kompleksitas Pancasila

S1 ilmu Hukum 
raih akreditasi ”a”

SEMARANG  Program Studi S1 Il mu 
Hukum Universitas Semarang (USM) berhasil 
meraih akreditasi “A” berdasarkan  Keputusan 
BANPT No.419/SK/BANPT/Akred/S/
III/2019. Sebelumnya dila kukan visitasi oleh 
assesor Badan Akre ditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BANPT) Prof D Ade Saptomo 
SH MSi dari Universitas Pancasila Jakarta  
dan  Dr  Chandra  Irawan  SH MHum  dari  
Universitas  Bengkulu pada 21 Februari lalu.

Tim assessor diterima oleh Rektor 
Universitas Semarang Andy kridasusila SE 
MM dan Ketua Pengurus Yayasan Alumni 
Universitas Diponegoro Prof H Abdullah 

Kaprogdi S-1 Ilmu Hukum Dr Amri 
Panahatan Sihotang MHum dan Dekan 
Fakultas Hukum B Rini Heryanti MH 

menunjukkan sertifikat akreditasi.

(Bersambung hlm 23 kol 1)

www.warta.usm.ac.id
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Orang tidak bisa lagi memusatkan 
per  hatian pada satu obyek yang 
dipisahkan dari Iingkunganya 

melain kan membiarkan obyek tersebut 
bersatu dengan lingkungan. Hal ini 
menjadi penyebab utama transformasi 
korupsi bukan lagi dilakukan oleh 
kelompok penjahat, akan tetapi 
intelektual bahkan orangorang yang 
kelihatan bersih secara spiritual.

Transformasi korupsi da lam 
wu jud moral disruption saat ini 
merupakan bentuk dari tumbuhnya 
ketidakpercayaaan atas sistem yang 
dibangun dalam sebuah Negara yang 
lebih menekankan tatanan system 
hukum yang terkadang kita pahami 
adalah paling tepat dan kuat fondasinya 

akan tetapi secara aktul itu hanya 
sebuah simbul yang hanya bersifat 
formalitas. 

Momentum untuk meref leksikan 
itu semua adalah adanya struktur 
dan system pengawasan yang baik 
sekalipun dalam sebuah Negara atau 
organisasi seperti KPK, MA, BPK, Lem
baga legislatif dan state auxiliary or-
gan yang lain seperti Kejaksaan dan 
Kepolisian, akan tetapi tidak ditopang 
pembangunan cultur dalam system 
Negara atau organisasi menjadi 
sangatlah mustahil semua akan berjalan 
sesuai dengan jalurnya.

Bolehlah jadi hal inilah yang 
terjadi pada praktik perkara Korupsi 
dewasa ini mulai dari pejabat Partai 
Politik, Kepala Pemerintahan bahkan 
yang membuat kita berfikir bahwa 
hal tersebut sangatlah tidak rasional 
terjadi adalah korupsi yang terjadi pada 
Kementrian Agama. 

Berangkat dari itu semua, fakta ak
tual selama ini menunjukkan bah
wa Organisasi Negara didesain atas 
bangunan dan konsep teori yang 
ma pan dengan tatanan struktur 

yang didominasi pengawasan sys
tem organisasi yang ketat, akan te
ta pi secara abstrak hal tersebut ha
nya menempatkan posisi Negara 
sebagai procedural formalistik dalam 
penerapannya.

Gustav Radbruch yang dikutip 
kembali oleh Adji Samekto dalam 
bukunya hukum dalam lintasan sejarah 
mengembangkan pemikirannya dengan 
berpijak pada pandangan Immanuel 
Kant. Dalam pandangan Kant, ada dua 
bidang dalam kehidupan, yaitu bidang 
fakta dan bidang seharusnya. Gustav 
Radbruch menghubungkan antara 
bidang fakta dengan bidang seharusnya 
tersebut. 

Penggabungan keduanya dilan

dasi pada pemik irannya bahwa 
sesungguhnya di dalam kehidupan 
terdapat bidang yang mengandung 
unsur fakta (das sein) dan unsur 
seharusnya (das sollen). Jadi, keduanya 
sebenarnya bisa dihubungkan. Bidang 
yang mampu menghubungkan, menurut 
Gustav Radbruch adalah budaya 
(culture). Budaya, menurut Gustav 
Radbruch, merupakan perwujudan 
nilainilai (yang memuat bidang 
seharusnya) di dalam alam fakta, yang 
tercermin dalam tingkah laku manusia 
maupun peraturan. Hukum, dengan 
demikian menurut Gustav Radbruch, 
merefleksikan budaya yang merupakan 
jembatan antara nilai dan kenyataan. 
Oleh karena itulah, menurut Radbruch 
kehendak manusia tidak akan sebebas
bebasnya, karena ia terikat pada nilai
nilai.

Dimensi nilai inilah yang sebe

narnya sangatlah ditempatkan dalam 
upaya memberantas moral korups di 
Indonesia. Nilainilai dalam kehidupan 
tidak terikat pada dimensi procedural 
sebuah system yang ada dalam sebuah 
organisasi. Dipihak lain nilainilai 

dalam pandangan Gustav Radbruch 
tidaklah hanya sekedar penghias 
sumpah jabatan. Akan tetapi nilainilai 
menjadi pedoman eksistensi sebuah 
system yang egaliter dan menempatkan 
kesetaraan yang tidak menghasilkan 
bias dalam praktik kekuasaan.

Beberapa isu aktual yang telah 
diterapkan dalam pembangunan nilai
nilai selama ini salah satunya dijalankan 
oleh lembaga Komisi Yudisial yang 
bertugas lebih pada tataran pengawasan 
etik dibandingkan pengawasan hukum. 
Di lembaga penyelanggara Pemilihan 
Umum, penegak nilainilai juga dikenal 
dengan pendirian lembaga Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP). Fungsi lembagalembaga 
tersebut tentunya adalah menghendaki 
adanya pembatasan dan penghapusan 
transformasi korupsi yang terus berjalan 
sedemikian rupa sehingga utamanya 
memalui moral disruption.  

Dimensi penegakan etik dalam 
Islam selama ini juga telah dikenal dan 
diajarkan. Islam sendiri tidak hanya 
melihat hukum pada sisi halal dan 
haram (salah dan benar). Dimensi dalam 
hukum Islam juga di proklamirkan 
tentang istilah baik (etis/etik). Hal ini 
termuat dalam Qs. AnNahl ayat 114 
yang artinya makanlah yang halal lagi 
baik dari rezeki yang telah diberikan 
Allah kepadamu. 

Istilah baik dalam ayat tersebut bu
kan hanya sekedar formalitas ben tuk 
makanan, akan tetapi juga termasuk 
proses  mendapat k a n da n ca ra 
memakannya. Oleh karenanya secara 
formal istilah baik bukan berarti bicara 
masalah hokum saja, lebih jauh istilah 
baik disini juga bicara soal ikatan nilai
nilai yang berlaku yang menghendaki 
manusia bukan hanya terikat pada 
prosedural aturan yang berlaku akan 
tetapi mengharusnya dijalankannya 
ketaatan sosial terhadap nilainilai yang 
berkembang dalam masyarakat.

Jika nilai etik ini ditegakkan 
maka secara tidak langsung telah 
menempatkan penegakan hukum yang 
bersifat formalistik dan procedural 
(lebihlebih mengedepankan proses) 
bukan lagi dianggap sebagai pionir 
utama  pemberantasan korupsi, akan 
tetapi upaya memandang nilainilai 
perilaku melalui system etik adalah 
solusi yang tepat dan strategis dalam 
melawan dan menangkal transformasi 
korupsi dalam wujud moral disruption.

Fungsinya bukan hanya pence
gahan saja, akan tetapi juga lebih 
menampilkan citra baru dalam proses 
dan prosedur menjalankan Negara 
dengan mengedepankan sisi ketaatan 
hakiki, bukan ketaatan formal dan atau 
ketaatan procedural sebagaimana yang 
diajarkan dalam prinsip positifisme 
hukum yang diajarkan oleh John Austin. 
Tugas kekuasaan Negara idealnya 
demikian, bukan lagi menempatkan 
posisi sebagai pressure, akan tetapi 
sebagai “the capacity to control the 
behavior of others either directly by 
fiat o indirectly by the manipulation 
of available means”, yang artinya 
“kemampuan untuk mengendalikan 
tingkah laku orang lain baik secara 
langsung dengan memberi perintah, 
maupun secara tidak langsung dengan 
mempergunakan segala alat dan cara 
yang tersedia sebagaimana ditegaskan 
oleh Mac Iver.  

tranformasi Korupsi Dalam 
Wujud Moral Disruption

Justice as the first virtue 
of social institutions

(Jhon Rawls)

Oleh : Dr. Muhammad Junaidi, SHi., MH
(Kaprogdi S2 Magister Hukum USM)

Menurut Fritjof Capra, sekarang ini kita hidup dalam suatu masa 
turning point. Ketidakmampuan kita untuk kembali melihat kehidupan 
manusia dengan pandangan yang utuh, menurut Capra hal inilah 
yang menyebabkan terjadi krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, 
moral dan spiritual manusia. 
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Pergolakan hidup 
yang semakin 
runyam dan 

tidak karuan, membuat 
dinamika sosial menjadi 
sulit untuk di pilah 
antara kebenaran dan 
kebodohan. Dewasa 
ini muncul dinamika 
kelaliman bahkan 
perpecahan di negeri kita 
Indonesia. Mafhumlah, 
sifat personal alih-alih 
menjadi nafsu yang tidak 
bisa di mengerti. 

Perkembangan teknologi adalah 
bonus para pemikir generasi kita yang 
seharusnya menjadi akses yang positif 
dalam berhubungan sosial dengan 
siapapun. Tapi, persoalan itu kini telah 
hanyut dan membias ke permukaan. 
Sebut saja dinamika akhir-akhir ini, orang 
lebih mengedepankan sifat yang angkuh 
dalam menempuh jalan kekuasaan yang 
dapat memecah ideologi kebangsaan. 

Apa kita pernah menyadari bahwa 
persoalan hidup adalah saling membagi 
perasaan dan menghargai perbedaan 
suatu prioritas yang memang menjadi 
persoalan global untuk mencerminkan 
laku budi pekerti dalam meneropong 

sesuatu yang memang 
itu sudah menjadi 
titik kesadaran untuk 
dapat kita cermati dan 
berkontemplasi dalam 
menikmati tatanan 
kehidupan khusunya di 
dunia kampus.

Kendati demikian, 
Zaman terus menggerus 
dan mengepakkan 
taringnya, dinamika 
semacam itu adalah titik 
temu kita akan lari kemana 

dalam membenamkan ego bahkan 
sifat murka dalam menjalin makna 
kemanusiaan yang kini sudah terbenam. 

Barangkali poros itu adalah salinan 
bayang-bayang yang di lacutkan para 
pengguna topeng, alih-alih membawa 
misi keagamaan dan tendensi segala 
yang membuat dirinya berarti. Ya, untuk 
mencermati pemahaman tersebut kita 
jangan cepat-cepat memasuki ruang 
tersebut. Tetap menjadi seseorang yang 
mampu mengedepankan akhlak—yang 
mana telah di contohkan para pendahulu 
kita sampai guru-gurunya yang ikatan 
ilmunya sudah tidak di ragukan lagi, 
sebut saja para akademisi. 

Kompleksitas dan kedunguan zaman 

telah membeberkan persoalan yang  
membingungkan. Untuk menemukan 
jawaban itu, kita banyak di suguhi 
perihal aneka macam tingkah dan 
kealpaan yang menjerumuskan ke ruang 
kebatilan. 

Disisi lain lah kita masih bisa 
bernafas dan mencari ruang teduh 
untuk menginap dan utuh menjadi 
manusia utuh, tetapi masih dalam 
koridor yang moderat dan pluralisme 
untuk mengejawantahkan nilai-nilai 
kemanusian yang ada

Telah kita ketahui bahwa tindakan 
represif di tanah air kita ini selalu 
bermunculan dari berbagai lini. Tentu 
inilah yang harus kita waspadai—
selalu mengkaji persoalan apapun itu, 
sebagai upaya mempertajam dya pikir 
dan merawat demokrasi yang telah 
berlangsung di negeri ini. 

Jangan sampai kemerdekaan ini 
di rampas oleh kaum-kaum yang tidak 
bertanggung jawab. Karena untuk 
memerdekaan bangsa ini tidaklah 
mudah harus benar-benar berjuang 
dan memupuk rasa nasionalisme tinggi 
untuk mencapai cita-cita yang daripada 
itu sudah menjadi final bahwa ideologi 
Pancasila dan Undang-Undang 1945 
menjadi pegangan bangsa Indonesia 
sampai akhir hayatnya.

Jangan sampai lengah dan goyah—
kehidupan semakin modern, tentu 
sebagai manusia millenial dan moderat 

haruslah tetap berpedoman sesuai 
yang telah di berikan nenek moyang 
kita, yakni para pahlawan yang berjasa 
dalam memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia ini. 

Paling tidak, sudah saatnya para 
generasi penerus bangsa sudah siap-
siap dalam melakoni persaingan yang 
semakin ketat. Untuk itulah mengapa 
kompleksitas nilai-nilai kebangsaan telah 
di gerogoti oknum yang tidak mau peduli 
asal muasal bangsa Indonesia ini.

Untuk menegaskan kembali, 
mulailah kita untuk membuat 
pemaknaan yang intim dan pluralisme 
dalam menempuh lika-liku zaman 
yang semakin memburam. Sebagai 
mahasiswa yang berpangku memegang 
kendali masa depan bangsa harus 
sudah mempunyai narasi yang pasti 
pasti untuk meneruskan cita-cita 
pahlawan yang sudah gugur di medan 
perang. Pada akhirnya yang bisa saya 
kemukakan disini bukan tentang apa-
apa, tetapi untuk merespons kedunguan 
yang sudah kelewatan batasnya. 
Ya, untuk itulah, mari tetap merawat 
kebhinekaan dan rasa nasionalisme 
yang tinggi dalam berkehidupan di 
manapun—karena dengan perlakuan 
itulah, paling tidak kita mempunyai bekal 
dan tujuan yang jelas dalam memaknai 
kehidupan dan menjaga kesatuan 
bangsa dalam bekehidupan bernegara 
yang aman dan tenteram.

Untuk menjadi waerganegara 
yang bermanfaat bagi Bangsa 
dan Negara,  Kelompok ini 
harus menyadari dan secara 

kritis menghayati bahwa,  para ahli  ilmu 
perilaku (behavioral scientist)  telah  
memberikan stigma berupa citra negatif 
dan  positif terhadap generasi ini. 

Citra positif antara lain adalah, pikir
an lebih terbuka, pendukung kesadaran 
HAM, rasa percaya diri tinggi, kreatif, 
kemampuan berekspresi,  l ibera l, 
optimistik,  cepat menyesuaikan diri 
dengan ide dan cara hidup baru, jadwal  
kerja fleksibel, “me time” dalam pekerjaan 
lebih banyak, terbuka atas saran dan 
kritik, mendayagunakan dunia maya 
sebagai sumber iptek dan informasi yang 
luas bahkan global, melek teknologi 
digital, menghargai ide dan kreativitas, 
kesempatan pendidikan luas dan banyak 
pilihan serta berkembangnya jiwa usaha 
(entrepreunurship).

Ad a p u n  c i t r a  n e g a t i f  y a n g 
memprihatinkan dari Generasi Y ini 
yaitu, terkesan individual, mengabaikan 
masalah politik, fokus pada nilainilai 
materialistik, kurang peduli untuk 
membantu sesama,  pemalas, narsis, 

suka melompat dari suatu pekerjaaan 
ke pekerjaan lain, suka yang instan dan 
kurang menghargai proses, memuja 
teknologi berkelebihan, semangat juang  
kurang, kurang tangguh menghadapi 
masalah, etika lemah, kurang membaca 
media arus utama (surat kabar, majalah, 
buku , TV dll), “social skill”  lemah karena 
kurang bersosialisasi , dan cenderung 
bersifat tertutup (introvert).   

Kelompok ini hanya akan  ber
manfaat bagi Bangsa dan Negara 
apabila di samping memiiki kemauan 
(willingness) dan kemampuan (ability) 
untuk menghilangkan sisi  negatif  dan 
mengoptimalkan dimensi  positif  di atas, 
juga mampu  memperkuat “hard skills” 
(kemampuan penguasaan iptek, bahasa 
asing –terutama bahasa Inggris) dan 
“soft skills” (motivasi  diri untuk maju, 
kemampuan berkomunikasi dengan 
orang lain dan mempelajari  dasardasar  
kepemimpinan).

Selain  persyaratan umum di atas, 
sebagai Ketua Pembina YAUBP USM 
atas dasar pengalaman empiris saya 
mengingatkan bahwa,  Anda semua tidak 
hidup di ruang hampa (vacuum), namun 
berada di Negara Republik Indonesia 
yang dibentuk pertama , oleh  jiwa 
(soul) berupa kebanggaan atas warisan 
kenangan masa lalu terhadap para 
pendahulu/leluhur yang telah mengabdi 

dan  berkorban  tanpa pamrih melawan 
penjajahan, tanpa  memandang suku, 
agama, ras, golongan, gender dan  daerah 
asal secara  heroik. Kedua, oleh semangat 
(spririt) berupa tekad dan kehendak  
untuk hidup bersama.  Ketiga, kesadaran 
bahwa dua hal di  atas harus  berada 
dalam geopolitik yang  sama yakni 
pengakuan Tanah Air NKRI. (Ketiganya 
merupakan perpaduan pemikiran Ernest  
Renan dan Bung Karno).

  Bung Karno selanjutnya menegaskan 
bahwa NKRI harus dipayungi oleh 
Identitas Kolektif (Collective Identity) 
yang  d isebut sebagai Landasan 
Filosofis (Philosopische Grondslag atau 
Weltanschauung) Ideologi Pancasila yang  

diabadikan dalam Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 dan menaungi UUD 
NRI tahun 1945, NKRI dan  Sesanti 
Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran dan 
cara pandang seperti tersebut di atas 
secara keseluruhan merupakan Wawasan 
Kebangsaan (National Outlook). Istilah 
Glokalisasi (Glocalization) menunjuk 
pada sikap bahwa “orang boleh berfikir 
global, tetapi  harus bertindak lokal atas 
dasar nilai-nilai budaya nasional” .

Kita tidak membutuhkan intelektual 
atau akademisi yang unggul, apabila 
tidak ada manfaatnya bagi Nusa, Bangsa 
dan Negara. Terhadap ketiganya berlaku 
semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika 
Tanhana Dhama Mangrwa” (Kesatuan 
Dalam Keberagaman dan Tiada  
Kebenaran  Yang  Mendua/Rancu), 
sebagaimana dikemukakan oleh Mpu 
Tantular dalam kakawin Jawa Kuna 
“Sutasoma”, semasa Kerajaan Majapahit 
abad ke14.  

Dengan jumlah 85 juta orang dari 192 
juta pemilih yang terdaftar dalam DPT  
Pemilu 2019 April mendatang, bahkan 
data me nun jukkan bahwa dari 7.698 
Caleg, 1.500 Caleg  berasal dari Kelompok  
Mi lenial, hal ini memungkinkan Ke
lompok  Milenial untuk menjadi pro
dusen pemimpin 5 (lima) tahun ke 
depan, dan bukan sekedar konsumen 
pemimpin. Untuk itu sangat diharapkan 
agar Kelompok Milenial jangan menjadi  
GOLPUT, tetapi siap  menjadi pemilih 
aktif yang rasional, kritis dan tidak 
emosional.  

aLUMNI USM  ADALAH 
KELOMPOK  MILENIaL

YANG BErKEINDONESIaaN
Oleh: Prof. Dr. H. Muladi, SH

(Ketua Badan Pembina Yayasan Alumni Undip dan Pendiri USM)

Wisudawan  dan wisudawati sebagian 
besar didominasi oleh Kelompok 

Milenial  (Generasi Y) yaitu kelompok 
demografi  yang lahir pada pertengahan 
tahun 1980-1990-an hingga  awal tahun 
2000-an yang ditandai oleh peningkatan 

penggunaan  dan keakraban dengan 
komunikasi, media dan teknologi digital. 

Data nasional menunjukkan bahwa 
kelompok milenial yang berumur kurang 
dari usia 35 tahun ini berjumlah  kurang 

lebih 85 juta orang.  

Kompleksitas Zaman Millenial di Lingkungan Kampus
Oleh: Muhamad Arifin, 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM
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SEMARANG- Tim mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata  Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat 
(KKNPPM) Universitas Semarang (USM) 
menyelenggarakan pasar murah dalam tema 
“Tembalang Festival Pesona Nusantara” di 
Taman Meteseh, Kecamatan Tembalang, 
Semarang barubaru ini. (6/19)

Kegiatan ini diikuti enam fa kul
tas 249 mahasiswa, yang terda pat 12 stand 
kelurahan,yang terdi ri Kelurahan Meteseh, 
Kelurahan Rowosari, Kelurahan Kramas, 
Kelurahan Jangli, Kelu rahan Tandang, Kelurahan 
Kedung mun du, Kelurahan Sendangmulyo, 
Kelurahan Mangunharjo, Kelu rahan Bulusan, 
Kelurahan Tembalang, Kelurahan Sambiroto, 
Kelurahan Sendangguwo dalam stand itu 
mempasarkan produkproduk hasil UMKM 
masyarakat yang diberbagai kelurahan. 

Tujuannya untuk membekali masyarakat agar 
bisa lebih maju dalam memasarkan produknya 
lewat media sosial atau secara langsung. 
Mahasiswa disana juga  melakukan kegiatan 

sosialisasi 
dengan 

masyarakat disekitar. Kegiatan KKN ini juga 
terdapat 48  proker kelompok, dan 338 proker 
individu yang dilakukan oleh mahasiswa KKN
PPM. 

Acara ini dihadiri oleh rektor usm Andi 
Kridasusila dan camat tembalang Heru serta 
jajarannya. Keunikan acara KKN ini dalam 
sambutan dari rektor usm dan camat tembalang 
serta jajarannya disambut dengan mahasiswa 
yang memakai pakaian berbagai adat yang ada di 
Indonesia serta alunan musik tradisonal.

Camat tembalang Heru mengungkapkan 
KKN mahasiswa kemampuannya sangat luar 
biasa dalam membantu pemasaran daerah 
sini yaitu di Kecamatan Tembalang hingga 
mendapatkan pembekalan sosialisasi untuk 
masyarakat dan usm juga telah membantu 
program bapak walikota yang sudah mendukung 
deklarasi open dibantu oleh bapak rektor. Akhir 
kegiatan salah satu yg membantu memasarkan 
umkm yang ada dikelurahan dan terdapat 
1400an umkm ditembalang.

“Pemasaran ini lebih bisa menjulang 
didaerah yang lain bah wa didaerah tembalang 
terdapat umkm yang berkhualitas dan ba gus
bagus, ditahuntahun beri kut pada saat KKN 
bisa mendapatkan dukungan dari usm dalam 
kegiatan mencerdaskan kampung tematik yang 
ada dikecamatan tembalang ” sambungnya.

“Dalam kaitan pasar murah yang dilakukan 
mahasiswa KKNPPM , sekiranya usm 
bisa berkontribusi agar lebih hebat dengan 
dibawah penyelenggaran yayasan usm telah 
menyumbang taman usm dan memberi 
sum bang an. Kegiatan yang umum un tuk 
kegiatan usm KKN PPM bagi mahasiswa  
juga membangun ini bahwa pemasaran ini 
tidak hanya bisa didalam negeri saja tetapi 
bisa untuk diekspor diluar negeri.” Andi 

Kridasusila Rektor USM.

mahasiswa Usm bantu 
Pasarkan Produk Umkm

Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus 
Yayasan Alumni Undip Prof H 
Abdullah Kelib SH saat ditemui 

tim WARTA USM di ruang kerjanya.
“Saat in i  USM tela h memi l i k i 

fasilitas yang cukup baik untuk proses 
belajar mengajar seperti ruang kelas 
yang nyaman, laboratorium, workshop, 
auditorium, masjid, gelora, radio, USM
TV, Koperasi,gedung parkir dan lapangan 
basket” ungkapnya.

“Guna meningkatkan fasi l itas  
kwalitas/ mutu pendidikan akan segera 
dibangun gedung Menara USM sembilan 
lantai  yang terdiri dari pusat perpustakaan, 
rektorat, perkantoran, ruang kuliah, 
laboratorium dengan teknologi terbaru, 

kantin, parkir mobil, serta fasilitas lainnya” 
tambahnya.

Menara USM ini merupakan gagasan 
salah satu pendiri USM almarhum Prof Ir 
Joetata Hadihardaja yang disem purnakan 
oleh Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof. Dr H Muladi SH.

Berdasarkan masukan dari Kepala 
LLDIKTI wilayah VI Prof DYP Sugiharto 
dan komunitas pengguna saat ini USM 
telah bekerja sama dengan Dafam Hotel 
Management  ( DHM Group)  sebagai 
persiapan pendirian program studi “ 
pengelolaan perhotelan.”

S e l a i n  i t u  ut k  men i ng k at k a n 
kemampuan berbahasa asing ( Inggris, 
dll) lulusan USM telah diadakan MOU 
dengan Yayasan LIA . Juga dalam rangka 
meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan 
bagi mahasiswa, dosen dan karyawan USM 
serta masukan Bapak Camat Pedurungan 
pelayanan bagi masyarakat di lingkungan 
sekitar Kampus USM, juga merenovasi 
poliklinik berlantai 2 (dua) yang dilengkapi 
dengan apotek bekerja sama dengan Kimia 
Farma Apotek yang sebentar lagi akan 
selesai penbangunannya.

Pra rencana “MENARA USM”

MENara USM aKaN 
SEGEra DIBaNGUN

Dalam rangka 
meningkatkan fasilitas 

pendidikan, Univerisitas 
Semarang (USM) 

dalam waktu dekat 
akan membangun 

gedung “Menara USM” 
sembilan lantai.

SEMARANG Universitas Semarang (USM) di awal 
tahun 2019 ini berhasil menambah dua doktor yaitu Ir 
Haslina MSi berhasil meraih gelar doktor pada bidang 
teknologi pertanian dan Dian Septiandani SH MH meraih 
doktor ilmu hukum.

Haslina berhasil me ra ih doktor usai mem per tahankan 
disertasinya pada ujian terbuka promosi doktor program 
pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan judul 
“Potensi rambut jagung (corn silk) sebagai alternatif pangan 
fungsional anti hiperkolesterolemia” pada Kamis (31/1).

Sementara Dian Septiandani berhasil mempertahankan 
diserta sinya pada ujian terbuka dengan judul “Prinsip 
Kemaslahatan Dalam Peraturan Zakat Sebagai Pengurang 
Pajak Penghasilan” di Unair Surabaya.

Wakil Rektor I USM Prof Dr Hardani Widiastuti 
MPsi mengaku bangga atas diraihnya gelar doktor dekan 
Haslina.

“Kami bangga atas diraihnya gelar doktor ini 
sehingga me nambah jumlah doktor di USM, saat ini 
USM memiliki 30 doktor dan enam guru besar” ungkap 
Hardani.

Hardani juga berharap dengan bertambahnya doktor 
bidang teknologi pertanian dan hukum ini bisa menambah 
kualitas SDM di FTP USM dan fakultas hukum USM 
sehingga bisa berpeluang untuk membuka program S 2 
teknologi pangan dam S3 ilmu hukum.

USM tambah 
DUa DOKtOr 

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM didampingi 
Camat Pedurungan meninjau stan bazar murah di 

halaman Kecamatan Pedurungan.
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SEMARANG- Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (USM) menye
lenggarakan Workshop Penulisan Buku 
Ajar bagi dosen dilingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Semarang (USM) 
pada 2627 Februari 2019 bertempat di 
Kampus Jl. SoekarnoHatta Semarang.

Workshop yang dibuka oleh Dekan 
Fakultas Hukum B Rini Heryanti SH 
MH ini menghadirkan narasumber dari 
Undip antara lain Prof Dr Ir Vitus Dwi 
YBI MS MSc, Prof Dr Sutejo Kuwat 
Widodo, MSi, Dr Ir Subandiyono 
MAppSc, Dr Aris Triwiyanto MT, dan 
Prof Dr IriyantoWidisuseno MHum.

Dalam sambutannya Rini menyam
paikan bahwa dalam melaksanakan 
amanah UU No.12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi, dosen secara 
perseorangan atau berkelompok wajib 
menulis  buku ajar atau buku teks untuk 
mendukung proses belajar mahasiswa 
dan sebagai buku pegangan untuk suatu 
matakuliah yang dipergunakan sebagai 
rujukan standar pada mata kuliah yang 
diampunya.

“Buku ajar bisa menjadi referensi baku 

bagi mata kuliah dan pengembangan 
budaya akademik serta pembudayaan 
kegiatan baca tulis bagi sivitas akade
mika, karena dalam penulisan buku 
ajar dan teks  memiliki perbedaan pedo
man standar/format standar baik untuk 
template dan gaya selingkungnya” 
tambahnya.

Rini menambahkan untuk penyu
sunan buku ajar / buku teks yang baik, 
maka fakultas hukum menyelenggarakan 
workshop penulisan buku ajar yang 
merupakan kelanjutan dari pelatihan 
metodologi penelitian hukum, dengan 
harapan adanya outcome dari para dosen 
untuk meningkatkan jumlah buku ajar 

di Fakultas Hukum USM.
Sementara menurut Dr Ir Suban

diyono MAppSc bahwa buku ajar dibuat 
dengan tujuan memudahkan tugas 
dosen dan memudahkan mahasiswa 
untuk belajar.

“Buku ajar terdiri dari uraian 
yang sederhana dan mudah dipelajari, 
menyajikan banyak contoh dan latihan, 
menyederhanakn konsep, menggunakan 
ba hasa ya ng komu ni k ast i f  da n 
bersahabat” ungkapnya.

“Selain itu gambar, ilustrasi dan 
tabel sangat diperlukan dalam buku 
ajar sehingga memudahkan dosen dan 
amahasiswa” tambahnya.

Fakultas Hukum

Kegiatan yang bertemakan 
“Generasi Muda, 
Generasi Sadar Hukum 

” ini dibuka oleh dekan fakultas 
hukum B Rini Heryanti MH.

Berdasarkan penilaian pada 
babak grand final berlangsung 
seru antara  SMK N 7 Semarang 
dengan Tim Kontra dan SMA 
N 10 Semarang, Tim Pro  dari 
SMK N 7 Semarang akhrinya 
berhasil menjari juara dengan 
menyisihkan SMAN 10 dengan 
perolehan nilai hanya selisih satu 
angka. 

Sedangkan juara 3 diraih 
oleh SMA N 2 Semarang dengan 
menyisihkan tim Pro dan 
Kontra sesama almamater SMA 
N 2 Semarang.

Lomba debat hukum ini 
diikuti oleh 16 tim dari SMA di 
Kota Semarang dan sekitarnya.

“Karena cukup miris 
sekali dengan pelanggaran 
pelanggaran hukum di 
Indonesia saat ini maka 
diharapkan dengan adanya 
bekal yang melalui salah satunya 
adalah lomba debat dimana para 
pelajar sudah mulai diajak untuk 

berpikir kritis berkaitan dengan 
masalah hukum yang ada di 
Indonesia dan diharapkan juga 
menjadi motivasi bagi mereka 
sejak dini untuk bisa memahami 
bagaimana hukum di Indonesia” 
ujar Ketua Panitia Muhammad 
Iftar Aryaputra SH MH.

Generasi muda merupakan 
generasi penerus bangsa, maka 
dari itu generasi muda harus bisa 
memahami dan menerapkan 
tentang arti pentingnya hukum.

“Sangat tertarik dengan 
namanya adu argumen, jadi 
adanya adu argumen bisa 
mengeluarkan isi pikiran saya 
dan menyalurkan apa yang 
saya inginkan sehingga dapat 
memberikan hasil yang terbaik 
dari adu argumen tersebut” 
ucap Pemenang Juara 1 Dika 
Prasetyo.

“Harapannya Universitas 
Semarang tetap memberikan 
penyelenggaraan lombalomba 
yang bermanfaat karena kita 
sebagai pelajar membutuhkan 
perlombaanperlombaan 
untuk mengembangkan diri” 
tambahnya.

SMK N 7 Juara 1 
Debat Hukum di USM

DEMAK Berkenaan mendorong 
pelaksanaan Tri Dharma perguruan 
tinggi, Fakultas Hukum (FH) Universitas 
S em a r a ng  (USM)  memb er i k a n 
penyuluhan hukum di SMA 2 Mranggen. 
Forum ini juga bagian dari program 
pengabdian masyarakat kampus.

Hadir Wakil Dekan, Dhian Indah 
Astanti SH MH dengan didampingi 
beberapa dosen dan mahasiswa.

Menurut koordinartor tim FH USM, 
Muhammad Iftar Aryaputra SH MH, 
selain menjalankan agenda pengabdian 
kepada masyarakat, kegiatan ini juga 

bermaksud menjalin hubungan baik 
dengan SMA 2 Mranggen.

“Keinginannya dapat menjalin 
sinergi yang kuat antara FH dengan 
pihak sekolah. Salah satu materi yang 
disampaikan juga tentang UU Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11/28. 
Pemahaman terhadap UU ITE penting 
disampaikan kepada para pelajar, karna 
pelajar sebagian dari generasi melenial 
tidak lepas dari gawai dan media sosial,” 
imbuhnya.

Disebutkan, pada proses ini, terka
dang ada batasbatas yang dilang gar. 

Muaranya tidak jarang muncul perbuatan 
mengarah kepada pelanggaran aturan. 

Tim juga menyampaikan bahwa 
pada prinsipnya, terdapat ruang bebas 
dalam berekspresi. Namun kebebasan 
itu mempunyai batasan.

Melalui UU ITE, kata dia, pem
batasan yang dimaksud yaitu tidak 
boleh mengunggah materi ujaran 
yang melanggar kesusilaan, berisikan 
penhinaan/ pencemaran nama baik, dan 
mengandung unsur kebohongan/ dusta 
sehinnga menimbulkan kerugian orang 
lain.

Foto bersama : Foto Penyerahan Piala Dan Piagam Juara Satu Lomba Debat 
hukum Antar Pelajar  Kepada SMK N 7 Semarang

Dosen Hukum Ikuti Workshop buku ajar

samPaIkaN materI : Narasumberr 
dari Undip Dr Ir Subandiyono MAppSc 

menyampaikn materi penyusunan buku 
ajar di USM

Ketua BKBH FH 
Memberikan Materi di Blora

BLORA- Bertempat di Balai Desa Golputuk 
Keca mata n Ngawen Kabupaten Blora , 
Kesbangpol menyelenggarakan sarasehan 
wawasan kebangsaan dan cinta tanah air 
bagi pemuda di Kabupaten Blora Tahun 2019, 
yang mengangkat tema Menumbuhkan Jiwa 
Nasionalisme Generasi Penerus Bangsa Demi 
Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Acara tersebut dihadiri Nur Hidayat (Kepala 
Kesbangpol Blora) Letkol Inf Ali Mahmudi SE 
(Dandim 0721/Blora) , Agus Saiful Abib, SH 
MH (Ketua BKBH FH USM) Ika Listiani (Ketua 
KNPI Blora) Drs Suhirman MS (Camat Ngawen) 
seluruh perangkat Desa serta tokoh masyarakat 
Desa Golputuk.

Dalam materinya Ketua BKBH FH USM 
mengingatkan betapa pentingnya jiwa nasionalisme 
di tengah arus globalisasi yang dirasakan semakin 
mengkikis jiwa nasionalisme pemuda. Hal ini dapat 
terlihat dari semakin banyaknya pemuda yang 
apatis terhadap orang lain dalam bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara. 

Jiwa nasionalisme harus dipupuk sedari 
kecil, sehingga diharapkan semangat cinta 
tanah air terus bergelora hingga akhir hayat. 
Jiwa nasionalisme selayaknya hadir pada sendi 
kehidupan pemuda sebagai penerus bangsa, 
meskipun berbeda suku, agama, budaya, bahasa, 
jangan sampai tercerai berai selayaknya India, 
Pakistan dan Bangladesh.

Korupsi merupakan salah satu contoh 
hilangnya jiwa nasionalisme, oleh karena itu 
tindakan memperkaya diri sendiri/orang lain/
korporasi harus segera dihilangkan. 

Foto Bersama: Ketua BKBH USM Agus Saiful 
Abib SH MH Foto Bersama Letkol Inf Ali 

Mahmudi SE, Ika Listiani (Ketua KNPI Blora) 
dan Drs Suhirman MS (Camat Ngawen).

FH USM Beri Penyuluhan Hukum

SeMaranG- SMK N 7 Semarang berhasil meraih Juara 1 
lomba debat hukum Antar Pelajar yang digelar oleh Fakultas 
Hukum Universitas Semarang (USM) baru-baru ini.
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SEMARANG Bertempat 
di ruang rapat Biro Hukum 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah gedung A Lt. 5 Jl. Pahlawan 
No. 9 Semarang, Biro Konsultasi 
dan Bantuan Hukum (BKBH) 
Fakultas Hukum (FH) Universitas 
Semarang (USM) melakukan rapat 
koordinasi dan penandatanganan 
perjanjian kerjasama bantuan 
hukum litigasi bagi masyarakat 
miskin. Pelaksanaan rapat tersebut 
dipimpin kepala Biro Hukum 
Pemprov Jateng dan diikuti 19 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
seJawa Tengah. 

Dalam kesempatan tersebut 
Biro Hukum Pemprov Jateng 
memberikan pengarahan yang 
pada prinsipnya pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah terus 
berupaya memberikan bantuan 

hukum kepada masyarakat 
miskin. Hal ini dilakukan pem
prov berdasarkan UU  No. 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum dan Perda Provinsi 
Jawa Tengah No. 7 Tahun 2014 
tentang Bantuan Hukum Kepada 
Masyarakat Miskin. 

Dalam kesempatan itu pula 
biro hukum mengapresiasi 
terhad ap L BH y a ng mau 
memberikan bantuan hukum 
kepada masyarakat miskin, 
sehingga keadilan dapat dirasakan 

seluruh lapisan masyarakat tanpa 
memandang kasta.

Lebih lanjut, menurut Ketua 
BKBH FH USM Agus Saiful Abib 
SH MH didampingi Sekretaris 
Muhammad Iftar Aryaputra SH 
MH berharap pemberian bantuan 
hukum kepada masyarakat miskin 
oleh Pemprov Jateng ini dapat 
menjadi inspirasi bagi pemerintah 
kota/kabupaten di Jawa Tengah 
yang belum memiliki perda 
bantuan hukum bagi masyarakat 
miskin segera memilikinya.

Fakultas Hukum

S E M A R A N G -  B a d a n 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Hukum Universitas 
Semarang menyelenggarakan 
seminar Lawphor ia dalam 
Penerapan 4 Pilar Bangsa Era 
Milenial dengan tema “Arti 
Penting Konsensus Nasional 
Bagi Indonesia Masa Kini” di 
Auditorium Ir Widjiatmoko USM 
, Kamis (21/2).

Kegiatan ini diikuti 300-an 
peserta Mahasiswa USM serta 
delegasi peserta SMA/K dan 
Mahasiswa Universitas luar. 
Dalam seminar ini menghadirkan 
narasumber R r Mar ia Tr i 
Mangesti SE (DPRD Provinsi 
Jawa Tengah Komisi C), Alex 
Efendi SH MH (Kejaksaan Tinggi 
Jawa Tengah), dan Mukharom 
SHI MH  (Akademisi Fakultas 
Hukum USM).

Pembicara pertama  Rr Maria 
Tri Mangesti SE menjelaskan 
tentang kebhinekaan di dalam 
era digital, pembicara kedua 
Alex Efendi SH MH  tentang 
penerapan 4 pilar bangsa ditinjau 
dar i perspekt if penegakan 
hukum. Selama ini 4 pilar bangsa 
Indonesia dibanggakan tetapi 

sekarang ini sudah melemah 
akan kesadaran generasi milenial 
yang sekarang ini sudah lupa. 
Sedangkan pembicara ketiga 
Mukharom SHI MH tentang 
peran generasi muda dalam 
penerapan ideologi dan falsafah 
bangsa.

Rr Maria Tri Mangesti SE 
mengatakan bahwa 4 pi lar 
kebangsaan yang terdiri dari 
4 pilar kebangsaan meliputi 
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan 
Bhineka Tunggal Ika. “Pancasila 
sebagai dasar dan ideologi negara, 
UUD 1945 sebagai konstitusi 
negara, NKRI sebagai bentuk 
negara, dan Bhineka Tunggal 
Ika sebagai semboyan Negara 
t idak cukup hanya sebagai 
bingkai kehidupan, namun harus 
dipahami serta diamalkan dalam 
kehidupan seharihari agar 
terwujud generasi milenial yang 
total dalam mencintai bangsa dan 
negara” ungkapnya.

“mari kita gunakan nalar 
dan akal sehat, rawat dan jagalah 
Kebhinekaan dalam bingkai 
Pancasila dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kebhinekaan 
itu sebenarnya sudah ada di 

pergaulan lingkungan sekitar. 
Di negara Indonesia sendiri pada 
dasarnya memiliki multi culture 
berbagai macam – macam suku, 
bahasa, agama, dan lainlain ” 
tambahnya

Regita Pramesti selaku ketua 
BEM FH mengatakan perlu kita 
lakukan kegiatan seperti ini karena 
sedikit dari kita yang menyadari 
hal tersebut kebanyakan kita 
lebih menyibukkan diri dengan 
dunia gadget nya bisa dikatakan 
“no gadget no life” tidak bisa 
hidup tanpa gadget dan lupa 
akan hal dalam penerapan 4 pilar 
kebangsaan.

“harapannya setelah acara ini 
teman teman semua tahu bahwa 
selama ini sosial media bisa untuk 
mengeksplorasi diri dan berharap 
4 pilar kebangsaan ini bisa 
diterapkan oleh temanteman 
semua dengan kesadarannya” 
imbuhnya.

SURABAYA- Salah satu Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (USM) berhasil meraih 
gelar Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum 
Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, yaitu 
Dian Septiandani SH MH. 

Septiandani berhasil mempertahankan disertasinya 
dengan predikat yang sangat memuaskan dan 
mendapatkan IPK 3,79 dengan judul“Prinsip 

Kemaslahatan Dalam Peraturan Zakat Sebagai Pengurang 
Pajak Penghasilan”.

Bertindak sebagai promotor Prof. Dr Drs Abd Shomad 
SH MH dengan Co Promotor Dr Sarwirini SH MS dan 
didampingi oleh para penyanggah salah satunya Prof Dr 
Agus Yudha Hernoko SH MH. 

Menurut Dian Septiandani pemerintah dapat 
mempertimbangkan konsep zakat sebagai pengurang 
pajak penghasilan sehingga tidak ada lagi pengenaan 
kewajiban ganda bagi warga negaranya dan hal ini bisa  
dilakukan perubahan  dalam revisi undangundang pajak 
penghasilan.

“Pengurangan kewajiban ini menjadi salah satu sarana 
untuk mensejahterakan masyarakat, hal tersebut dirasakan 
lebih adil dan membawa kemaslahatan dan mengurangi 
kesulitan manusia  sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah” 
ungkapnya.

“Konsep yang berkaitan dengan zakat dimana 
sebelumnya adalah zakat dapat mengurangi penghasilan 
kena pajak, diubah menjadi zakat sebagai pengurang tarif 
pajak penghasilan’ tambahnya.

Dian Septiandani 
raIH DOKtOr

PEMAPARAN: Anggota DPRD 
Jateng RR Maria Tri Mangesti 
menyampaikan materi 4 pilar 
kebangsaan di kampus USM

Pelatihan Penyegaran Metodologi 
Penelitian Hukum bagi Dosen

SEMARANG- Fakultas Hukum Univerisitas Semarang (USM) 
menggelar pelatihan metodologi penelitian hukum bagi dosen di 
kampus USM (6/2). 

Acara yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum USM B 
Rini  Heryanti SH MH ini diikuti semua dosen fakultas dengan 
menghadirkan narasumber Prof Erlyn Indarti SH MA PhD dari 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 

Rini Heryanti dalam sambutannya mengatakan bahwa 
sebagai seorang pendidik dituntut untuk melaksanakan Tri 
dharma Perguruan Tinggi salah satunya dharma yang kedua yaitu 
penelitian. 

“Penyegaran Metodologi bagi dosen dimaksudkan utuk 
meningkatkan kemampuan dan memberikan pemahaman bagi dosen 
dalam melakukan penelitian terutama terkait dengan metodololgi yang 
digunakan, karena seorang peneliti harus dapat bertanggungjawab 
atas penelitianya berdasarkan paramater kebenaran ilmiah, Prinsip
prinsip penenelitian yang dilakukan seperti konsistensi, sistematis 
dan terukur harus dikedepankan”, ungkap Rini.

“Dalam mengkaji suatu  bidang ilmu pengetahuan, bidang kajianya 
nantinya akan berkaitan dengan obyek kegiatan serta metodologi 
yang digunakan” imbuhnya.

Sukimin SH MH selaku ketua Panitia menyampaikan bahwa 
kegiatan tersebut diikuti seluruh dosen fakultas hukum untuk  
memperdalam perbendaharaan filosofis dan metode penelitian 
hukum dan penelitian ilmu sosial tentang hukum.

Selain itu kegiatan ini juga membahas penelitian sosiolegal sebagai 
penelitian interdisipliner serta diskusi  pengalaman penelitian sosio
legal dalam berbagai aspek dan tujuan akademik mapun advokasi. 

BKBH Kerjasama dengan Biro Hukum 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

FOTO BERSAMA : BKBH USM 
Berfoto Bersama Kepala Biro 

Pemprov Jateng Usai Gelar Rapat 
dan Kerjasama

Foto bersama promotor dan penguji usai 
ujian terbuka promosi doktor.
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Keg iat a n ya ng d i i k ut i  220 
mahasiswa USM, UIN Walisongo, 
Polines, Unimus, dan Unwahas 

ini menghadirkan tiga pembicara, Dra 
Atik Suniarti M Si, (DPRD II, Kepala 
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan), Ki 
Joko Gatotkoco (Budayawan dan Ketua 
Yayasan Jawa Agung Nusantara), dan 
Haris Murwanto SE (Dosen Fakultas 
Ekonomi USM).

Dalam sambutannya, Ketua Jurusan 
Akuntansi, Dr. Ardiani Ika Sulistyawati 
SE MM Akt menghimbau kepada para 
mahasiswa untuk selalu berhatihati 
dalam menggunakan media sosial.

“G ener a s i  m i len i a l  s a at  i n i 
dimanjakan dengan gadget, berhati
hatilah dalam bermain media sosial 
(Medsos), karena setian anda posting, 

komen atau follow akan menjadi track 
record ketika kalian akan melamar 
pekerjaan di sebuah perusahaan. Karena 
perusahaan akan melihat setiap aktifitas 
dan menilai karakter kalian dari media 
sosial” ujar Ardiani yang sekaligus 
membuka acara.

Dari pandangan seorang Budayawan, 
Ki Joko Gatotkoco menyampaikan 
perlunya kejujuran dan tanggung 
jawab dari generasi milenial, “Untuk 
menguatkan bangsa kita, diperlukan 
kejujuran dan rasa tanggung jawab dari 
generasi milenial, karena permasalahan 
bangsa kita saat ini muncul dikarenakan 
hilangnya kejujuran dan tanggung 
jawab” tuturnya.

“Generasi milenial saat ini sedang 
dibuat malas dan bodoh. Semua 

bergantung pada gadget, mau makan, 
mau menghitung, mau menghitung atau 
mencari informasi apapun bergantung 
pada gadget, hal ini membuat daya 
berfikir generasi milenial menjadi lemah 
padahal negara ini membutuhkan 
anakanak yang mau maju dan bekerja” 
imbuhnya.

Sementara Dra Atik Suniarti M Si 
menegaskan, “Jangan menjadi buruh di 
negara sendiri, penyakit indonesia saat 
ini adalah lebih menyukai produk luar 
negeri selain itu Indonesia saat ini sedang 
menghadapi permasalahan radikalisme, 
separatisme, narkoba dan korupsi. 
Beban ini ada dipundak kalian untuk 
mejadi estafet generasi pemimpin dunia” 
tegasnya.

D i s a m p i n g  i t u ,  D r a  A t i k 
menambahkan  kepada para generasi 
milenial untuk lebih bijak dalam 
menggunakan sosial media, terutama 
dalam mengkonsumsi beritaberita hoaks 
di tahun politik saat ini, diharapkan 
mahasiswa mampu menjadi generasi 
penerus bangsa yang toleran dalam 
menyikapi sebuah perbedaan.

Dosen Dan 
Karyawan USM 
Ngisi Bareng SPT 
eFilling

S E M A R A N G   S e b a g a i  u p a y a 
meningkatkan kepatuhan dan kewajiban 
administrasi perpajakan dalam pelaporan SPT 
Tahunan untuk tahun 2018 Civitas Akademika 
Universitas Semarang (USM), mengadakan 
Ngisi Bareng Surat Pemberitahuan (SPT)  
Tahunan berbasis eFilling barubaru ini. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan 
rutin setiap tahun yang diselenggarakan 
oleh Tax Center USM yang bekerjasama 
dengan kepegawaian. Hal ini sebagai wujud 
dunia Kampus yang ikut serta mendukung 
Pemerintah.

 Harapannya dengan mengkatnya 
kepatuhan akan meningkatkan pendapatan 
dari sektor pajak, karena perlu diketahui bahwa 
pendapatan Negara kita  diatas 75% di peroleh 
dari pendapatan dari sektor Pajak. Dalam 
pelaksanaan pengisian eFilling disampaikan 
oleh Bapak Nirsetyo Wahdi, SE MM Akt CA 
BKP CPA selaku pengelola Tax Center USM 
dan didampingi oleh para Relawan Pajak dari 
Tax Center USM yang telah dibentuk bersama 
Kanwil DJP Jateng I. 

Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 
karyawan, yang mereka sangat antusias, karena 
mereka tidak ingin laporan pada tanggal
tanggal akhir mendekati 31 Maret 2019. 

e-Filing adalah suatu cara penyam pai
an SPT secara elektronik yang dilaku kan se
cara online dan real time melalui internet 
pada website Direktorat Jenderal Pajak 
(http://www.pajak.go.id) atau Penyedia La
yan an SPT Elektronik atau Application 
Ser  vice Provider (ASP). Layanan eFiling 
melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah 
terintegrasi dalam layanan DJP Online, yang 
da pat diakses pada tautan berikut: Bagi wajib 
pajak yang hendak menyampaikan laporan 
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 
1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan 
(1771) dapat mengisi dan menyampaikan la
por an SPTnya pada aplikasi eFiling di DJP 
Online.

Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S 
disediakan formulir pengisian langsung 
pada aplikasi eFiling. Sedangkan untuk 
penyampaian laporan SPT pajak lainnya 
terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, 
eFiling di DJP Online menyediakan fasilitas 
penyampaian SPT berupa ungggah SPT 
yang telah dibuat melalui aplikasi eSPT 
maupun eFORM.

S E M A R A N G  D a l a m  r a n g k a 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil 
Jateng I bekerjasama dengan Tax Center di 
Lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Jateng I, 
merekrut Relawan Pajak. Tidak terkecuali 
Tax Center Universitas Semarang (USM), ikut 
andil dengan mengirim 13 Relawan Pajak, hal 
tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala 
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I No. KEP
49/WPJ.10/2019, tertanggal 19 Februari 2019. 

“Adapun mahasiswa dari Tax Center 
USM yang dikirim sebagian besar dari Prodi 
Akuntansi semester VI, karena mahasiswa 
tersebut sudah menempuh sebagian besar 
mata Kuliah Perpajakan. Sebelum mereka 
diterjunkan menjadi Relawan Pajak mereka 
juga sudah diberi pelatihan yang cukup oleh 
Pengelola Tax Center USM, Bapak Nirsetyo 
Wahdi, SE MM,Akt CA BKP CPA” tutur 
Bapak Drs. Witjaksono MM, selaku Ketua 
Tax Center USM.

Kegiatan program tersebut diawali 
dengan pemetaan matrik kebutuhan relawan 
pajak ke KPPKPP, pendataan kampus 
atau Tax Center yang bersedia mengikuti 
program, penetapan Kepala Kanwil atas 

penunjukan kampus atau Tax Center peserta 
program relawan pajak, publikasi dan 
rekrutmen program oleh kampus atau Tax 
Center, pengumuman peserta yang lolos 
seleksi calon relawan pajak, pelatihan 
calon relawan pajak, leveling relawan pajak, 
penetapan calon relawan menjadi relawan 
pajak hingga kegiatan asistensi berlangsung. 
Keseluruhan rangkaian kegiatan berlangsung 
dalam periode Januari sampai dengan Maret 
2019. Para relawan akan mendapatkan kaos 
dan atribut berlogo relawan pajak sebagai 
identitas resmi dan ditempatkan di lokasi
lokasi seperti KPP dan gerai pajak luar KPP 
sesuai keputusan Kepala Kanwil.

Sebagai bentuk apresiasi, DJP melalui Di
rektur P2 Humas akan menerbitkan Piagam 
Penghargaan kepada relawan pajak yang 
dirasa layak berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan, diantaranya memenuhi jam 
pelatihan dan jam asistensi serta berpegang 
teguh pada Code of Conduct. Benefit ini sangat 
me narik minat para mahasiswa mengingat ser
tifikat atau piagam dapat menambah lam piran 
dalam Curriculum Vitae (CV) mahasiswa. Hal 
ini tidak ingin disiasiakan oleh Tax Center 
USM dan Tax Center yang lain.

SAMPAIKAN MATERI : Ki Joko Gatotkoco, Budayawan dan Ketua Yayasan Jawa Agung Nusantara menyampaikan materi 
kepada peserta Pelatihan Karakter di Auditorium Ir Widjatmoko

Mahasiswa USM Diminta 
Hati-Hati Dalam Bermedsos

SEMARANG- Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJ-A) 
Universitas Semarang (USM) menggelar Pelatihan Karakter yang 
bertajuk “Menciptakan Generasi Milenial yang Berkarakter sebagai 
Penguat Bangsa” di Auditorium Ir Widjatmoko (11/3).

Tax Center USM Kirim
13 Relawan Pajak

FOTO BERSAMA: Tiga Belas Relawan Pajak 
Universitas Semarang Berfoto Bersama.
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SEMARANG - Mahasiswa Teknik Elektro 
Universitas Se marang (USM) berhasil 
membuat rancang bangun telemedicine 
dari penentuan golongan darah manusia, 
asam urat, dan gula darah dengan berbasis 
Internet of  Things (IoT). 

Mahasiswa yang meneliti terdiri atas Achmad 
Safe’I, Agus Supriyanto, dan Yusraka Dimas Al 
Iman. Tujuan penelitian ini adalah memudahkan 
dokter dalam memeriksa hasil laboratorium pasien 
dalam jarak jauh.

Pembuatan alat telemedicine golongan darah 
yang dapat menentukan jenis golongan darah 
manusia dengan sebuah sensor yang diproses oleh 
mikrokontroller. Jenis golongan darah manusia 
dengan golongan A, B, AB, O dapat diproses dan 
dikirim ke domain hosting yang dapat dimonitoring 
melalui web server. Telemedicine asam urat dengan 
menentukan kadar asam urat dalam tubuh melalui 

sensor yang diproses mikrokontroller sebelum di 
kirim ke domain yang akan di monitoring. 

Telemedicine gula darah yang terdiri dari kadar 
gula darah pada pasien yang puasa dan tidak puasa 
yang dideteksi menggunakan sebuah sensor dan 
hasilnya dikirim ke web server. 

Dari ketiganya tersebut dijadikan dalam sebuah 
alat yang diproses dan dikirim menggunakan Node 
MCU ESP8266 dan dapat dimonitoring dalam 
jarak jauh dengan mengetahui alamat pengiriman 
serta terhubung ke jaringan internet. Komunikasi 
yang dilakukan sudah menggunakan Internet of 
Things sehingga tidak membutuhkan perantara dari 
manusia.

Penelitian ini merupakan awal dari pemeriksaan 
yang lain seperti kadar kolesterol  dan trigliserid 
. Ketiga mahasiswa tersebut berharap dapat 
memberikan manfaat di dunia medis khususnya 
memudahkan para dokter maupun perawat 
dalam mengawasi pasien dalam jarak jauh yang 
tidak langsung bertatap muka dengan pasien dan 
menentukan tindakan dengan cepat untuk terapi 
yang diberikan. 

rancang Bangun telemedicine 
Golongan Darah Berbasis Iot

HasIL karYa : Mahasiswa Teknik Elektro USM (Achmad Safe’I, Agus Supriyanto, 
dan Yusraka Dimas Al Iman)  Memperlihatkan Hasil Karya Mereka

FTP USM Berikan Bansos 
untuk Lansia dan Anak Yatim

DEMAK Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 
Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan Bhakti 
Sosial di Desa Margolinduk, Kecamatan Bonang, Kabupaten 
Demak (11/3). 

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk 
saling berbagi dan saling peduli dengan sesama khususnya 
masyarakat yang kurang mampu dan anakanak yatim 
piatu. 

Program ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya 
dan merupakan salah satu wujud dari kepedulian jajaran 
akademisi FTP USM terhadap masyarakat sekitar.

Acara di buka langsung oleh Dekan FTP Dr Ir Haslina 
MSi dan dihadiri oleh perangkat kelurahan desa setempat. 
Kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian sembako 
ke lansia yang kurang mampu dan anak yatim piatu. 
Bantuan sembako ini dibagikan secara langsung ke rumah 
masingmasing.

Mahasiswa Tingkat Akhir 
Dibekali Ketrampilan 

Olah Pangan Lokal
SEMARANG Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 

Universitas Semarang (USM) mengadakan pelatihan 
kudapan frozen untuk mahasiswa tingkat akhir di La
Zelian Cooking School, Banyumanik (28/2).

 Pelatihan yang diadakan lima hari ini bertujuan 
menciptakan lulusan yang berkompeten dan bersertifikasi 
khususnya dibidang olahan pangan. 

Materi yang diajarakan dalam kegiatan ini yaitu 
Pelatihan keterampilan membuat kudapan pangan lokal 
dengan teknik frozen food menggunakan bahan pokok 
lokal seperti umbiumbian dan tepungtepungan.

 Selain membuat kudapan frozen, para peserta pelatihan 
juga diajarkan cara berkomunikasi yang baik dan benar, 
agar ketika melakukan wawancara mempunyai kesan 
pertama yang bagus. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 
mahasiswa yang dibagi menjadi 10 orang tiap harinya. 

Bagikan Sembako: Warga Desa Margolinduk, Kecamatan 
Bonang, Demak Mendapat Bantu Sembako dari FTP USM

SEMARANG  – Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Universitas Semarang (USM) menggelar 
Sosialisasi Beasiswa dengan ”Tema Wujudkan 
Impian Dengan Prestasi”, di Aula Gedung V 
lantai 6 USM, Rabu (13/3).

Dalam sambutannya, Wakil Rektor III USM 
Dr Mochamad Chaerul Latief mengatakan, 
mahasiswa harus memanfaatkan beasiswa yang 
ada di kampus.

“Beasiswa banyak sekali jenisnya, mulai dari 
beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), 
beasiswa Djarum, beasiswa ekstrakurikuler,” 
ungkapnya.

Kegiatan yang dihadiri 216 mahasiswa 
tersebut, bertujuan untuk memotivasi seluruh 
mahasiswa USM untuk lebih giat dan semangat 
untuk menggapai citacita, dan sosialisasi tentang 

jenis beasiswa yg ada di USM serta beasiswa 
jenjang S2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 
(LPDP).

Sementara itu, Alumni Beasiswa LPDP PK 76 
yang juga selaku narasumber dalam kegiatan itu 
Mochammad Najmul Afad SPd MA mengatakan, 
yang menjadi musuh terbesar saat ini adalah 
diri sendiri karena malas. Selain itu Afad juga 
menyampaikan beasiswa LPDP bermacam
macam jenisnya, yaitu mulai dari beasiswa 
reguler, afirmasi dan lainnya.

“Jika temanteman yakin akan suatu hal, 
pasti bisa. Dan pendidikan itu merupakan suatu 
proses yang tidak bisa di dapat sekarang tetapi 
besok beberapa tahun ke depan akan menuai 
hasilnya,” ungkapnya.SAMPAIKAN ULASAN : Mochammad Najmul Afad SPd MA Menyampaikan 

Ulasan Pada Seminar di Aula Gedung V lantai 6 USM

Mahasiswa Perlu Manfaatkan Beasiswa
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SEMARANG - Universitas Sema rang (USM) 
bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga 
dan Cipta Karya Provinsi Jateng, Balai Jasa 
Konstruksi Jateng, Asosisasi Tenaga Ahli 
Pemborong Indonesia (ATAPI), dan Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jateng 
menggelar pelatihan dan uji kompetensi sertfikasi 
tenaga ahli muda di Kampus USM pada 4 s.d 9 
Maret 2019.

Menurut ketua panitia Ir H Bambang Tutuko MT 
sertfikasi ini diselenggarakan guna membekali 
calon wisudawan fakultas teknik USM  agar 

memiliki sertifikasi profesi dan bisa dugunakan sebagai 
Surat Keteranagn pendamping Ijazah (SKPI).

Kegiatan yang diikuti 91 peserta ini terbagi dua kelas 
yaitu kelas sertifikasi ahli teknik bangunan gedung dan 
ahli teknik jalan.

Dekan Fakultas Teknk Purwanto MT menyambut baik 
kegiatan pelatihan dan uji kompetensi ini dan berharap 
kegiatan seperti ini bisa berlanjut setiap tahun.

“Kerjasama uji kompetensi ini pertama kali kami 
lakukan dan kami menyaabut baik ,semoga kerja sama 
ini bisa menguntungkan  semua pihak dan kami berharap 
kerja sama ini bisa berlanjut setiap tahun” ungkap 
Purwanto.

Sementara Wakil Rekor I Prof Dr Hardani Widiastuti 
MM Psikolog dalam sabutannya mengatakan bahwa 
lulusan USM harus memiliki minimal tiga kompetensi 
yaitu sertifikasi komputer yang bekerja sama dengan 
microsoft, sertifikasi bahasa asing, dan sertifikasi 
keahlian.

“Untuk diterima di dunia kerja tidak cukup dengan 
hard skill saja na mun mahasiswa sebelum lulus dituntut  
memiliki soft skill yang cu kup seperti mengikuti pelatihan 
dan uji kompetensi ini untuk menambah soft skill” ungkap 
Hardani.

Hadir dalam kesempatan tersebut LPJK Jateng Ir Liliek 
Eko Prijono dan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Ir Sigit 
Kerdo Haryono Msi.

Menurut Liliek program pelatihan dan kompetensi 
ini merupakan program percepatan yang sehasrusnya 
seseorang akan dapat mengikuti ujian kompetensi ketika 
sudah memiliki pengalaman kerja.

“Kenapa ada percepatan uji kompetensi ini diakrenakan 
pemerintah saat membangun insfrastruktur yang begitu 
banyak di berbagai penjuru sehingga membutuhkan 
tenaga ahli yang bersertifikasi, dan Indonesia merupakan 
pasar terbesar dalam hal jasa kontruksi” tambah Liliek.

FOTO BERSAMA : Dekan Teknik Berfoto Bersama Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng

Ft USM Gandeng Lembaga Profesi 
Gelar Sertifikasi Kompetensi

SEMARANGTim robot Universitas 
Semarang (USM) akan mengikuti kontes 
robot regional 3 Jawa Tengah, DIY, 
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan 
yang akan diselenggarakan 2527 April 2019 
di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 
Purwokerto. 

Tim robot USM akan mengikuti 3 
katagori, Kontes Robot Sepak Bola Indonesia 
(KRSBI) Beroda. Kontes Robot Sepakbola 
Indonesia Beroda  diadakan untuk 
meningkatkan keilmuan dan kreatifitas 
mahasiswa di bidang robotika.

 Di dalam kontes ini, mahasiswa dituntut 
untuk bisa mengembangkan kemampuan 
dalam bidang mekanika, manufaktur, 
elektronika, pemograman, ar t icia l 
intelligent, image processing, komunikasi 
digital, strategi, kemampuan meneliti 
dan menulis artikel, sekaligus diperlukan 
pengembangan ke arah disiplin, toleransi, 
sportifitas, kerjasama, saling menghargai, 
kontrol emosi dan kemampuan softskill 

lainnya. 
Kontes Robot Sepakbola Indonesia 

Beroda diselenggarakan berdasarkan 
aturan yang dilakukan di RoboCup Middle 
Size League (MSL), dengan menyesuaikan 
kondisi di Indonesia, misalnya pada ukuran 
lapangan dan lainnya. Selain KRSBI, Tim 
robot USM juga mengirimkan timnya dalam 
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia ( 
KRPAI) berkaki. Divisi ini dilombakan 
kecepatan dan kecermatan robot dalam 
mendeteksi api dan memadamkan dengan 
lokasi yang diacak melalui program 
komputer serta robot dapat kembali pada 
saat start awal. Terakhir.

Tim robot USM mengikuti Kontes 
Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI). Robot 
akan mengikuti irama tari yang pada tahun 
2019 bertemakan tari jaipong jawa barat. 
Robot akan bergerak mengikuti irama tari 
jaipong selama 3 menit dan pada waktu 
tertentu robot akan berhenti gerakan pada 
saat musik dimatikan. 

Harmini ST MEng Selaku koordinator 
robot USM berharap, hasil kerja keras 
mahasiswa selama 6 bulan dalam me
rancang robot dapat memperoleh hasil 

yang memuaskan sehingga dapat masuk 
dan menjuarai di ajang kontes robot tingkat 
Nasional yang akan diselenggarakan 1923 
Juni 2019 di Universitas Dian Nuswantoro.

SEMAR ANG – Himpunan 
Mahasiswa Elektro (HME) Universitas 
Semarang (USM) melakukan ke
giatan pelatihan rangkaian listrik 
dan pemrograman matlab yang 
merupakan salah satu program 
kerja HME periode 2018/2019 di 
Laboratorium Elektronika Dasar 

dan di Laboratorium Perencanaan (4 
sd 5/3).

 Adapun kegiatan ini diikuti 
mahasiswa elektro dengan jumlah 
peserta 72 mahasiswa. Tujuan di
adakan kegiatan ini untuk me
ningkatkan kemampuan mahasiswa 
elektro dalam hal pemahaman dan 

pengaplikasian dari suatu rangkaian 
listrik dan pemrograman matlab 
dalam kehidupan nyata.

Pelatihan hari pertama rangkaian 
listrik dilakukan dengan pemahaman 
materi tentang hukum kirchoff I 
dan II, hukum norton, dan hukum 
thevenin. Peserta dijelaskan tentang 
hukum – hukum tersebut kemudian 
dari materi tersebut diterapkan dalam 
sebuah rangkaian listrik. Dari materi 
tersebut mahasiswa diajak untuk 
merancangan rangkaian dari hukum 
kirchoof, norton, dan thevenin di 
lakukan untuk mengetahui ham
batan, arus, dan tegangan pada 
rangkaian tersebut. Pelat ihan 
hari ke dua matlab dilakukan 
dengan mengenalkan dasar – dasar 
pemrograman menggunakan matlab 
dan lembar kerja yang ada.

Mahasiswa Elektro Ikuti Pelatihan 
Rangkaian Listrik dan Matlab 

FOTO BERSAMA : Dosen Teknik 
Elektro Berfoto Bersama Usai Beri 
Pelatihan 

tim robot Usm siap Hadapi kontes robot Nasional 2019

UNjUk kekomPakaN : Tim Robot USM Unjuk Kekompakan 
dengan Berfoto Bersama
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SEMARANG - Rambut 
jagung memiliki potensi 
sebagai alternatif pangan 
fungsional yang bisa 
mengobati penyakit 
kolesterol karena 
mengandung senyawa 
bioaktif dan antioksidan 
alami yang tinggi.

Demikian disampaikan 
Dekan Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas 

Semarang (USM) Ir. Haslina, 
MSi usai mempertahankan 
disertasinya pada ujian terbuka 
promo si  dok tor  prog r a m 
pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret (UNS) pada Kamis (31/1).

Menurutnya, selama ini 
rambut jagung hanya dibuang 
dan menjadi limbah padahal 
k a ndu nga n da la m ra mbut 
jagung memiliki potensi sebagai 
alternatif pangan fungsional 
yang bisa mengobati penyakit 
kolesterol karena mengandung 
senyawa bioaktif dan antioksidan 
alami yang tinggi.

Dalam penelitian ini, Haslina 
meneliti varietas jagung lokal 
yaitu varietas bisma, arjuna , dan 
srikandi putih.

“H a s i l  p e ne l i t i a n  me 
nunjukkan bahwa rambut jagung 
segar varietas bisma memiliki 
kandungan kimia dan fitokimia 
yang tertinggi dengan kadar 

lemak dan protein masing 
masing sebesar 0,45% dan 22,29 
%, “ ungkap Haslina.

Menurutnya, diharapkan 
dari varietas lokal rambut jagung 
ini bisa dikembangkan sebagai 
sumber gizi dan komponen 
bioaktif untuk mengkonversi 
limbah rambut jagung menjadi 
produk yang memiliki nilai 
tambah seperti dibuat minuman, 
teh celup, produk kosmetik dan 
lain lain.

“Penelitian ini menggunakan 
tikus jantan sebagai media uji 
coba dan dari hasil ekstrak rambut 

jagung ini berhasil menurunkan 
kadar kolesterol total sebesar 
3 3 , 6 8 %  d a n  p e n u r u n a n 
trigliserida sebesar 35,39 %,” 
tambahnya menjelaskan.

Seperti diketahui, disertasi 
dengan judul “ Potensi rambut 
jagung ( corn si lk) sebagai 
alternatif pangan fungsional anti 
hiperkolesterolemia” dipaparkan 
Hasl i na d i hadapa n 8 t i m 
penguji yaitu Prof Dr M Furqon 
Hidayatullah MPd selaku ketua 
dan Dr Ir Supriyadi MS selaku 
sekretaris.

Selain itu bertindak sebagai 

promotor Prof Dr Ir Bambang 
Pujiasnanto MS serta Prof Dr Ir 
V Priyo Bintoro MAgr dan Danar 
Praseptiaangga MSc PhD sebagai 
co promotor. Ditambahkan Prof 
Dr Samanhudi SP MSi, Ir Lilik 
Retna Kartikasari MP MAgr Sc 
PhD dan Prof Dr Ir Anang M 
Legowo MSc masing masing 
sebagai penguji.

Dekan FTP USM ini meraih 
gelar doktor dan meraih IPK 
3,94 dengan predikat cumlaude 
serta menempuh studi selama 3,5 
tahun.

Wakil Rektor I USM Prof Dr 

Ha rd a n i  Wid ia s t ut i  M Psi 
mengaku bangga atas diraihnya 
gelar doktor dekan Haslina.

“Kami bangga atas diraihnya 
gela r dok tor in i  sehingga 
menambah jumlah doktor di 
USM, saat ini USM memiliki 30 
doktor dan 6 guru besar” ungkap 
Hardani.

Hardani juga berharap dengan 
bertambahnya doktor bidang 
teknologi pertanian ini bisa 
menambah kualitas SDM di FTP 
USM sehingga bisa berpeluang 
untuk membuka program S 2 
teknologi pangan.

SEMARANG Tim Pengab dian Masyarakat 
Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas 
Semarang (USM) sharing ilmu pengetahuan dibidang 
Teknologi Pertanian kepada siswa SMA  Negeri 5 
Semarang di laboratorium rekayasa pangan USM 
(13/2).

Kegiatan yang diikuti 40 peserta ini diselengarakan 
Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) dengan dipandu oleh Ika Fitriana 
STP MSc, Dr.Ir Haslina MSi, dan Iswoyo SPt MP.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terlihat 
para siswa antusias mendengarkan paparan teori 
dahulu yang disampaikan oleh tim pengabdian 
masyarakat.

Tujuan kegiatan ini melakukan penyuluhan 
dan pelatihan bagi siswa SMAN 5 Semarang untuk 
meningkatakan pemahaman kewirausahaan, 
pengelolahan waluh, es krim buah, dan pengetahuan 

tentang gizi.
Ika Fitriana STP MSc selaku ketua tim pengabdian 

masyarakan mengungkapkan, kegiatan ini rutin 
diadakan setiap tahun dengan adanya tim pengabdian 
masyarakat kali ini kami melaksanakannya dengan 
siswa SMA N 5 Semarang”.

Ia menambahkan, “Dalam penyuluhan ini 
mampu memberikan arahan dan motivasi para 
siswa untuk lebih kenal dengan pengolahan pangan 
dari buah waluh dan es krim serta tau tentang 
kewirausahaannya”.

“Selain itu siswa juga bisa meningkatakan 
kreatifitas dalam pengolahan teknologi pangan” 
ungkap Ika.

Para siswa mengukuti kelas teori diruang kuliah 
kemudian dilanjutkan dengan praktik secara 
langsung dalam pembuatan es krim buah dan olahan 
waluh. 

SEMARANG Fakultas Teknologi Pertanian 
(FTP) Universitas Semarang (USM) menggelar 
Kuliah Umum yang bertajuk “Ketahanan Pangan 
Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di 
Era Industry 4.0” di Aula Gedung V Lantai 6 (20/3).

Kegiatan yang diikuti 209 peserta ini 
menghadirkan narasumber kompeten Dr Ir donny 
yoesgiantoro MM MPA (Pengamat Kebijakan 
Energi dan Lingkungan Universitas Pertahanan 
Jakarta) dan Pastor Hartono.

Dalam materinya, Donny menyampaikan 
pentingnya peran pemerintah dalam mewujudkan 
ketahanan pangan lokal. “Berkaitan dg strategi 

diperlukan kebijakan dari pemerintah, Pemerintah 
harus turun langsung mendengarkan masalah
masalah apa yg sedang dihadapi oleh masyarakat. 
Mengenai permasalahan swasembada pangan, disini 
masih ada dua tujuan yang saling bertentangan, 
oleh karena itu harus dilakukan dengan sistem yang 
benar dan tentunya oleh orangorang yang benar 
juga,” tuturnya.

“Saya ambil contoh ikan, banyak masyarakat 
nelayan yg tidak mendapatkan kesejahteraan yang 
baik, disini sistemnya harus jalan, orangorang yang 
menangani  harus jalan. Berkaitan dengan fungsi 
pelarangan, pemerintah harus tegas, kentucky harus 
dibatasi,  harus menghitung mana yang kuat dan 
mana yang lemah harus diatur,” tegas Donny.

Teliti Rambut Jagung, Haslina raih Gelar Doktor

RAIH GELAR DOKTOR : Dekan FTP USM Dr Ir Haslina MSi foto bersama tim penguji usai ujian terbuka promosi doktor di UNS Surakarta

Ketahanan Pangan Lokal 
Perlu Kebijakan Pemerintah

Siswa SMA N 5 Semarang Belajar Teknologi Pangan di USM

OLAH  BUAH WALUH DAN ES KRIM : Siswa SMA N 5 
Semarang Praktek Olahan Buah Waluh dan Es Krim Buah

Sampaikan Materi: Dr Ir donny yoesgiantoro MM MPA 
Menyampaikan Ulasan Ketahanan Pangan 

di Aula Gedung V Lantai 6 (20/3).

Kuliah Umum di USM
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SeMaranG- Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) bekerjasama dengan Pusat 
Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang 
mengadakan workshop dengan tema “Tatalaksana 
Pendampingan Psikologi untuk Korban Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak” baru-baru ini di 
Kampus Jalan Soekarno Hatta semarang.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota 
kesepahaman antara Fakultas Psikologi USM dan 
PPT Seruni. Hal ini ditegaskan pula oleh Dekan 

Fakultas Psikologi USM Dr Rini Sugiarti MSi Psikolog bahwa  
Fakultas Psikologi USM menjadi salah satu institusi mitra 
PPT Seruni untuk memberikan layanan psikologi terhadap 
perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Semarang 
berdasarkan SK Walikota Semarang tahun 2011 tentang 
Pembentukan Tim Penanganan Kekerasan bagi Perempuan 
dan Anak yang berbasis Gender “Seruni” Kota Semarang.

Rini berharap Workshop ini  dapat menjadi tindak lanjut 
keterlibatan institusi pendidikan tinggi, khususnya Fakultas 
Psikologi USM, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak di Kota Semarang.  

Workshop dibuka  oleh Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang 
(DP3A) FX Bambang Suranggono SSos dan  menyatakan 
kebanggaannya atas peran aktif Fakultas Psikologi USM 
dalam berkontribusi bagi kota Semarang.

Pada workshop ini panitai menghadirkan narasumber 
Dra Myra Diarsi MA, Nur Hasyim MA selaku perwakilan 
dari PPT seruni dan Yudi Kurniawan SPsi MPsi Psikolog 
dari USM. 

Myra Diarsi merupakan pemerhati isuisu terkait 
perempuan dan anak / Konsultan Ahli PPT Seruni. Nur 

Hasyim merupakan dosen sosiologi di UIN Walisongo 
Semarang dan  aktif sebagai peneliti kajian gender sekaligus 
salah satu pendiri gerakan Aliansi Lakilaki Baru (ALB). 

Sementara Yudi Kurniawan adalah dosen Prodi Psikologi 
USM yang memiliki minat kajian dalam penanganan 
dampak psikologi yang dihadapi oleh korban kekerasan. 
Workshop dihadiri oleh dua puluh peserta yang berasal dari 
pendamping korban kekerasan tingkat kecamatan, sekretariat 
PPT Seruni, serta dosen dan mahasiswa Fakultas Psikologi 
USM. Sepanjang workshop, peserta berdiskusi mengenai 
dimensi dalam kasus kekerasan dalam konteks gender dan 
relasi kuasa serta bagaimana bentuk pendampingan psikologi 
yang dapat diberikan terhadap korban. 

Menurut My ra Diarsi ,  sa la h satu 
Narasumber  Workshop ini bertujuan untuk 
menyamakan persepsi terkait dengan 
Standard Operasional Pelaksanaan 
Tata Laksana pendampingan 
terhadap kasus  kasus kekerasan 
pada perempuan dan anak. Lebih 
lanjut dengan persepsi yang 
sama maka langkah selanjutnya 
yakni asesmen lebih terlaksana 
secara sistematis.

“Workshop terbagi menjadi 
dua sesi materi sesi pertama 
adalah gender based violence 
yang   membahas perspektif 
gender dan relasi kuasa dalam 
banyak kasus kekerasan yang 
terjadi terhadap perempuan dan 
anak” ungkapnya

‘”Sementara sesi kedua adalah 
model pendampingan psikologi untuk 
korban kekerasan”.

Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 170 Siswa Ikuti  
Psikovaganza 2019

SEMARANGFakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) sukses menggelar acara 
tahunan  Psikovaganza dengan mengambil 
tema “GerBang Psikologi (Gerak dan Bangun 
(bersama) Psikologi)” (27/2).

Adapun tema tersebut dipilih sebagai simbol 
ajakan dari Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang untuk bersamasama bangkit, 
bergerak, dan memelihara karakter pribadi luar 
biasa, khususnya memotivasi para remaja, siswa/
siswi SMA/SMK/MA dalam meningkatkan 
kepedulian, perhatian, dan kewaspadaan terkait 
dengan kebencanaan. 

Dalam rangkaian kegiatan ini diseleng ga
rakan seminar dan workshop mengenai tanggap 
dan siaga bencana. Seminar yang dimoderatori 
oleh Wakil Dekan Fakultas Psi kologi USM, 
Agung Santoso Pribadi meng hadirkan 
narasumber yang berkompetensi di bidangnya, 
yaitu Dinarjati Nugroho Saputro selaku Staff 
seksi Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan 
Darurat – Bidang Penanganan Darurat BPBD 
Provinsi Jawa Tengah, Ir M Edi Waluyo.

Selain itu narasumber lain adalah Tenaga 
Suka Rela (TSR) PMI Semarang, Ahli Bidang 
Teknik Sipil untuk Kebencanaan, dan Yudi 
Kurniawan, Koordinator Kompartemen Pengab
dian Masyarakat HIMPSI Wilayah Jawa Tengah, 
Penggiat Trauma Healing dan Konseling, Do
sen Fakultas Psikologi Universitas Semarang. 
Sedangkan narasumber Workshop diisi dari 
Unit Pelayanan Masyarakat PMI Kota Semarang, 
yaitu Bambang Kristiono dan Danang Baskoro 
Adi.

Sejumlah 170 peserta dari mahasiswa dan 
siswa beberapa sekolah di sekitar Semarang, 
seperti SMK Farming Ungaran, SMK Kristen 

Terang Bangsa, SMAN 8 Semarang, SMA 
Palebon, dan SMK Nusa Putera 2, 

turut meramaikan seminar 
dan workshop. Salah satu 

pesan yang disampaikan 
narasumber dari 

kegiatan tersebut 
adalah bahwa sudah 
saatnya kita semua 
sejak dini siaga 
dan tanggap 
terhadap bencana 
yang senantiasa 
mengintai kita.

SEMARANG − Unit Ke  giatan 
Mahasiswa (UKM) Pu sat Informasi dan 
Layanan Konseling (Pilus) Uni versitas 
Semarang (USM) telah sukses menggelar 
acara Malam Re nungan AIDS Nusantara 
dengan tema “Light of Life AIDS” pada 
Rabu, (13/3). 

Dalam acara tersebut, UKM Pilus 
mendatangkan narasumber bekerjasama 
dengan Pusat Informasi dan Layanan 
Remaja (Pilar) PKBI Jawa Tengah.

Acara yang dibuka secara langsung 
oleh Wakil Rektor III, Dr Mochamad 
Chaerul Latif M Si ini diadakan di 
selasar Audi torium Ir Widjatmoko 
dengan dihadiri oleh lebih dari 80 
peserta. 

Para peserta tersebut terdiri dari 

delegasi UKM/ (Organisasi Ma ha siswa) 
Orma USM, Peer Educator dari UKM 
Rumah Sahabat Udinus, UKM Stophiva 
Undip, UKM Kristal Unimus, serta 
peserta umum dari ma hasiwa berbagai 
angkatan dari berbagai program studi 
baik di dalam Universitas Semarang 
maupun dari Universitas lain. 

Adapun kegiatan ini menghadirkan 
seorang Ibu ODHA yang bersedia 
sharing tentang kehidupannya. De ngan 
adanya kegiatan ini diha rapkan UKM 
Pilus akan dapat mensosialisasikan 
tentang HIV/AIDS peda mahasiswa, agar 
memiliki pola hidup dan pergaulan yang 
sehat demi terwujudnya USM menjadi 
kampus yang sehat jasmani maupun 
rohani. 

FOTO BERSAMA: Peserta Malam Renungan AIDS Nusantara 
Berfoto Bersama Usai Kegiatan Berlangsung.

UKM Pilus Gelar Renungan 
Aids Nusantara

Psikologi USM-Seruni 
Gelar Workshop 

PaNDU 
acara : Wakil 
Dekan Fakultas 
Psikologi USM, 

Agung Santoso Pribadi 
Memoderatori Kegiatan 
Seminar dan Workshop 

Psikovaganza 2019.
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Seminar Nasional ”Kompleksitas Ideologi Pancasila di Era Millenia

Foto bersama usai MoU dengan Lemhanas

Rektor USM memberikan santunan kepada warga kurang mampu

Dr Hosila foto bersama para promotor dan penguji Peserta Seminar Nasional ”Kompleksitas Ideologi Pancasila di Era Millenia

Mahasiswa berprestasi USM 2019
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Dekan FTIK USM Susanto MKom didampingi pejabat 
struktural berfoto bersama dengan Co-Founder TIIKM 

Srilanka, Isanka P Gamage

Tampil di Pyeongchang Korea Selatan Tim Bulutangkis USM Juara Umum USM Cup XIII 2019

Mahasiswa USM foto bersama mahasiswa berprestasi di Korea Selatan Penyuluhan Sadar Bencana oleh Mahasiswa KKN USM

Nila Reza mahasiswi ilmu komunikasi Fakultas Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi ( FTIK) USM ini memiliki segudang 
prestasi baik tingkat lokal maupun nasional. 

Gadis kelahiran Batusangkar, 19 Januari 1996  menjadi atlet 
bulutangkis unggulan USM. Echa panggilan akrabnya memiliki 

hobby olahraga sejak kecil dan menggeluti dunia bulutangkis 
sampai sekarang.

Alumni SMA 12 Bekasi yang suka makan bakso 
ini bertekad akan memberikan prestasi untuk USM 

sampai akhir tahun ini sebelum fokus skripsi.
“Saya bertekad akan memberikan 

yang terbaik buat USM sebelum fokus 
mengerjakan skripsi sampai akhir tahun 
ini” ungkapnya.

Berbagai prestasi ia torehkan 
diantaranya Juara 1 ganda campuran 
UGM CUP 2016 , Juara 1 ganda campuran 
UGM CUP 2017, Juara 1 ganda putri 
UNHAS CUP 1V 2017, Juara 1 ganda putri 
UNAIR 2017, Juara 1 ganda campuran 
PORSIMAPTAR 2017, Juara 1 beregu 

campuran UGM CUP 2017, Juara 1 beregu 
campuran UGM CUP 2018, Juara 1 beregu 

campuran UNAIR 2018, dan Juara 1 ganda 
putri PORSIMAPTAR 2018.

Selain itu periah IPK 3,59 ini juga 
menorehkan prestasinya sebagai Juara 2 ganda putri 

PORSIMAPTAR 2017, Juara 2 ganda putri UGM CUP 
2017, Juara 2 ganda campuran UNHAS CUP IV , Juara 2 

beregu putri POMNAS 2017, Juara 2 tunggal putri USM 2017, 
Juara 2 USM CUP 2019.

Adapun juara 3 ia raih pada ganda putri USM CUP 2017, ganda 
campuran USM CUP 2018, ganda putri USM CUP 2018, ganda 
campuran UGM CUP 2018, ganda putri UGM CUP 2016, dan ganda 
putri UGM CUP 2018.

Raih Segudang 
Prestasi
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SEMARANG Tim Pengabdian Ma
syarakat bagian psikologi perkembangan  
Fakultas Psikologi Universitas Semarang 
MM. Shinta Pratiwi, Sri Widyawati, Retno 
Ris tiasih Utami dan Martha Kurnia 
Asih pada tanggal 22 – 23 Februari 2019 
melaksanakan kegiatan Pembentukan 
Karakter pada peserta didik kelas 3 – 6 SDN 
Sekayu jalan Bedagan Semarang melalui 
berbagai permainan psikoedukatif.  

Permainanpermainan tersebut dapat 
menyentuh aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor dalam tumbuh kembang anak. 
Melalui kegiatan psikoedukatif diharapkan 
peserta dapat memiliki pengalaman untuk 

menumbuhkan karakter jujur, keyakinan 
pada diri sendiri, ketangguhan, melatih 
ketrampilan berkomunikasi, kerjasama dan 
konsentrasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat 
dilanjutkan  dengan kelas parenting untuk 
ibuibu di wilayah kelurahan Sekayu 
khusunya warga RW 01 dan RW 02 pada 
tanggal 25 – 26 Februari 2019. Kegiatan 
yang mengambil tema pengasuhan di era 
digital tersebut mendapat atensi yang baik 
dari peserta, diharapkan dapat membantu 
ibuibu untuki mengatasi berbagai masalah 
yang ditimbul dalam pengasuhan anak di 
era digital ini. (ADS)

Tumbuhkan  Karakter 
Melalui Pelatihan

bali-Sebanyak 181 Mahasiswa 
Fakultas Psikologi Semester V 
kelas pagi dan sore mengikuti 
kegiatan Kuliah Kerja Lapangan 
(KKL) pada tanggal 23-27 Januari 
2019 di Bali. 

Kegiatan kali ini dilakukan di 
Lapas Krobokan, Rutan Bangli, 
Sekolah Alam Atelier, Home 

Industri Pie susu dan konveksi. 
Kegiatan yang dibimbing 10 

pendamping ini mendapat sambutan 

yang luar biasa dari Kepala Lapas dan 
Kepala Rutan. Mahasiswa mendapat 
banyak pengalaman dan wawasan 
tentang kegiatan yang dilakukan para 
penghuni lapas, bahkan melihat langsung 
proses pembuatan kerajinan tangan dan 
kegiatan untuk mengembangkan potensi 
tahanan. 

Kunjungan di Alam Atelier School 
sangat membuka wawasan mahasiswa 
tentang proses pembelajaran di luar kelas 
dengan suasana yang kondusif dan tidak 
monoton. Diharapkan Dosen Mahasiswa 
A k a n S ema k i n  K re at i f  Da la m 
Mengembangkan Proses Pembelajaran 
Di Kampus. 

Mahasiswa 
Psikoologi 

Kunjungi Lapas
FOTO BERSAMA: Mahasiswa Fakultas Psikologi Berfoto 

Bersama Usai Melakukan Kunjungan

Pada tanggal 27 Januari  02 Februari 
2019, untuk ketiga kalinya Universitas 
Semarang melanjutkan kerja sama dengan 
KJRI Johor dengan mengirimkan 3 dosen 
untuk memberikan pendampingan 
pada masyarakat Indonesia yang belajar 
maupun bekerja di Malaysia.

Salah satu dosen yang melakukan 
kegiatan adalah Anna Dian Savitri dari 
Fakultas Psikologi yang memberikan 
materi tentang pubertas dan motivasi 
belajar untuk siswa SIJB kelas VI dan IX, 
serta motivasi untuk melanjutkan belajar 
di Indonesia pada siswa kelas VII,VIII 
dan IX. 

Selain itu juga diberikan materi untuk 
para guru SIJB mengenai kelas inklusi 
menghadapi siswa berkebutuhan khusus 
dan siswa bermasalah. Tidak hanya 

untuk para siswa dan guru, antusias dari 
staf KJRI pada tim dari USM sangat besar, 
dengan meminta pelatihan manajemen 
stres agar membantu menurunkan 
tingkat stres dalam tugas sehari hari.  

Selain itu Dian Savitri juga membantu 
sta f dan penghuni shelter yang 
menginginkan konseling pribadi, bahkan 
saat diadakan refleksi diri, para TKI B di 
shelter menjadi lebih memahami dirinya 
dan teman di shelter dan meminta maaf 
atas semua kesalahan mereka. Waktu 
yang singkat namun padat aktivitas 
telah dimanfaatkan dengan baik untuk 
berbagi dan share ilmu pada saudara 
yang ada di Malaysia. Semoga kerja sama 
yang baik ini akan terus berlanjut dan 
semakin mengharumkan nama USM di 
kancah Internasional (ADS)  

SEMARANG Fakultas Psikologi 
Universitas Semarang (USM) akan 
melepas wisudawan Fakultas sebanyak 
116 yang diselenggara kan di d i 
Auditorium Ir Widjatmoko USM (23/3)

Acara kali ini merupakan acara yang 
rutin dilakukan Fakultas Psikologi hingga 
smpai saat ini telah mencapai periode 
XXXII yang telah meluluskan sejumlah 
1411 alumni yang saat ini tersebar 
di berbagai kota dan telah mencapai 

kesuksesan dalam pekerjaannya. 
Pada kali ini menghadirkan Lukman 

Nul Hakim SPsi yang beliau memberikan 
tips kepada para wisudawan agar tetap 
berjuang terus untuk bekerja sesuai 
dengan bidang ilmu dan tidak mudah 
putus asa.

Sebagai wisudawan terbaik Vida 
Aprillia sangat bangga dengan IPK 3,93 
yang merupakan proficiat wisudawan 
Fakultas Psikologi USM.

Pada tanggal 16 Maret 2019 bertempat di 
Hotel Whiz, sebanyak 116 calon wisudawan 
Fakultas Psikologi mengikuti kegiatan 
pembekalan, yang bertujuan untuk 
memberikan bekal saat terjun ke dunia 
kerja maupun dalam mengaplikasikan 
ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan. 

Kegiatan ini menghadirkan perwakilan 
dari Himpunan Psikologi Jawa Tengah 

yang memberikan sosialisasi tentang 
SIK dan berbagai manfaat kenggotaaan 
serta mengenai lingkup pekerjaan lulusan 
Psikologi. Selain sharing dari alumni, untuk 
memberikan variasi agar tidak bosan, 
kegiatan jg diisi dengan game dan tim 
building. Semoga materi yang telah diterima 
oleh para wisudawan akan memberikan 
manfaat saat terjun di dunia kerja maupun 
masyarakat. (ADS)

Pembekalan Calon 
Wisudawan Fakultas Psikologi

Wisuda Fakultas Psikologi Periode XXXII

The 3rd Batch International 
Social Services

Sampaikan materi: Dosen Psikologi Anna Dian Savitri menyampaikan materi.
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SEMARANG  Maha sis wa Ilmu 
Komunikasi Univer sitas Semarang 
(USM), menyo sialisasikan bahaya 
bullying atau perundungan pada 40 
pelajar, di Aula SMP Masehi 1 PSAK 
Semarang, barubaru ini.

Aksi perundungan berupa ancaman 
yang dilakukan seseorang terhadap 
orang yang lebih lemah atau rendah, 
sehingga menimbulkan gangguan psikis 
bagi korban. Gangguan dapat berupa 
stres, susah makan, ketakutan, rendah 
diri, depresi dan cemas.

“Melihat merebaknya aksi bullying 
yang dilakukan pelajar saat ini, per
lu dicegah agar tidak berdampak bu
ruk pada mental pelajar. Salah satu lang
kahnya dengan melakukan sosialisasi di 
sekolah” ujar Ketua Panitia, Vanagia. 

Sementara itu, Dosen Psi kologi, 
Fitria Linayaningsih sebagai penyuluh, 
mengatakan siapa saja dapat menjadi 
korban perundungan. Dari riset yang 

dilakukan, tercatat dari 2.841 wa nita 
responden, 36,7% di antara nya pernah 
menjadi korban perundungan.

“Banyaknya jumlah kor ban wanita 
ini juga terjadi karena beberapa faktor, 
yaitu anggapan wanita lebih lemah, 
bahkan wanita selalu dianggap nomor 
dua. Sehingga jumlah bullying wanita 
lebih banyak dibandingkan pria” 
ujarnya.

Selain itu, perundungan terjadi 
dimanapun, termasuk di kelas, di kantin, 
dan di tempat umum.

Fitria menyebutkan ada beberapa 
modus pe run dungan yai tu,  verbal, dan 
psikologis. Pe run  dungan fisik, antara 
lain ten dang an, pukulan, jambakan, tin
ju, tamparan, lempar ben da, meludahi, 
mencu bit , meru sak, membotaki, 
meroyok, menelanjangi, push up berle
bihan, menjemur, mencuci WC, lari 
keliling lapangan yang berlebihan atau 
tidak mengetahui kondisi siswa.

Mahasiswa 
Ajak Masyarakat 

Tolak Hoaks
SIMPANG LIMA- Puluhan mahasiswa 

Universitas Semarang (USM), barubaru ini 
turun ke jalan menyosialisasikan gerakan 
anti hoaks, di kawasan Simpang Lima.

Mereka mengajak para pengunjung Car 
Free Day (CFD) untuk menolak berita hoaks 
dengan menandatangani petisi gerakan anti 
hoaks.

Dalam gerakan tersebut sejumlah 
pengunjung CFD ikut serta menandatangani 
petisi bertuliskan “Bersatu Kita Melawan 
Hoaks”. Sembari meneriakkan slogan 
anti hoaks mereka berjalan mengelilingi 
sepanjang area CFD.

Salah satu peserta aksi, mahasiswa Ilmu 
Komunikasi, Ammar mengatakan gerakan 
ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan 
atas banyaknya korban berita hoaks di 
Indonesia. Mereka khawatir penyebaran 
beriota hoaks semakin tidak terkendali.

“Kami ingin mengedukasi masyarakat 
untuk pandaipandai dalam menangkal 
hoaks. Apalagi udah masuk di tahun 
politik. Harapan kami sih kampanye yang 
kami lakukan bisa memberi dampak positif 
untuk masyarakat secara umum, khususnya 
untuk kami sendiri” ujar Ammar .

Aksi tersebut merupakan wujud 
pengapl i kasia n mata ku l ia h I lmu 
Komunikasi Politik yang mereka peroleh 
di bangku perkuliahan. Dengan aksi ini 
mereka mengajak masyarakat untuk tidak 
terpancing dengan beritaberita yang belum 
tentu kebenarannya.

Dalam aksi itu mereka juga memberikan 
stiker kepada pengunjung yang ikut 
menandatangani petisi. Dalam petisi 
berukuran 2x1 meter itu dipenuhi tanda 
tangan para pendukung aksi.

Salah satu pengunjung, mahasiswa UIN 
Walisongo, Naela Mala Hima Ulya sangat 
mendukung gerakan tersebut. Menurut Ela 
sapaan akrabnya mengatakan hoaks bisa 
menimbulkan permusuhan. Oleh karena 
itu, masyarakat harus bisa menyaring 
informasi yang mereka peroleh.

“Untuk mencegah hoaks tersebar, 
masyarakat harus terbiasa melakukan 
verifikasi terhadap berita yang diterima. 
Selain itu, kebiasaan masyarakat yang 
mudah meneruskan informasi tanpa 
mengkonsfirmasi kebenarannya harus 
dihentikan,” katanya.

Dia berharap, gera kangera kan 
semacam ini terus didengungkan di tempat
tempat yang menjadi konnsentrasi massa. 
Sehinga, lambat laun hoaks bisa berkurang. 

Acara yang dibuka langsung oleh 
Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM menuai banyak peserta 

dengan jumlah mencapai 500 yang 
terdiri dari mahasiswa  USM, dari Uni
versitas lain di Semarang, media,  ko
munitas tangan terampil, dan juga dari 
perusahaan perusahaan besar di Kota 
Semarang serta instansi pemerintah  
yang salah satunya adalah Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG).

Kegiatan seminar ini diawali dengan 
Memorandum of Understanding  
(MoU) yang langsung ditandatangani 
oleh Dekan FTIK Susanto M Kom 
dengan ketiga narasumber pada kali 
ini adalah Budi Setyo Purnomo S Sos 
M I Kom (Ketua KPID Provinsi Jawa 
Tengah), Gunawan Permadi (Pimpinan 

Redaksi Suara Merdeka), dan B Natalia 
Sari Pujiasuti (Founder Komunitas 
Tangan Terampil).

Febrian Wahyu Kristanto S Kom M 
Cs sebagai ketua pelaksana menggelar 
acara tersebut dengan tujuan mengajak 
generasi muda untuk lebih produktif 
dan dapat menghasilkan info yang baik 
dan benar menggunakan sosial media 
dengan arif dan bijaksana, selain itu 
harapan diadakan seminar tersebut 
bahwa dapat mengetahui aturanaturan 
dan dapat mengemas tulisan yang baik.

Selanjutnya bahwa “keprihatinan 
kita sebagai intruksi pendidikan bahwa 
anak muda sekarang sangat suka 
dengan sosial media baik yang tahu 
benar dan tahu salah, sehingga berita 
menjadi hoax dan tidak benar” ungkap 
Budi Setyo Purnomo S Sos M I Kom.

Gunawan Permadi menyampaikan 
bahwa semua dapat menjadi wartawan, 
dan jangan tergesagesa dalam me
nyimpulkan informasi yang ada terkait 
berita hoax semakin maraknya, dan jika 
mendapatkan informasi dari internet 
tidak dapat langsung ditarik simpulan 
melainkan dianalisis kebenarannya.

Selain itu B Natalia Sari Pujiasuti 
mengungkap bahwa jarimu harimaumu 
yang dimana jari yang mengetik tetapi 
harus hati hati, karena ada Undang
undang yang mengatur tentang hal 
tersebut. Selain itu Natalia menghimbau 
bahwa “Berhatihati dalam memposting 
gambar, karena gambar itu lebih jauh 
berbicara”.

Kemudian Natalia menambahkan 
bahwa ada dampak buruk ketika terlalu 
aktif di sosial media bahkan hingga 
menjadikan seseorang itu malas dalam 
bersosialisasi dengan lingkungannya, 
dan dampak positifnya bahwa sosial 
media diibaratkan pisau bermata 
dua yang dapat membuat konten, 
memberikan suatu kekuatan yang dapat 
menarik publik.

tUNjUkkaN 
moU: Dekan 

FTIK Susanto M Kom 
menunjukkan MoU dengan 

Gunawan Permadi Pimpinan 
Redaksi Suara Merdeka 

di Auditorium 
Ir Widjatmoko 

USM.

       Dekan FtIK 
tanda tangani Kerja Sama 
dengan KPiD dan Suara Merdeka

SeMaranG- Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) 
Universitas Semarang (USM) menggelar acara Seminar Nasional 
dengan Tema Melek Media “Memed” Jaman Now yang digelar di 
Auditorium Ir Widjatmoko USM (14/3).

Mahasiswa USM 
Sosialisasikan Bahaya Bullying

Di SMP Masehi 1 PSAK Semarang
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SEMAR ANG Sejumlah mahasiswa Sistem 
Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Universitas Semarang (USM) mengembangkan aplikasi 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) bagi instansi sebagai 
tugas akhir perkuliahan semester gasal barubaru ini.

Mahasiswa semester lima ini diberikan kewajiban 
membuat aplikasi SPK secara berkelompok, mereka 
melakukan wawancara dan observasi terhadap 
permasalahan yang dihadapi instansi/lembaga dan mitra 
yang dapat diselesaikan dengan bantuan SPK. 

Menurut dosen mata kuliah SPK yang sekaligus 
Kaprogdi S1 Sistem Informasi USM, Prind Tri Ajeng 
Pungkasanti Mkom bahwa mahasiswa melakukan 
wawancara dan observasi kepada mitra dan 
UMKM.

“Usai melakukan observasi, setiap 
kelompok menentukan metode 
atau model SPK yang digunakan 
untuk masingmasing mitra” 
tambahnya.

“Selanjutnya data masing
masing mitra disimulasikan 
dengan metode yang digu
nakan untuk kemudian di
analisa. Apabila hasil analisa 
sesuai, setiap kelompok me
ngembangkan hasil analisa 
kedalam bentuk aplikasi dan  
beberapa aplikasi berbasis web 
dan desktop” terangnya.

Prind mengatakan SPK  me
rupakan suatu sistem informasi berbasis 
komputer yg menghasi lkan berbagai 
alternatif keputusan untuk membantu manajemen 
dalam menangani berbagai permasalahan yg terstruktur 
ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data 

dan model.
Menurutnya hampir seluruh mitra merespon dengan 

positif kegiatan ini, karena permasalah yang dihadapi 
ternyata dapat dimodelkan dengan SPK. Output dari 
SPK menjadi informasi untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan sehingga keputusan yang 
diambil bisa tepat dan optimal.

Beberapa pemodelan SPK yang dikembangkan 
mahasiswa USM adalah Penentuan Penerima Beasiswa 
di SMA Masehi dengan metode profile matching, 
penentuan penerima bantuan raskin di Kelrahan 
Bangetayu Wetan, Penentuan Kecamatan Siap Teknologi 
Informasi di Kabupaten Pati, serta aplikasi untuk 

menentukan  Kelayakan Calon TKI di BP3TKI 
Kota Semarang.

Tugas akhir semester ini diharapkan  
dapat memberikan pengalaman 

kepada mahasiswa untuk bertemu 
langsung dengan permasalahan 
yang dihadapi  di masyarakat 
dan dapat memberikan solusi 
dengan mengembangkan 
aplikasi pemodelan SPK untuk 
membantu masyarakat.

Selian itu,  kegiatan ini 
dapat membantu lembaga/

instansi atau pelaku usaha 
da la m mendata sek a l ig us 

membuat sistem atau aplikasi pada 
proses bisnis yang ada sehingga 

mempermudah suatu pekerjaan.

Mahasiswa USM Kampanyekan 
Pemilu Damai

SIMPANGLIMA Mahasiswa Universitas Semarang 
(USM) Jurusan Ilmu Komunikasi, mengajak masyarakat 
untuk mengkampanyekan pemilu damai.

Kegiatan Car Free Day (CFD) Simpanglima 
Semarang, Minggu (13/1) tersebut, digelar dalam rangka 
mengaplikasikan mata kuliah umum Ilmu Komunikasi 
yang diperoleh para mahasiswa di kampus. Dalam 
kegiatan tersebut, juga dideklarasikan pemilu damai, 
tanpa hoaks dan SARA.

Dalam kegiatan ini mereka menggunakan topeng 
tokoh capres dan cawapres. Merekla juga kompak 
mengenakan baju putih, sebagai lambing netralitas.

Mereka melakukan aksi turun jalan dengan membawa 
spanduk bertuliskan “Aksi Damai, Ciptakan Pemilu 
Bersih dan Pro Rakyat. Proses Demokrasi ini tidak akan 
lengkap tanpa partisipasimu, periksa rekam jejaknya dan 
awasi prosesnya.”

Selain itu “Mari Ciptakan Suasana Damai, Jangan 
Menjadi Provokasi” da nada juga “Ikuti Pemilu 2019, 
Damai ItuIndah.”

Kegiatan ini diikuti sejumlah 40 mahasiswa USM, 
dalam rangka menerapkan mata kuliah komunikasi 
politik. Kami ingin mengedukasi masyarakat untuk 
menyikapi pemilu dengan baik dan terus disebarkan 
tentang tertib dan aman pada Pemilu nanti, ujar ketua 
panitia deklarasi Oktapiani Dwi Lestari, Minggu (13/1).

Saran Demokrasi
Menurutnya Pemilu merupakan salah satu sarana 

demokrasi. Pesta demokrasi merupakan perwujudan 
tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang 
berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk 
rakyat.

Melalui pemilu, setidaknya dapat dicapai tiga hal. 
Pertama, masyarakat dapat menguji hakhak politik 
rakyat secara massif dan serentak.

Kedua, berharap terjadinya proses rekrutmen politik 
secara adil, terbuka, dan kompetitif. Terakhir dari pemilu 
nanti dapat terwujud pergiliran kekuasaan yang damai.

SEMARANG- Kompetensi keilmuwan yang 
telah dimiliki oleh para wisudawan Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) 
Universitas Semarang (USM) menjadi sangat 
penting dalam menghadapi era revolusi 
industry 4.0. 

Terutama bagi mahasiswa FTIK yang berbekal 
dengan ilmu teknologi menjadi suatu modal ketika 
terjun di dunia kerja kelak.

Hal ini yang disampaikan oleh Rektor USM, Andy 
Kridasusila SE MM pada Purna Studi Winiwisuda 
XXVI FTIK di Auditorium Ir Widjatmoko (21/3).

“Sebagai lulusan FTIK, harus inovatif, kreatif 
dan inisiatif  untuk mengembangkan keilmuwan
keilmuwan yang telah diperoleh. Dan jika kita 

berbicara tentang teknologi informasi itu ada software, 
ada hardware dan andaanda semua adalah brainware, 
anda pelaku yang nanti akan bisa mendukung 
aktivitas apapun di era revolusi industry” tegas Andy.

Sejumlah 266 wisudawan FTIK yang terdiri dari 
tiga program studi, 59 (Ilmu komunikasi), 51 (Sistem 
Informasi), dan 156 (Teknik Informatika) dilepas oleh 
Dekan FTIK, Susanto SKom MKom.

Adapun wisudawan terbaik diperoleh dari 
program studi Teknik Informatika, Misnawati Nur 
Hudha, putra dari Bapak Kamsir dengan perolehan 
IPK 3,97.

Dalam sambutannya Dekan FTIK menyampaikan 
akan pentingnya menyeimbangkan antara karakter 
moral dan karakter kinerja. Karena seimbang dalam 
dua moral tersebut wisudawan akan siap terjun 
di masyarakat, baik dalam dunia kerja maupun 
mengabdi kepada bangsa.

Dosen Sistem Informasi  
Ajari UMKM Pasarkan 
Produk Berbasis On line

SEMARANG Tiga Dosen Sisem Informasi Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas 
Semarang (USM) menggelar pelatihan pemasaran produk 
UMKM dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat 
Melalui Peningkatan Kemampuan Membangun Media 
Pemasaran UMKM Area Semarang pada Rabu (30/1). 
Ketiga dosen sistem informasi tersebut antara lain Soiful 
Hadi MKom, Nutriana MKom, dan Charis Maulana MPd.

Mereka mengajari 31 peserta dari pelaku Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai dari bagaimana 
mendesign sebuah media promosi yang menarik 
menggunakan software corel drow sampai bagaimana 
melakukan promosi melalui media on line.

Kegiatan ini digelar untuk memberikan pelatihan 
kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro kecil 
menengah (UMKM) mulai dari usaha kuliner, fashion, 
souvenir dan lain lain agar bisa meningkatkan omset 
melalui media promosi baik cetak seperti lewat brosur, 
poster yang menarik  dan juga lewat media sosial seperti 
instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Dalam 
pelatihan ini peserta bisa menambah wawasan dan 
kreatifitasnya dalam menyebarkan produknya dengan 
efektif melalui media sosial dan media cetak.

Wisudawan FtIK Harus 
Mampu Berkompetisi 
di Era Revolusi Industri 4.0

FOTO BERSAMA : Wisudawan-Wisudawan Terbaik FTIK USM Berfoto Bersama Rektor USM dan Dekan FTIK pada 
Purna Studi Winiwisuda XXVI FTIK di Auditorium Ir Widjatmoko (21/3).

Salah satu dosen sistem informasi USM memberikan 
arahan kepada peserta pelatihan di Lab Komputer FTIK 

USM.

Sejumlah mahasiswa Sistem Informasi FTIK USM 
foto bersama usai  menyerahkan aplikasi SPK ke intansi 

mitra.

Penuhi Tugas Akhir Semetser, 
Mahasiswa Kembangkan Aplikasi SPK
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d3 manajemen perusahaan

1 resa YunI praTIWI, a.md 
2 aChmad anZhOrY, a.md 
3 FaIsaL CaKra h, a.md 
4 BaIhaQI ahmadI, a.md 
5 YuLIan Indra jaYa , a.md
6 srI rahaYu, a.md  
7 FerY Indra KarTIKO , a.md 
8 dedIK harYadI, a.md 
9 meILanY Kusuma deWI, a.md
10 amBarWaTI W, a.md 
11 aLBerTO p TamBunan, a.md 
12 rIVO herman juanda, a.md
13 desI raTnasarI, a.md
14 renY purWanInGsIh, a.md
15 nOVI radIYanTI, a.md
16 WahYu hIdaYah, a.md
17 dWI CahYa KurnIaWan, a.md
18 sOFI TrIaTmOjO, a.md
19 rIrIn WahYunInGsIh, a.md
20 jOurdY puTra CIpTa j, a.md 
21 LuTFIa ChOIrun nIsa, a.md 
22 Imme muLYanTI, a.md
23 auLIa rIZKI InaYah, a.md
24 sITI mundhaKIrOh, a.md
25 nuruL marYana, a.md
26 WahYu LesTarInInGsIh, a.md 
27 Indah seTIYaWaTI, a.md
28 FerdIan VIChOIrun n, a.md 
29 aGusTIna FarTIKa sarI, a.md 
30 edWIn Kusuma W, a.md
31 aLIFTIO pujanGGa Y, a.md 
32 nOnIK puTrI hardIYanTI, a.md 
33 BerTha Fajar K, a.md 
34 andreas IFan adI B, a.md
35 rIKa KurnIaWaTI, a.md 
36 aYu deWI sanTIKa, a.md
37 YuLIanIndI nenOn KK, a.md 
38 nIndYa aLIYa h, a.md 
39 arnILda rOLanda, a.md
40 IVan dICKY hermaWan , a.md 
41 TrIa nOVITasarI, a.md 
42 Kresna damassanda, a.md 
43 andre harmaWan p, a.md 
44 andIK praBOWO, a.md 
45 eKO mujIanTO, a.md 
46 nuruL WahIdah, a.md 
47 KarsOnO, a.md 
48 puTrI arYanInGrum W, a.md 
49 heru ChahYOnO, a.md 
50 rOBerTus dIdIK s, a.md
51 nurVITa, a.md 
52 Tan, daVId praBaWa, a.md 
53 rIa OKTaVIa, a.md 
54 InYarO uTamI, a.md 
55 duWI harTanTO, a.md 
56 aFuah, a.md 
57 LILIs seTIYOrInI, a.md 
58 eLY rOhmah, a.md 
59 rOhadaTuL aZIZah, a.md
60 aYu adI TrILesTarI, a.md
61 LeO rIZKI muBarOK, a.md

s1 ILmu huKum

1 raFIQ Iman rahmaWan, s.h.
2 raGa LapLaTa ChaeruBa, s.h.
3 rICKI aZIs dZaKI, s.h.
4 TITah raharjO, s.h.
5 InTan nurILLah saFITrI, s.h.
6 WahYu WandYa ajI muLYOnO, s.h.
7 raFI jeVanda aL FaTTa, s.h.
8 m. YusuF dermaWan, s.h.
9 FaIQaIsY KrIsna dared, s.h.
10 jhOn rIChard samar, s.h.
11 TauFIK aGunG KurnIaWan, s.h.
12 BaYu reGIna aGusTIn, s.h.
13 rudY sanjaYa, s.h.
14 CIKO pramesWarI, s.h.
15 mOhamad KhusnuL m, s.h.
16 dICKY seTIaWan, s.h.
17 IQBaL saTrIO puTra, s.h.
18 Indra Kusuma huda, s.h.
19 nur LaTIFa rasmInInG K, s.h.
20 anIndhITa praBa KIrana, s.h.
21 FarIhah haYunInGTYas, s.h.
22 OrYZa jusTIsIa rIZQY WInaTa, s.h.
23 adITYa prIamBOdO, s.h.
24 nIndY rOFIana, s.h.
25 danIa CahYanInGTYas W, s.h.
26 arGa praseTYa, s.h.
27 WahYu KarTIKa a, s.h.
28 deVI nurhIdaYaTI, s.h.
29 F.X. BaGas hendra praKOsO, s.h.
30 narKO, s.h.
31 rIma nur hajaruL asWad, s.h.
32 TOmI sanTana , s.h.
33 dInda aYu puTu surYa n., s.h.
34 nadILa FeBrITa LesTYanTI, s.h.
35 FITTrIa seTYa permaTa, s.h.
36 eLYsa saTWIKa sarI, s.h.
37 InneKe KurnIaWaTI, s.h.
38 rahaYunInGTYas mIa s, s.h.
39 rIa purnama sarI , s.h.

40 dIah aYu KusumanInGrum , s.h.
41 deWI sOLeKah, s.h.
42 VIrGInIa ZeBaVInsa W, s.h.
43 TIara seKar saranI, s.h.
44 dhImas seTYajI praBOWO, s.h.
45 OKTaVIana rahmaTIKa I, s.h.
46 adeLIa YunIKe puTrI, s.h.
47 rahaYu rIZKI seKar WanGI, s.h.
48 VIrnanda FeBY FarIZKa, s.h.
49 TrI nuGrOhO WahYu C h, s.h.
50 WIdIanaWaTI , s.h.
51 GhOZI muhammad, s.h.
52 djOKO sedIYanTO, s.h.
53 Indah praTIWI, s.h.
54 sudarmadI, s.h.
55 anGGa rIsKha sapuTra, s.h.
56 muhammad uLIn nuha , s.h.
57 aGunG BudIman , s.h.
58 sITI prehaTI, s.h.
59 endar sepTIYanTO, s.h.
60 musTaQIm, s.h.
61 arIF YunaenI, s.h.
62 BaYu TrIanGGOnO, s.h.
63 dIah KurnIasIh, s.h.
64	 NAILUSSA’ADAH,	S.H.
65 muhammad adI nuGrOhO, s.h.
66 nurrOsYId dWI OKTaVIan, s.h.
67 aYu saFITrI WuLandarI , s.h.
68 aYu nOVITasarI, s.h.
69 anhar LaTIF praYOGO, s.h.
70 aChmad asharI, s.h.
71 nur YaTI, s.h.
72 TrI BudI WaLuYO , s.h.
73 dWI YanTO , s.h.
74 nOFIa nur LaTIFah , s.h.
75 LaILIs sarIFah , s.h.
76 panOTO, s.h.
77 Irma OLe VYO, s.h.
78 dhanu TIrTa ranGGa s, s.h.
79 aFIFah nuruL Chasanah , s.h.
80 YaTIman, s.h.
81 a. KhOIruL hIdaYaT, s.h.
82 sheLLY puTrI musTIKa ranI, s.h.
83	 BAHIROTUL		‘AALIMAH,	S.H.
84 ema aGusTIna, s.h.
85 nuruL rIZa LuThFIana, s.h.
86 dede KhOLIF arraChman, s.h.
87 BaGus seTIYaWan, s.h.
88 aan ChunaIFI, s.h.
89 FIQI aZIs, s.h.
90 BaGus prIandOKO, s.h.
91 dWIKI sepTIan, s.h.
92 enY aprIYanTI, s.h.
93 muhammad aFan muKTI, s.h.
94 rOBIaTuL adaWIYah, s.h.
95 masnI, s.h.
96 BaGus susILO, s.h.
97 peTra sOnanda sepTaFOmaL, s.h.
98 m. sOLeh, s.h.
99 dIdIK arIYanTO, s.h.
100 dIKI BrahmanTara, s.h.
101 LIna KarTIKa handrIYanI, s.h.
102 harYOnO, s.h.
103 ade adrIansYah, s.h.
104 LeKsandrO GaLIh a K. r, s.h.
105 KhOerOn, s.h.

s1 manajemen

1 rICO Candra uTama, s.e.
2 KhOIruL anWar, s.e.
3 aBduL maLIK, s.e.
4 muhamad FITrIYanTO, s.e.
5 rYan puTra praTama, s.e.
6 TOmY CahYO GumILanG, s.e.
7 nOVIanY BudI seTYanInGsIh, s.e.
8 IKa arTIKa nuGrOhO, s.e.
9 dIdIK harsOnO, s.e.
10 rheZa prIamBOdO, s.e.
11 edI sapuTrO, s.e.
12 rIZKa dIah nur harTanTI, s.e.
13 puTra andhIKa jaKa s, s.e.
14 muChamad dIKI hardIYanTO , s.e.
15 reZa seTYO nuGrOhO, s.e.
16 rIKa harI WahjunInGTYas, s.e.
17 aGnI Yusa sepTIaWan , s.e.
18 adZIm amaLIKa, s.e.
19 andI TrIa purnaTa, s.e.
20 WIsnu Chandra darmaWan, s.e.
21 nanOK LahardI, s.e.
22 reZa surYa rahmadanI, s.e.
23	 MUHAMAD	ANANG	MA’RUF,	S.E.
24 TrI edI seTIaWan, s.e.
25 mOChamad ZaInaL aBIdIn, s.e.
26 WahYu mardYanTO, s.e.
27 dInda nuGrahanInG TYas, s.e.
28 mOh. hasan BIsrI, s.e.
29 BudI harjanTO, s.e.
30 eKO praseTYO sudarmajI, s.e.
31 anITYO IrFan sanTIKO, s.e.
32 nOVITasarI, s.e.
33 muhammad uLInnuha a, s.e.
34 jenY praTIWI hardIanTI, s.e.
35 GILanG TrI uTOmO, s.e.
36 adhIL panjI praKOsO, s.e.

37 sandY WIsnu Wardana, s.e.
38 ade LuTVI mandaLa puTra, s.e.
39 YusuF saWaLudIn, s.e.
40 adI LInuWIh, s.e.
41 aGunG purnama, s.e.
42 sepTIan LuTFI ardIYanTO, s.e.
43 deKa unGGuL praTOWO, s.e.
44 aYIs FITrIanTO, s.e.
45 aZKIL hILmY aL maLIK, s.e.
46 GaLIh TrIaTmOjO, s.e.
47 aprILana aYa saKLI, s.e.
48 muhammad aGY nIrBaYa, s.e.
49 OdI naLendra, s.e.
50 herI WahYu praTama, s.e.
51 arIF surYaWan, s.e.
52 anOK suLIsTIaWan, s.e.
53 rIVCO FITrananda r, s.e.
54 dWI suKO WInarnO, s.e.
55 muhammad nOOr IKhWan a, s.e.
56 dhOnI nuGrOhO, s.e.
57 FerY WahYu LesTarI, s.e.
58 surururrOhman, s.e.
59 KrIsna adITYa BaYu m, s.e.
60 asTrI pujI rahaYu, s.e.
61 LuLuK FauZIah, s.e.
62 Ima aYu FasCha, s.e.
63 eVITa raTnasarI, s.e.
64 dITa amBarWaTI, s.e.
65 eVa marITa, s.e.
66	 ARI	NURFATMAWATI	SA’DUN,	S.E.
67 raTna purWanTI, s.e.
68 anGGa ajI nursahId, s.e.
69 CLOrInda permadI puTrI, s.e.
70 LIna meI assTuTI, s.e.
71 seKar aYu BudI uTamI, s.e.
72 rOFIQOh FarIhaTuL hasanah, s.e.
73 nOVIa LIsTI serunI arBIasarI, s.e.
74 aFIFaTun nadLIrOh, s.e.
75 CITra ramadhanTI FauZI, s.e.
76 IKa arIsanTI InaYah, s.e.
77 Yesa resKY anGGun CahYa p, s.e.
78 ILham Yudhan aZharI s, s.e.
79 rIha nurjannah, s.e.
80 TuTuT OCTaVIana deWI, s.e.
81 FauZIZah nur LIna, s.e.
82 BInar arIe raharja, s.e.
83 shara nurdIana nOVITa, s.e.
84 Fera rIsna mITa, s.e.
85 nILna aLmuna rIZQI r, s.e.
86 FeLa OKTa KurnIaWaTI , s.e.
87 CITra andILLa puTrI, s.e.
88 YunIKa, s.e.
89 LennY parIsITa ramandarI, s.e.
90 deWI KharIsma, s.e.
91 nOVLasTIan CIndaLa puTra, s.e.
92 WahYu ardIanTO seTIaBudI, s.e.
93 WahYu aGunG WIBOWO, s.e.
94 anGGraenI WuLansarI, s.e.
95 naFI FIrmadIana, s.e.
96 anIsa rahmaWaTI, s.e.
97 seTYana ChIQmI FIQLIa, s.e.
98 janu herLamBanG nuGrOhO, s.e.
99	 MIFTAKUL	MA’ARIF,	S.E.
100 GIFFarI IZZan asrOFI, s.e.
101 hendra sepTIaWan, s.e.
102 renI sasnI ZaKIYah, s.e.
103 arum marYanI, s.e.
104 TIas murTI rahaYu , s.e.
105 YusTI surYO amaLIa, s.e.
106 asTrId CarOLIna eKO muLYaTI, s.e.
107 ajenG aYu FaTImah p, s.e.
108 aGus muKTI WIBOWO, s.e.
109 YuLIanI FenI LIndarmaWan, s.e.
110 esTrI YuLI punGKIsarI, s.e.
111	 SALVI	I’TISHOMAH,	S.E.
112 sLameT arY seTIYaWan, s.e.
113 nuGrOhO WahYu FITrIYanTO, s.e.
114 rIna andrIanI, s.e.
115 nadIYa aFIdaTuL hasanah, s.e.
116 ardITa pramesThI, s.e.
117 rIKa sepTIYanI, s.e.
118 puTrI andhIKa rheInaTa, s.e.
119 resKa OCTaVIa, s.e.
120 BaGas adI sumanTrI, s.e.
121 LIna YuLIana, s.e.
122 ChrIsTYan BaYu praTama, s.e.
123 YunaTuL LuThFI, s.e.
124 musLIKaTI, s.e.
125 aLIYa nur CahYOnO, s.e.
126 asrI panGesTI uTamI, s.e.
127 anGeLITa KusumasTuTI, s.e.
128 Imam sYarIFuddIn, s.e.
129 eKO FITrI CahYanTO, s.e.
130 Candra dWI YuLIanTO, s.e.
131 jupITa LesTarI, s.e.
132 adITYa dWI rahaYunInGTYas, s.e.
133 desI Buana sarI , s.e.
134 aVITa rusdIana deWI, s.e.
135	 ELVA	MASTO’ATU	ROSADA,	S.E.
136 GadIs VICKa GusTameLa, s.e.
137 Iman mauLana, s.e.
138 IsnaWaTI, s.e.
139 dImas BanGun WIjaYa, s.e.
140 seLLY YunITa, s.e.
141 sepTIan muhamad rIZKI, s.e.
142 ThOrIQuL KamaL, s.e.

143 WahYu seTYanInGsIh, s.e.
144 arum LarasaTI , s.e.
145 dZIKrI aWWaLIYan FIrdaus, s.e.
146 GandIs sadeWI , s.e.
147 mIFTanIa dessY raTnaFurI, s.e.
148 Fajar asharI, s.e.
149 mauLIda FITrIa nurjanah, s.e.
150 henrI seTIaWan, s.e.
151 namBanG KurnIaWan, s.e.
152 FaKhrIZaL WahYu a, s.e.
153 audY ZOhara, s.e.
154 mOChammad eKO s, s.e.
155 anITa FITrIYanI, s.e.
156 amaLYa dWI raChmaWaTI, s.e.
157 GaLIh sudIrman, s.e.
158 BaGus adrIanTO IsLam, s.e.
159 LaTIFah dInI nOVIana, s.e.
160 nILa sarOYa, s.e.
161 eKO seTYO adI, s.e.
162 rIO OKTaWan, s.e.
163 adITIa ahmad husen, s.e.
164 KOmarIYah, s.e.
165 muhammad suKrOn m, s.e.
166 renI FITrIana, s.e.
167 amaLIa purBO sapuTrI, s.e.
168 sITI nur haYaTI, s.e.
169 dIYah aYu pusVITasarI, s.e.
170 jaLuh WIBOWO, s.e.
171 FITrIana ChOIrunnIsa, s.e.
172 annIsa rIZKY FeBrIanI, s.e.
173 rIZQI ajI YOWana, s.e.
174 TITI saFITrI, s.e.
175 merIsa herLInasarI, s.e.
176 BahrI ahmad aL aZam, s.e.
177 nananG TuaIman saIFudIn , s.e.
178 pIpIn herLIna, s.e.
179 naWaWI, s.e.
180 srI deBOra sITumOranG , s.e.
181 anjanI dWI nur aZIZ, s.e.
182 muhammad WahIduL G r, s.e.
183 dIan aFI shOFIYanTI, s.e.
184 KhIKmaTuL jaZIrOh, s.e.
185 dIan rIsTIanI, s.e.
186 anGGa FeBrIYanTO, s.e.
187 arIeF TeKun WICaKsOnO, s.e.
188 YasInTa Kusuma deWI, s.e.
189 FaIsaL nur rahmaT, s.e.
190 rIsKa LeLIYanI, s.e.
191 dWI anuGrah IndraYanI, s.e.
192 GaBBI adheGhea puTrI I, s.e.
193 aGITIa muLYasarI, s.e.
194 KOmsIYaTun, s.e.
195 sITI Fajar arIYanTI, s.e.
196 harIs harTanTO, s.e.
197 edO deVandra uLuL aLBaB, s.e.
198 IsTI handaYanI, s.e.
199 aGus praBOWO, s.e.
200 nanIK surYanI, s.e.
201 andI seTIadI, s.e.
202 sIsKa YunITa puspITasarI, s.e.
203 nur aInI, s.e.
204 OKI nuGrOhO , s.e.
205 neOVemY da COsTa, s.e.
206 marLIana puTrI KumaLasarI, s.e.
207 deBBY anITa puTrI, s.e.
208 TOmmY aKmaL sYah, s.e.
209 m. ChOIruL umam, s.e.
210 nOr IraWaTI, s.e.
211 rIZQI nur hIdaYah, s.e.
212 rIVanI FaTIKa KarInTasarI, s.e.
213 aBdur rOsYId , s.e.
214 arIs seTIarsO , s.e.
215 rIZaL andI prIhaTna, s.e.
216 edY sudrajaT, s.e.
217 dOdY nur CahYO puTrO p, s.e.
218 saTrIYO arGO praKOsO, s.e.
219 YenI KurnIaWaTI, s.e.
220 Khamdan KamaLudIn , s.e.
221 IndrI YunIYar LesTarI, s.e.
222 Zarah nurKarImah, s.e.
223 januar arY erFIanTO, s.e.
224 OKTaFIYana prasTYanInG T, s.e.
225 TrI YuLIanTO, s.e.
226 Ina surYanI pamunGKas, s.e.
227 TeGuh seKTI prasTIYO, s.e.
228 nIsWaTun nasIKah , s.e.
229 endanG LesTarI, s.e.
230 purWanTInInGsIh, s.e.
231 aInI sYahadaTI, s.e.
232 meLIsa FILanTIKa, s.e.
233 aGus suprapTO, s.e.
234 nandI heLWI sepTIadI, s.e.
235 Candra praTama, s.e.
236 renI pujInInGsIh, s.e.
237 anGGraenI LuThFIa aZmI  , s.e.
238 muhamad aBduL GhOFur , s.e.
239 aYu nur janah, s.e.
240 muKhLIsIn, s.e.
241 desY WuLandarI, s.e.
242 BaGus praKOsa , s.e.
243 m. aGus BIsrI, s.e.
244 muhammad aFIFudIn, s.e.
245 anGGa dWI seTIYaWan , s.e.
246 anIs maGFIrOh, s.e.
247	 SITI	A’ISAH,	S.E.
248 BaharuddIn WICaKsOnO, s.e.

249 junITa paLupI, s.e.
250 ahmad sOpIYan, s.e.
251 IQBaL ChOIruL aWamI, s.e.
252 LIsnaWaTI , s.e.
253 nurmaLa sarI , s.e.
254 nur hIdaYaT , s.e.
255 maChFudIn nasa, s.e.
256 TIYas muZaILIFa, s.e.
257 IsTIQOmah , s.e.
258 anWar musadad , s.e.
259 GaLIh hardInI uTOmO, s.e.
260 anIK YuLIanTI, s.e.
261 pujI panGesTI, s.e.
262 pOnCO nuGrOhO , s.e.
263 anGGa adI sapuTra, s.e.
264 deVITa puTrI damaYanTI, s.e.
265 YuYun WahYu TrIanna, s.e.
266 uLFa YuLIanTI, s.e.
267 pujI LesTarI, s.e.
268 aLIna munIasarI , s.e.
269 GendIs naWanG raharjanTI, s.e.
270 nOrma suLIsTYanInGsIh , s.e.
271 rIVan KhaIruL BarrY, s.e.
272 deWI LIsTIYanI, s.e.
273 YuLIa deFI hardIanTI, s.e.
274 arIYanI KurnIanInGsIh, s.e.
275 arI WIBOWO, s.e.
276 eKa nILa arIsTIanI, s.e.
277 YuLIZa arYanInGTIas p, s.e.
278 muhammad FadjarI, s.e.
279 dannY susILO uTama, s.e.
280 dIan musTIKasanI, s.e.
281 dIan anGGraInI, s.e.
282 eVa sanY WhardanI, s.e.
283 eVI puspITasarI , s.e.
284 denI sIsmOYOWaTI, s.e.
285 erma praseTYanInGrum, s.e.
286 FITra deddY KOsWara, s.e.
287 LOGIKa mahar BanGKIT a, s.e.
288 BaKar rIdhO praseTYO, s.e.
289 nOVI ChOIruL nIsa, s.e.
290 eKa arOma nurIrma, s.e.
291 pujIaTI, s.e.
292 hIdaYaTuL masLaChah , s.e.
293 pujI LesTarI , s.e.
294 VITa puTrI radIndasarI, s.e.
295 YudhI aprIanTO permana, s.e.
296 FaZuLaeKhah, s.e.
297	 NAILIS	SA’ADAH,	S.E.
298 FrIda meIFIna praTIWI, s.e.
299 ahmad nur IsKandar, s.e.
300 IKhsan aBduLLah , s.e.
301 eLLa aGusTIn WardanI, s.e.
302 pranOTO hadI LInuWIh , s.e.
303	 MOCHIJRA’IS	SURYANSYAH,	S.E.
304 nuruL muKarOmah, s.e.
305 WIdYanTOrO adITYa seTIOnO, s.e.
306 YOhana asmaradeWI , s.e.
307 FeBrIana sushanTI, s.e.
308 IndI rahaYu nInGTIas, s.e.
309 aBraham ade puTra, s.e.
310 anIs KurnIaWaTI , s.e.
311 anna IsTIKOmah , s.e.
312 sITI nur hasanah , s.e.
313 rIa padma nur arIYanI, s.e.
314 endah YunIanTI , s.e.
315 rIna dIYanTI, s.e.
316 Ines dWI panGesTI , s.e.
317 rusdIanI TrI aTmajI , s.e.
318 aGusTInus sIGId suharTO, s.e.
319 nur rOmadIYah, s.e.
320 WahYu BudI uTOmO , s.e.
321 Indah LesTarI, s.e.
322 marIa anGeL TYasTIKasarI, s.e.
323 Is FaIZah, s.e.
324 anGGraenI KurnIa deWI, s.e.
325 dWI handaYanInGTYas , s.e.
326 unIK KusumasarI, s.e.
327 sYaIFudIn ZamZurI, s.e.
328 KhuBaB IBrOhIm , s.e.
329 OKTa sILVIa, s.e.
330 FLOrenTIna anGGITa saFITrI, s.e.
331 Indah permaTasarI , s.e.
332 ahmad FaTKhuL hImam , s.e.
333 deWI KurnIasIh , s.e.
334 narsIh, s.e.
335 aChmad musTaFIrIn, s.e.
336 nadhIFah , s.e.
337 dhITa FITrIYanI, s.e.
338 Indah pujI LesTarI, s.e.
339 IndrI WIjaYanTI, s.e.
340 anITa aprILIana, s.e.
341 anGGa pradITa sapuTra, s.e.
342 Ima dWIjaYaTI, s.e.
343 LaTIFaTun nadhIFah, s.e.
344 eLI sITI BahuL masrurOh , s.e.
345 andana BudITamI, s.e.
346 eKa YuLIana, s.e.
347 mOhamad nuruL arIFIn , s.e.
348 nOVITa dWI FITrIana , s.e.
349 aLI FahruddIn , s.e.
350 aBduL rOZaK , s.e.
351 dIan sepTIana, s.e.
352 aWaL FaIsaL rIFaI, s.e.
353 jOKO hermaWan , s.e.
354 ade puTra perKasa, s.e.

355 daru ChurnIanTO, s.e.
356 BudI praseTIYO , s.e.
357 OnnY arTha mandaLa puTrI, s.e.
358 ardhI saTYa puTra nusa, s.e.
359 adI seTYa pamunGKas , s.e.
360 arBI LeO BasKOrO, s.e.
361 Chandra seTIaWan, s.e.
362 ajI CahYOnO , s.e.
363 mOChamad FahreZa, s.e.
364 naBILLa aTIQa aYusTIn, s.e.
365 LIsa nur anGGraInI, s.e.
366 muhamad rIFQI sandrIa, s.e.
367 suprIYaTIn , s.e.
368 sepTIa aYu pramudITa, s.e.
369 dWI muZaYanTO, s.e.
370 LOrna jOda sepTIanI, s.e.
371 eLIsa nur rOsYIdah uTamI, s.e.
372 nOVTYan aYu arauFI, s.e.
373 seTIadI, s.e.
374 hendra KrIsTanTO, s.e.
375 dIaZ ILham adI praKOsO, s.e.
376 ade muLYaTI deWI , s.e.
377 hannY puspITa, s.e.
378 dWI WahYu WuLansarI, s.e.
379 YuLIana KusumasarI , s.e.
380 deVI Indah permaTa sarI, s.e.
381 deWaKa ajI WICaKsana, s.e.
382 Ida rIKaYana, s.e.
383 ZahrOh murTaTInInGrum, s.e.
384 jeane srI juLIanTI, s.e.
385 rOBIaTu ruKhIYaTI , s.e.
386 ZIah IsTIQOmah, s.e.
387 muhammad heru h, s.e.
388 mOh TauFIK rIdWan, s.e.
389 sITI nur aLIah , s.e.
390 arIF seTIaWan, s.e.
391 CendY rIZKY permaTasarI, s.e.
392 nadIa OKTaVIana, s.e.
393 ahmad FaOZan, s.e.
394 ZuLFa danIYa sarI, s.e.
395 hesTI IrYanI, s.e.
396 TrI LesTarI, s.e.
397 sILa FIjar sarI, s.e.
398 GraCe marIa sITumeanG, s.e.
399 arsTIanTI dIenar prILIsKa, s.e.
400 deVI FITrIanI, s.e.
401 muhammad TauFIQ h, s.e.
402 dIVa BaGus surYa puTra, s.e.
403 nILna euIshKarIma, s.e.

s1 aKunTansI

1 FeBrIanY deVI a djOhan, s.e.
2 YuhaFIZ Kun a, s.e.
3 OnG, rOBerT OKTaVIanTO, s.e.
4 edWIn FeBrIanTO , s.e.
5 andrY pradesTYa, s.e.
6 saTrIO BaGasKara, s.e.
7 mOChamad sIdIK musLImIn, s.e.
8 BunGa  BumI perTIWI, s.e.
9 sYarOh nur rOChmah, s.e.
10 juLITarIKO hendraYanI, s.e.
11 ImanIar dYah m, s.e.
12 andIKa aGus IraWan, s.e.
13 srI WuLan, s.e.
14 sIsKa dWI WIjaYanTI, s.e.
15 WahBu aBshOr , s.e.
16 henGKI praseTYO, s.e.
17 rIZaL nur KhOLIs, s.e.
18 denY IndrIanTO, s.e.
19 meILIYana, s.e.
20 GusTI susILOWaTI, s.e.
21 marTaTIK CahYanInGrum, s.e.
22 rIZaL FauZI TrI WIBOWO, s.e.
23 OKTaVIan YOGa Kusuma, s.e.
24 adIFTIa VeBY mauLa, s.e.
25 muhammad nuruL muBIn, s.e.
26 WahYu WIjanarKO , s.e.
27 LuTpI WahYu maLIK . I, s.e.
28 Yanuar ardIansYah, s.e.
29 CITra aYu andarWIjaYanTI, s.e.
30 aInuL FITrI, s.e.
31 marsInTa dWI ranTI, s.e.
32 aChmad LuTFIYanTO, s.e.
33 hesTI marYaTun, s.e.
34 anIsa nIKmah uTamI, s.e.
35 FeBrIana aYu saFITrI, s.e.
36 nurdIn ajI pramOnO, s.e.
37 anGeLIna heLda nInG p., s.e.
38 anGGun CITra OKTaVIanI, s.e.
39 nur FITrIYanI, s.e.
40 FerdIana rIsTOWaTI, s.e.
41 IndrIa sanTI, s.e.
42 WIWIT WIjaYanTI, s.e.
43 FITrI aYu nandea, s.e.
44 dIVYa WILWaTIKTa, s.e.
45 uLYa ThOrIQOh, s.e.
46 LuTFI WIjanarKO, s.e.
47 FILIana nOOr FaIZah, s.e.
48 Wardah ramaddanI, s.e.
49 eLLa anGGraenI, s.e.
50 rIsma TrIsWaTI aYunInGTIas, s.e.
51 sITI FaThImah, s.e.
52 nOVITa damaYanTI, s.e.
53 FarIda nuraIna, s.e.
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54 seKar BudI hadIK p, s.e.
55 BunGa musTIKa arum , s.e.
56 maWar dIana FeBrI r, s.e.
57 uLFa KurnIa sanI, s.e.
58 FaTmaTur rOhImah, s.e.
59 FarIdaTun naFsIYah, s.e.
60 GITa srI saTYa WIBOWO, s.e.
61 KurnILa InunG s aL KhOIr, s.e.
62 nurLaILY nIChLaTuL FauZIYah, s.e.
63 panjI ranGGa muKTI KumBara, s.e.
64 FeBrIana rahmasarI, s.e.
65 maZarIna QhIsTIna, s.e.
66 muhammad TauFIQur rOhman, s.e.
67 reTnO YuLInar, s.e.
68 mILa KumaLa sarI, s.e.
69 Lanjar deVI arumsarI, s.e.
70 nOVIa BaYu TrIasTuTI, s.e.
71 sepTI TYas erYanTI puTrI, s.e.
72 nurus saBILa, s.e.
73 FahILuLYana, s.e.
74	 FIKA	ULFA	ANNIF’AH,	S.E.
75 mITa dWI seTYanI, s.e.
76 BennInG seTYa BudI, s.e.
77 anGGI LIa rOsIanI, s.e.
78 deVI sarasWaTI, s.e.
79 rOseLa umI saVITrI, s.e.
80 FaKuma ruFITaWaTI, s.e.
81 YennI nurLIKah, s.e.
82 nIa anGGraInI , s.e.
83 edI puTra sInaGa, s.e.
84 TITO aBdILLa, s.e.
85 nILa maharanI, s.e.
86 WIdIYa raChmaWaTI, s.e.
87 naBeLLa KarTIKa, s.e.
88 erIsa mauLana saFrO, s.e.
89 dIKY IraWan suYOnO, s.e.
90 arTha harVIa adhI CITra, s.e.
91 WIWIK anGGraInI , s.e.
92 dIdIK seTYaWan, s.e.
93 amaLIna puTrI TamImI, s.e.
94 sITI aWaLLIYah, s.e.
95 FIKa dIsTa WuLansarI, s.e.
96 aLFInI, s.e.
97 Indah C KusumanInGpuTrI, s.e.
98 reTnO Fajar seTYanInGsIh, s.e.
99 sepTI WuLandarI, s.e.
100 rIZKIa naZIma, s.e.
101 BeKTI GusTama puTra, s.e.
102 hesTInIsa arIFah dhanI, s.e.
103 erna IndIana, s.e.
104 nOVI IndrIanI, s.e.
105 dYah KusWOrInI , s.e.
106 TrI WIdIYanTI, s.e.
107 m. ardIan aKmaL, s.e.
108 aYu VeprI LIanI, s.e.
109 muhammad FarId, s.e.
110 WIsnu murTI, s.e.
111 dIah Kusuma nITa, s.e.
112 raTIh WahYu peBrIanTI, s.e.
113 aLVIYaTur rOhmanIah, s.e.
114 eVI meLaTI , s.e.
115 muFTIKhaTun aIsYah, s.e.
116 mILLa ana aYu LesTarI, s.e.
117 nIsa nur jannah, s.e.
118 sITI LaILI dWI suCIaTI, s.e.
119 eVY seTYanInGrum, s.e.
120 nYImas sITI muKarahma r, s.e.
121 nerIna ImaWIanda, s.e.
122 sITI amarOh , s.e.
123 dessYTa sarI, s.e.
124 arnIK WIjaYanTI, s.e.
125 aprILIa arum puTrI WardOYO, s.e.
126 LILIs prasTIWI , s.e.
127 WInda YuLIana, s.e.
128 nOVa ranI arYanTanu, s.e.
129 FITra nurmaYa, s.e.
130 arIna FadLIYaTIna uLYa, s.e.
131 IKa rahmaWaTI, s.e.
132 VIna rOhVIana, s.e.
133 aLdI ZuLFa Indah saLeKhah, s.e.
134 mIrTa aInur KaFIndra , s.e.
135 aLVIn saWaLdan, s.e.
136 BeLLa aYu FerIsKa, s.e.
137 pITrI sheLI IndarWaTI, s.e.
138 FITrIa uTamI nInGsIh, s.e.
139 FI shOFIa, s.e.
140 Indah WahYunInGsIh, s.e.
141 eVITa rIZKY CahYa puTrI, s.e.
142 YuLIa puTrI uTamI, s.e.
143 sITI murOhah, s.e.
144 herLIna aYudYa WIBOWO, s.e.
145 anGGun asrI YuLIandInI, s.e.
146 deWI rIKa IraWaTI, s.e.
147	 FINA	NUR’AINI	HANIFAH,	S.E.
148 sYLVIana BudIarTI, s.e.
149 jOKO rIYadI , s.e.
150 ananG maFruKI , s.e.
151 rena amIruLIa hanaFI, s.e.
152 hermaWan, s.e.
153 nur rahaYunInGsIh, s.e.
154 sYahFITrI FeBrIYanTI, s.e.
155 nur arIYana FITrIYa, s.e.
156 danIeL IndraWan, s.e.
157 nOVITa rIZKa anGGITasarI, s.e.
158 OKTaFIanI mauLIhIdaYah, s.e.
159 YOGI resTO arsOnO, s.e.
160 Indah aYu FITrIa, s.e.
161 nIda saFITrI, s.e.
162 rOBY suGIarTI, s.e.
163 WIdIasTuTI, s.e.
164 raTIh nOr aFFIFah, s.e.
165 danY eKO sapuTrO, s.e.
166 pOnCO pamunGKas, s.e.

167 OeI, LIsa LOrensIa WIYOnO, s.e.
168 LIana suBaGIO, s.e.
169 sanTI seTYOWaTI, s.e.
170 musa LeWIsusanTO, s.e.
171 desTanIa ardeLa dWIana p, s.e.
172 neLI InTan sarI, s.e.
173 rahmaT hIdaYaT, s.e.
174 harYanTO, s.e.
175 ana IraWaTI, s.e.
176 merrYZa, s.e.
177 IFa LuTFIaTun nIKma, s.e.
178 ameLLIa nuruL aInI, s.e.
179 Indra OKTaVIanTO, s.e.
180 FeBrIan anGGa perKasa I, s.e.
181 nana nur LITa deWI, s.e.
182 Indah perTIWI, s.e.
183 meI anGGraenI, s.e.
184 dIKa puTrI praTIWI, s.e.
185 ahmad sYarIF hIdaYaTuLLah, s.e.
186 nur dWI saLIndrI, s.e.
187 mOnICa dIna LesTarI, s.e.
188 ZuLIanInGsIh, s.e.
189 samueL GunaWan, s.e.
190 OLnITaVIa ajenG d, s.e.
191 ade InaYah , s.e.
192 nanda rIZKY puTrI , s.e.
193 LuKman haKIm , s.e.
194 ajI CIpTO IsTYaGI, s.e.
195 dITa nOVIanI puspasarI, s.e.
196 aTIKa ruhama , s.e.
197 nuruL KharIsah, s.e.
198 ana dIFIaTI, s.e.
199 rOmadhOn nur YaTImah , s.e.
200 meI LIsaWaTI, s.e.
201 asFIrOTuL auLIYah, s.e.
202 LaTIFaTuL hemInur KarOmah, s.e.
203 nuruL hIdaYah , s.e.
204 ZenI aGusTIna , s.e.
205 KhILa uLYa , s.e.
206 WIWIK WIdYasTuTI, s.e.
207 rIZKa asTIa suWarnO, s.e.
208 naTaLIa desY arIesTIanY, s.e.
209 renI rIZKY arYanTI, s.e.
210 YanY KurnIaWaTI, s.e.
211 FauZIa mujI LesTarI, s.e.
212 LaeLI TIKa mardanI, s.e.
213 srI rejeKI, s.e.
214 nOVI nur InaYaTIKa , s.e.
215 aLFIaTun handaYanI, s.e.
216 LIsa KarIna , s.e.
217 dWI nurIVada, s.e.
218 meYTa dWI hersanTI, s.e.
219 YuLIanTO, s.e.
220 surenI , s.e.
221 suGIharTInI, s.e.
222 IKa dWI CahYanInGsIh, s.e.
223 WahYu  TrI anIsYa, s.e.
224 CahYanInG rahaYu , s.e.
225 IGnaTIus suradI, s.e.
226 LuTVI aYu praTIWI, s.e.
227 suGIYOnO, s.e.
228 aChmad saTOrI, s.e.
229 nInIK human BuKhOrIYah, s.e.
230 andYKa CahYa praTama, s.e.
231 aGus YuLIa nInGsIh , s.e.
232 saIdun, s.e.
233 eLLYsa ramadIYanI, s.e.
234 arLIVIanI saVInTa mandasarI, s.e.
235 YuLIa asrI anI, s.e.
236 aGnes  FIsCarIna , s.e.
237 IKa pramITa, s.e.
238 maGhFIrOTun Khasanah, s.e.
239 Indah seTYOWaTI, s.e.
240 rIYanTO, s.e.
241 VIna suCI perTIWI, s.e.
242 meGa aGusTIna, s.e.
243 sesILIa WIdI puTrIanInGsIh, s.e.
244 BeTTY ChrIsTIana, s.e.
245 erna KusumaWaTI, s.e.
246 rIFKa marIa andhI , s.e.
247 endrI meI sarI , s.e.
248 aLFIaTur rOhmanIah, s.e.
249 hanY dWI eLIYanTI, s.e.
250 surYO aGunG CahYOnO, s.e.
251 TrI aGusTIn FaTmasarI, s.e.
252 suprIhaTIn, s.e.
253 LIa seTYaWaTI , s.e.
254 adrIana IKa n rahmaWaTI , s.e.
255 dWI puTrI handaYanI, s.e.
256 Khana marIa uLFah, s.e.
257 nOVILIa WIdIYa arIanI, s.e.
258 LILIK rahmaWaTI, s.e.
259 LaILI FajrIYaTI, s.e.
260 aGus munIF, s.e.
261 r. Fajar arIes seTIaWan, s.e.
262 neTY pamunGKas, s.e.
263 arIeF muhammad praseTYO, s.e.
264 mIrTa aYu eKa praTIWI, s.e.
265 TIFanI anGeLLIa, s.e.
266 aGunG pujIanTO nuGrOhO, s.e.
267 Indah YuLI asmIaTI , s.e.
268 VIVI sILVIanI, s.e.
269 deWI nOVIana , s.e.
270 sITI musLIChah , s.e.
271 rIKa masrurOh , s.e.
272 FajarIna nOVIanTI m, s.e.
273 LIna seTIaWaTI, s.e.
274 dIan CahYanInGTYas , s.e.
275 reGIna ennan panGesTIKa, s.e.
276 hana FajarYanTI , s.e.
277 BudI erWanTO, s.e.
278 LaILaTuL FaTIYah , s.e.
279 WIWIK seTYOWaTI, s.e.

280 Ida aYu permaTasarI , s.e.
281 ahmad KusTIanTO, s.e.
282 aLdea FITrI , s.e.
283 mIsKIYah , s.e.
284 dWI sepTIna sarI , s.e.
285 nessYa anandasarI , s.e.
286 endah FITrIana, s.e.
287 TIYa janIaTI, s.e.
288 erIandInI, s.e.
289 endra KurnIaWan, s.e.
290 nesYa marTha sarI, s.e.
291 sepTI deWI anGGITa, s.e.
292 ardIOLa deLLa ara  , s.e.
293 anjas WIdIanTOrO , s.e.
294 TrI nuGrOhO , s.e.
295 henGKI surYO, s.e.
296 usWaTun Khasanah , s.e.
297 nOVIa anGGI praTIWI , s.e.
298 muTIah , s.e.
299 emmY arOFah, s.e.
300 rahmaT praTama puTra, s.e.
301 IKa sapuTrI , s.e.
302 m aBduL nasIr , s.e.
303 dICKY ajI pamunGKas , s.e.
304 GanIs ema FadILLa , s.e.
305 BaGus panunTun , s.e.
306 seLVIa eKa YuLIanI, s.e.
307 rIsTa WIdYasTuTI, s.e.
308 OCTaVIa TrI harTanTI, s.e.
309 anGGI hasTI nuGrOhO, s.e.
310 erIKa reGIna, s.e.
311 esTI sarLIna , s.e.
312 renY YuLIana , s.e.
313 desY FITrIYanI , s.e.
314 VenY uLFIana, s.e.
315 prILIa herdIana, s.e.
316 TrI aFITa rOChWaTInInGsIh, s.e.
317 YuLIana sarI, s.e.
318 puTrI nanda nOVIanI, s.e.
319 aGus FahrI huseIn, s.e.
320 sepTYan YuKI praTama, s.e.
321 nur arOFah , s.e.
322 sOFIa naBeLLa, s.e.
323 sInTa mIFTahuL jannah, s.e.
324 LuLuK nOFIsaTuL hasanah, s.e.
325 dhaVId , s.e.
326 umI hanIK , s.e.
327 dWI FITrIanI, s.e.
328 muhammad IKhsan, s.e.
329 FrIsKa LuXmaWaTI , s.e.
330 suCI purnamaWaTI, s.e.
331 nIna KharIsma puTrI, s.e.
332 erLIana sOFIYa puTrI Ch, s.e.
333 deWI nur CahYaTI, s.e.
334 aGusTIna puTrI WuLan sarI, s.e.
335 YunI dIah andrIanI, s.e.
336 Ina FaTmaWaTI, s.e.
337 deVI permaTasarI , s.e.
338 FarIChaTuL FIrda, s.e.
339 nuruL auLIa IsnaInI, s.e.
340 FauZIah uLFa amBarWaTI, s.e.
341 aZIZaTus sYIFa aLaFFah, s.e.
342 m. KharIsma hardIYanTO, s.e.
343 nIa purWaTI, s.e.
344 mOhamad Fajar seTIaWan , s.e.
345 denY nOVaZeus KOILam, s.e.
346 hanIK aTI , s.e.
347 rIna WIdIYanTI, s.e.
348 Yanuar sITI aIsYah, s.e.
349 meIsrOTuL Khasanah, s.e.
350 puTrI ernaWaTI, s.e.
351 KhOZInaTuL muaWanah , s.e.
352 dIan WahYu sapuTrI, s.e.
353 TITIK IraWaTI, s.e.
354 Van BasTen CanIGIa, s.e.
355 prIamBOdO BaYu adjIe, s.e.
356 LuTVI dWI nur rOChmah, s.e.
357 nuZuLuL FITrIanI, s.e.
358 LaILI IsTIQOmah , s.e.
359 deWI LIsnIaWaTI , s.e.
360 GO, rendY YOhan GunaWan , s.e.
361 dIna YuLIanTIKa, s.e.
362 desY rahmanIa eFendY, s.e.
363 deBBY seLVIana, s.e.
364 raTIh WuLandarI , s.e.
365 hILda Fara dITa, s.e.
366 dIYah nurChOLIFah , s.e.
367 KhOIruL umamI, s.e.
368 desI surYandarI , s.e.
369 arImBI puTrI heraWaTI, s.e.
370 FrILIa Kusuma WaTI, s.e.
371 aenI musTaGhFIrOh, s.e.
372 ahmad suprIYadI, s.e.
373 endanG KusWaTI, s.e.
374	 MIFTACHUS	SA’ADAH	,	S.E.
375 srI harYanInGsIh , s.e.
376 henI anGGrahInI, s.e.
377 WInda rahaYu, s.e.
378 TrI handaYanI , s.e.
379 ana IsnaInI, s.e.
380 dWI nGardIYanTO, s.e.
381 Indah KumaLa sarI , s.e.
382 aYu surYandanI, s.e.
383 aLIFIa rIZKY aprILITa, s.e.
384 InaYah LIsTIanInGsIh, s.e.
385 mauLana ajI prassTYO, s.e.
386	 ROBI’ATUL	CHASANAH,	S.E.
387 deVI raTna saFITrI, s.e.
388 meGa rInda praTama , s.e.
389 seKar arum YunIanTI, s.e.
390 sITI muTmaInah, s.e.
391 herLIn OKTaFIana, s.e.
392 jaenah, s.e.

393 aFIFah FaTIn erI sapuTrI, s.e.
394 saIda TIna aZIZah, s.e.
395 WahYu LuTFIanI, s.e.
396 Indra Tamara puTra, s.e.
397 meILY aZITa, s.e.
398 puTrI aZIZah, s.e.
399 sITI muKhsInaTun, s.e.
400 sILVIa dWI dYah sarI harTOnO, s.e.
401 FrenCee aYu nOmI YudIanTI, s.e.
402 saFrIda IndrIYanI, s.e.
403 auLIa nOFIana, s.e.
404 IIn eLIVa , s.e.
405 nur FITrIYanI , s.e.
406 nOVI CahYaTI, s.e.
407 rIZKI rahmad, s.e.
408 danY IBrahIm, s.e.
409 LenY WIdYaWaTI, s.e.
410 ILmIYah KurnIasarI, s.e.
411 uTamI, s.e.
412 BaGus BIraWa mahardIKa , s.e.
413 hWOnG, IVanI KrIsTIanTI G , s.e.
414 raras jInGGa nILa d r, s.e.
415 puTrI WuLandarI, s.e.
416 meGah aYu rahmaWaTI, s.e.
417 puTrI auLIa, s.e.
418 hanIFa perTIWI , s.e.
419 husen saBa rOsId m, s.e.
420 WasI pamunGKas sarI, s.e.
421 aGIL WahYu seTIadI, s.e.
422 dYah arInI , s.e.
423 FeBrIanTO dOnI nursasOnGKO, s.e.
424 dessY pamujI rahaYu, s.e.
425 sITI nuruL hIdaYah, s.e.
426 GITa andrIasarI WIBOWO, s.e.
427 enY YuLIana , s.e.
428 andreanI KharIsma r, s.e.
429 raZesa GIO saLam , s.e.
430 YurI resTIYanTI, s.e.
431 TrI sunu sYaFaaT, s.e.
432 dIna nadIFah, s.e.
433 rIanITa purnamasarI, s.e.
434 arIFaTuL janah, s.e.
435 WaChId mOCh. Ihsan, s.e.
436 VIOLITa asTrId WIdYaVIrana, s.e.

s1 psIKOLOGI

1 hadI sanTOsO, s.psI
2 aBI puTra arTOnO, s.psI
3 praseTYO ajI WIGunO, s.psI
4 serLY YuanITa aFandI , s.psI
5 desI WuLan nuGrahenI, s.psI
6 arInI YuKe rIsTIana, s.psI
7 Yusup adI sapuTrO, s.psI
8 muhammad FadhIL BudIarTO, s.psI
9 aLI hamdan, s.psI
10 eden rOsaLIne, s.psI
11 nOna merLIna, s.psI
12 rOmadhOn surYa Tama, s.psI
13 BenITa rIZKI naOmI, s.psI
14 dIna YanITa samueL, s.psI
15 ITa uZZaKIYah, s.psI
16 aWanda KarIn sYaFITrI, s.psI
17 rendrI TIrZa YunIar, s.psI
18 anGGun KenCana saKTI, s.psI
19 paTrICIa aYunInGTYas p puTrI, s.psI
20 raFIFa OKsha seTYana, s.psI
21 aLpha dea deVIna, s.psI
22 ardhIea WIndasarI, s.psI
23 FITrI GITa ameLIa, s.psI
24 deBI dWIYaTI, s.psI
25 WahYu seTIa nInGsIh, s.psI
26 VIda aprILLIa, s.psI
27 sheLLa WIdIYanTI, s.psI
28 rIKI anTOnI, s.psI
29 maFTuKhah uLInnuhaYah, s.psI
30 IsaBeLLa apresIa, s.psI
31 VICKY nIrmaLasarI, s.psI
32 audIna nurhasnIa, s.psI
33 ZumarOh , s.psI
34 CInTYa YuLInda puTrI, s.psI
35 Irene YuLIana naIBahO, s.psI
36 nOVITa meGaWaTI, s.psI
37 VenesIa W KaLInTanG, s.psI
38 YusuF musTOFa KurnIaWan, s.psI
39 nILa TehranIan, s.psI
40 ardInda puTrI praseTYaWaTI, s.psI
41 ChrIsTIanY anIssa GeLanG, s.psI
42 TrIa deWanTI, s.psI
43 Irma dWI nurhaYaTI , s.psI
44 rIna erLIna, s.psI
45 marGareTha srI W, s.psI
46 aGIs suLIsTIOrInI, s.psI
47 ajenG arInTa arYan puTrI, s.psI
48 dImas unGGuL sapuTra, s.psI
49 erFIa WahYunInGsIh, s.psI
50 WILda sInTa deWI, s.psI
51 srI suparnI, s.psI
52 rIsKa srI muLYanI, s.psI
53 nenI dhIan InsanI, s.psI
54 raTrI ade hapsarI, s.psI
55 deWI FaTma WuLan sarI, s.psI
56 aGIL harIsasOnGKO, s.psI
57 edI sIsWanTO, s.psI
58 masTa marLIna , s.psI
59 VICKY dIeGO Fernanda, s.psI
60 erWIn seTYO nuGrOhO, s.psI
61 nOVanGGa dhIKa maharTa, s.psI
62 muhamad aLIa FahIm, s.psI
63 sYanIndITTa anGGIna m, s.psI
64 rInO BaharI, s.psI
65 Chandra arum, s.psI

66 BrIan KurnIa adI puTra, s.psI
67 BunGa nadIne emmanueLLa, s.psI
68 aLFIan masruLLOh aKBar, s.psI
69 CherrY ChITa herda praTIWI, s.psI
70 nur purWa hIdaYaTun, s.psI
71 Yana damaYanTI, s.psI
72	 NUR	AHMAD	ROFI’I,	S.PSI
73 dWI mIranTI, s.psI
74 WIsnu adI Kusuma , s.psI
75 WahYu TrI CahYOnO, s.psI
76 sLameT harsOdIQ, s.psI
77 TImBuL sIsWO WIdOdO, s.psI
78 mahFud sYaIFudIn, s.psI
79 maeLana TrI TIrTO ajI , s.psI
80 annIsa nur LaYLI praTIWI, s.psI
81 sheLa aprILIa, s.psI
82 meILITa anGGraInI , s.psI
83 asrI nardYa hermanTO, s.psI
84 uLFa damaYanTI, s.psI
85 nur dYah seTIanInGsIh, s.psI
86 OCKY FharadILa rOsarI, s.psI
87 meGa deWI , s.psI
88 dITa anjanI, s.psI
89 nOr KhOIrIYah, s.psI
90 ruTh OKTaVIanI suYOnO, s.psI
91 nInda sarI hOsana, s.psI
92 dIna nOVITa IraWaTI , s.psI
93 suTrImO, s.psI
94 IsmY muTIarasarI, s.psI
95 BaGas ajI sapuTra, s.psI
96 asYhadI, s.psI
97 dennY mahendra , s.psI
98 WIjanarKO, s.psI
99 aYu saTIa FaTmaWaTI , s.psI
100 deWI IndraWaTI, s.psI
101 IhFan nuGrOhO sapuTrO, s.psI
102 muhammad sOLeKhan, s.psI
103 FITrI rahmaWaTI  , s.psI
104 LIa ChOFIanIda , s.psI
105 OLIVIa dIan WIdYaWaTI, s.psI
106 VeLLa rIZZa TrIana, s.psI
107 KarunIa aGusTYana W, s.psI
108 jauharI ChOLILI, s.psI
109 anna prashInTa, s.psI
110 sanTI hadIWaTI , s.psI
111 puTrI puspITa sarI, s.psI
112 dWI hardIanTO, s.psI
113 GIan pujI eKa marYanTI, s.psI
114 henGKI VernandO maLau, s.psI
115 eunIKe KrIsTIana maharanI, s.psI
116 BeLda paTrIa saLsaBILLa , s.psI

s1 TeKnIK sIpIL

1 jOrdY KurnIa seTIaWan, s.T.
2 I GusTI aGunG anTarIKsa, s.T.
3 mOhamad hIsam aBduL ajIs, s.T.
4 daTa anGGara , s.T.
5 arI BasTIYan , s.T.
6 CahYO sapuTrO , s.T.
7 arIna manasIKana, s.T.
8 WaWan rahmad nOVanTO, s.T.
9 FaTWa praha YudITa, s.T.
10 muhamad KhuKuh BudI Wu, s.T.
11 LuZFI mahadZIr CamaL, s.T.
12 adI WInarnO, s.T.
13 andrI YunanTO, s.T.
14 dWIKO nuGrOhO, s.T.
15 ZaKKI LuBIs FIrdaus, s.T.
16 ahmad Indra sYarIFuddIn, s.T.
17 derrY prIma KurnIa, s.T.
18 rama ade nuGraha, s.T.
19 ahmad raFI, s.T.
20 Fajar ahmad FaIZ, s.T.
21 BaYu ramadhan, s.T.
22 ImrOn rOhmaT aFIF, s.T.
23 suTrIandIKa, s.T.
24 ZaInus sYaKIF, s.T.
25 aKId IBnu haKIm, s.T.
26 dea maLBIra praTama, s.T.
27 dedY seTIaWan, s.T.
28 aLI mashar, s.T.
29 FerdY KurnIanTOnO, s.T.
30 arI nur dIanTO, s.T.
31 adITYa TheO praTama, s.T.
32 eKO BudI WaLuYO , s.T.
33 muKTI anas, s.T.
34 LuCKY adI praTama, s.T.
35 sIndhu BImanTOrO, s.T.
36 Fajar WahYu adI, s.T.
37 aBduLLah KandIK, s.T.
38 FaIsaL WahYu hIdaYaTuLLah, s.T.
39	 MUHAMAD	ALI	MA’SUM,	S.T.
40 ahmad dWIYanTO, s.T.
41 ananG saIFuddIn , s.T.
42 muhammad YusuF, s.T.
43 ZuLham aZIZ prIBadI, s.T.
44 rIeKe TYas arumsarI, s.T.
45 rOsIanTO aGunG praBOWO, s.T.
46 adYTYa dWI KurnIa, s.T.
47 meIdYO resha hernandITO, s.T.
48 nanCha aYu junIasIh, s.T.
49 rIKZa sYarYFuddIn, s.T.
50 annass IQBaL KhaIr n , s.T.
51 annass hamZah KhaIr n, s.T.
52 LuTFI reZa haFIdh, s.T.
53	 RIF’AN	KHAKIM,	S.T.
54 muhamad aGunG seTIYO W, s.T.
55 YOGa seTYO herLamBanG , s.T.
56 m. haFId GunaWan, s.T.
57 maddah hImaWan nuGrOhO, s.T.
58 muhammad IKLIL, s.T.

59 aGus WInarTO, s.T.
60 rIFKY dImas ananTa, s.T.
61 sLameT rIYadI, s.T.
62 WasIs, s.T.
63 muhammad aL rasId, s.T.
64 YuLIana uTamI, s.T.
65 mOhammad eKa sapuTra, s.T.
66 amIr hamZah rumaLuTur, s.T.
67 FaWaId, s.T.
68 WIWIT pujIanTO, s.T.
69 dadanG WIndarYanTO, s.T.
70 muhammad FajrIYan, s.T.
71 muhamad ramadhan, s.T.
72 pandu WIjanarKO, s.T.
73 aChmad rIanTOrO, s.T.
74 mOh KhOIruL anWar , s.T.
75 muhammad denY FuLhaQ, s.T.
76 LuLuK mIFTaKhuL jannah, s.T.
77 Imam KhanaFI, s.T.
78 aChmad ChadZIK, s.T.
79 ahmad WahYudI, s.T.
80 daFFa mOhammad seTIaWan, s.T.
81 CITra rIsKI marIna, s.T.
82 annIsa FeBrI ZarIna, s.T.
83 sITI YuLaIKah LesTarI, s.T.
84 BImO ajI sanTOsO, s.T.
85 hajar dIKha aunur rOhmah, s.T.
86 sepdIan puTra praTama, s.T.
87 sITI amInah , s.T.
88 IrVan surYO reKsOnO, s.T.
89 mIrZa adI seTIaWan , s.T.
90 aKhmad muZaKI, s.T.
91 FILea nOVIana sapuTra, s.T.
92 BILLY KrIsna CahYa ramadhan, s.T.
93 aZIs nuGrOhO, s.T.
94 sInTa seLFIa deWI, s.T.
95 ZIZIs LaILI FauZIah, s.T.
96	 TZAMARA	QORRI	‘AINA,	S.T.
97 aGunG praseTYO WIBOWO, s.T.
98 GaLanG KurnIa, s.T.
99 andre eKO sepTIan , s.T.
100	 PUTRI	ULIN	NAFI’AH,	S.T.
101 aBdurrahman, s.T.
102 sapna sarasWaTI, s.T.
103 mOhamad IrFan mauLana, s.T.
104 anTOK nuGrahanTO, s.T.
105 eLILYa aKmaLIa, s.T.
106 VIdYa Kusuma IZaTI, s.T.
107 aLFeBTa deWanGGa sanTOsa, s.T.
108 YOGa KrIsWanTOrO, s.T.
109 aChmad rIdLO, s.T.
110 arY aBduL sOmad, s.T.
111 eLsa WahYu pamunGKas, s.T.
112 dWI CahYO seTIYOnO, s.T.
113 Indah rIYanTI, s.T.
114 muhammad aZIs, s.T.
115 ardI seTYadI, s.T.
116 mOCh. rIsQI aKBar, s.T.
117 erWIn Zumar shaFFa, s.T.
118 dede aKBar sanTOsO, s.T.
119 rIVa adITYa praTama, s.T.
120 aBduL ChamId KurnIaWan, s.T.
121 ranGGa CahYa m, s.T.
122 Imam KurnIaWan, s.T.
123 sanda praseTYO, s.T.
124 rOma ZuLFIKar arIeF. F, s.T.
125 Fajar aLI mujhId, s.T.
126 rOLLIs nuarI, s.T.
127 muhammad Yunus m, s.T.
128 BOndan WInarnO, s.T.
129 muChammad rIZa umdaTun n, s.T.
130 rIZQI mauLana, s.T.
131 aGus munandar , s.T.
132 eKa musTaVa , s.T.
133 Chandra KurnIaWan, s.T.
134 daYu IsWara , s.T.
135 aGunG nuGrOhO, s.T.
136 dananG harYadI , s.T.
137 suhIrmanTO, s.T.
138 rB. arYO LaKsOnO, s.T.
139 KhOLIFa ThOIYIB muhajIrIn, s.T.
140 WahYu eKa seTIaWan, s.T.
141 rIO Bramaranda anandO, s.T.
142 KrIsTYanTOrO aTmajI, s.T.
143 rIanO eKO sapuTrO, s.T.
144 IQBaL ersa KurnIaWan, s.T.
145 sITI sarOFah, s.T.
146 anGGIeT FrIdIan WYKa p, s.T.
147 m nur eLeVen Taha, s.T.
148 WIsnu BaYu LaKsOnO, s.T.
149 nuGrOhO sanGajI, s.T.
150 dOdIT andIYanTO, s.T.
151 arIF KarIs, s.T.
152 reZa pahLeWI, s.T.
153 mauLana rIZKY FeBrIYan jOdI, s.T.
154 jOKO nurWIdOdO, s.T.
155 adY suCIpTO, s.T.
156 TrI sudarmanTO, s.T.
157 GunTur WICaKsOnO, s.T.
158 m. BIsBed aBdI saLam, s.T.
159 seTYa BudI , s.T.
160 hImaWan adY nuGrOhO, s.T.
161 CaTur uTOmO, s.T.
162 nOVa rIYana puTrI, s.T.
163 muhamad WahYu hadI s, s.T.
164 suprIYanTO, s.T.
165 dananG sunarWO , s.T.
166 arIs WahYudI , s.T.
167 nasruL muhLashIn , s.T.
168 hadI TrI WIBOWO, s.T.
169 nuuruL GeGer aTmOjO, s.T.
170 IsTaQ FIrIn saIFuL BahrI, s.T.
171 desY marIa uLFa, s.T.



Warta USM 19No.01 | Vol.20 | Edisi Maret 2019

172 arIYanTO, s.T.
173 muKhamaT TeGuh sIarIadIn, s.T.
174 Ken Kusuma FITrIa, s.T.
175 ILham BaYu praKOsO , s.T.
176 WIsnu praseTYO , s.T.
177 muhammad ILYas, s.T.
178 sOdO raTrI naWan danI, s.T.
179 damaI pujI praYITnO, s.T.
180 mOh aBduL KarIm aL jaWWad, s.T.
181 BInarTa, s.T.
182 aZIs nOVaL FeLanI, s.T.
183 TOmmY husseIn aL KhamId, s.T.
184	 MOHAMAD	IN’AM,	S.T.
185 sIsKa FITrI LIsTYanInGrum, s.T.
186 sITI hajIr, s.T.
187 Irma sepTIYanI WuLandarI, s.T.
188 aGenG sYarIFudIn hIdaYaT, s.T.
189 FaFnuL meY FITrIana, s.T.
190 rB. mOCh pramOnO Fajar r, s.T.
191 annIsa FeranI, s.T.
192 hanu ardIYanTO, s.T.
193 WahYu KarTIKasarI, s.T.
194 aLVIa aLVIanda rahma, s.T.
195 ana FaTChIYaTI, s.T.
196 annIsa, s.T.
197 asrI OKTa maWanTI, s.T.
198 YOVITa eKa purnama  andrIanI, s.T.

s1 TeKnIK eLeKTrO

1 YuLIanTO TrI praseTYO, s.T.
2 haBIBuLLah, s.T.
3 WIsnu OKrIYanTO, s.T.
4 arIF nOOr rOChman, s.T.
5 pramadIVa handara puTra, s.T.
6 TOnI rIFKIYanTO, s.T.
7 mOhammad YusrOn aFIFI, s.T.
8	 MUHAMMAD	MU’ID,	S.T.
9 jaFrudIn IndraWan, s.T.
10 umar hIdaYaT, s.T.
11 mahendra arIYanTO, s.T.
12 rOIs saVerO  IsWandhanI, s.T.
13 sauQI arsYadInaTa, s.T.
14 TrIsTar rOna anGGara, s.T.
15 rahman FauZan nurIanTO, s.T.
16 dananG arIQ WIjaYa, s.T.
17 dIKO nOOr FuadI, s.T.
18 anTOK sundOrO, s.T.
19	 SA’AD	ALI	ABDUL	ROHMAN,	S.T.
20 muhamad rIZKY aLVIn a, s.T.
21	 ACHMAD	SAFE’I	PUJIANTOKO,	S.T.
22 aGus suprIYanTO, s.T.
23 YusraKa dImas aL Iman, s.T.
24 nur hIdaYaT, s.T.
25 YOsI aGIL YusmanTO, s.T.
26 eKO KusnIanTO, s.T.
27 mujIOnO, s.T.
28 muhammad FaLahuddIn, s.T.
29 muhammad panjI purnOmO, s.T.
30 muhamad ZaInI, s.T.
31 dImas praYOGO, s.T.
32 Indra aLIeF shIeVenTrI, s.T.
33 ahmad sYaIFuddIn shahaB, s.T.
34 rendY anGKaWIjaYa, s.T.
35 muhammad denI arFIYanTO, s.T.
36 BudY uTOmO, s.T.
37 KIYIB naWaWI, s.T.
38 rIdWan adIYudha nuGrOhO, s.T.
39 dennI harYanTO, s.T.
40 aBduL rOZaK , s.T.
41 Indra seTYaWan, s.T.
42 herYanTO panjaITan, s.T.
43 WILLY suYadI , s.T.
44 adam praKOsO, s.T.
45 rICKY arYadI, s.T.
46 Fajar WahYu muKTI, s.T.
47 meILIanI CahaYa puTrI, s.T.
48 aLWI anGGer praseTYO, s.T.
49 sYIFaK ZahIrZan sIGIT, s.T.
50 ahmad hasan, s.T.
51 anITa KrIsTIana, s.T.
52 Th.LennI WInTarTI h., s.T.

53 mOChammad nurudIn, s.T.
54 arI eKO rIsdIYanTO, s.T.
55 marYudI, s.T.
56 dIan BamBanG pramusInTO, s.T.
57 harY seTYO raChmanTO, s.T.
58 KhOLIL FahrurOZI, s.T.

s1 TeKnOLOGI hasIL perTanIan

1 aYu hendrIYana praTIWI, s.Tp
2 FaThuLLOh ahmad, s.Tp
3 TrI ajI sapuTrO, s.Tp
4 LaILY KurnIa sarI, s.Tp
5 YuLITa raTna sarI, s.Tp
6 aFIFus shOheh, s.Tp
7 aYunda Ima andrIYanI, s.Tp
8 uLFa Farah FadILah , s.Tp
9 FadhILLa dWI adIaTI, s.Tp
10 aanG maY praTama, s.Tp
11 IraWan puTra raharja, s.Tp
12 muhammad uLIn nuha , s.Tp
13 YuKa rOFI anandarIsTa, s.Tp
14 rOhIman, s.Tp
15 BaGas dWI nuGraha, s.Tp
16 LaILY rOhmaWaTI, s.Tp
17 nur LaTIFah, s.Tp
18 muhamad KhaIruL rIZa, s.Tp
19 emaCuLaTa nOVIa dYah aW, s.Tp
20 dInI desIderIa, s.Tp
21 arsITa deWI sapuTrI, s.Tp
22 BaYu ardhIYanTO asmOrO, s.Tp
23 ChrIsTIana WardIasTuTI, s.Tp
24 sheILa rahma anIndITa, s.Tp
25 sIdIQ aGus rahmanTO, s.Tp
26 InGGIT puTrI eLsarusTIKa, s.Tp
27 eKa Tama puTra FIrmansYah, s.Tp
28 LInTanG ade YunIar, s.Tp
29 mOhamad arIFIn, s.Tp
30 sahman sImBOLOn, s.Tp
31 sarI Isna WIrIadInaTa, s.Tp
32 TrI WIdYanInGrum, s.Tp
33 erna seTYOnInGrum, s.Tp
34 srI rIZQI annIsaa, s.Tp
35 muChamad TauFIK 
 IsmaIL, s.Tp
36 deVI InaYaTI, s.Tp
37 aGusTIna nOVITa sarI, s.Tp
38 BeTTY marIa mIamI, s.Tp
39 TuTIK seKar pamunGKas , s.Tp
40 prIsCaCYLIa CLarITa rasInI p, s.Tp
41 dITa TrI arYanI, s.Tp
42 rma nurrOChmah, s.Tp
43 aTIKa amaLIa FITrI, s.Tp
44 emILIa rahmaWaTI, s.Tp
45 auLIa mahmudah nOer W, s.Tp
46 raTna YuLIasTuTI, s.Tp
47 TrI handOYO puTrO p, s.Tp
48 andrI seTIaWan, s.Tp
49 muhammad 
 KhOIruL huda , s.Tp
50 radITYa CahYa Buana, s.Tp
51 ranI rahmaWaTI , s.Tp
52 jumrOTun Chasanah , s.Tp
53 nOOr KhOLIs eFFendI, s.Tp
54 meIdY FemILIa WICaKsOnO, s.Tp
55 nOVICa Indah sapuTrI, s.Tp
56 auLIa FauZanIah, s.Tp
57 mauLIna rahmana 
 WasKITO, s.Tp
58 VIna FauZIa, s.Tp
59 IKa maharanI, s.Tp

s1 TeKnIK InFOrmaTIKa

1 BIma adhI praKarsa, s.Kom
2 adITYa dWI ramadhan, s.Kom
3 anIsa KhumaIrOh sOLIKhah, s.Kom
4 andrIan hIdaYaTuLLOh, s.Kom
5 ChrIsTIan daramYOGa e, s.Kom
6 seuKa GOTama, s.Kom
7 arIndra jaTI nuGrOhO, s.Kom

8 hanGGa WIsnu LIsTYO W, s.Kom
9 ahmad TauFIQurrahman, s.Kom
10 BaYu LanGendrIan, s.Kom
11 adITYa WIsnu GunaWan, s.Kom
12 amIruL haKIm, s.Kom
13 WahYu eKO aTmOjO, s.Kom
14 m. nurjunI anWar, s.Kom
15 arIa LIsTIanTO, s.Kom
16 muhammad arIZaL, s.Kom
17 nOr KhOIrI, s.Kom
18 Indra seTYa praTama , s.Kom
19 GarId BaGus pamunGKas, s.Kom
20 adITYa pradIFTa raKasIWI , s.Kom
21 muhammad ardhI K , s.Kom
22 dhImas reGGY anGGOrO, s.Kom
23 rudY IChTIarTO WIBOWO , s.Kom
24 aLFIan nur, s.Kom
25 andre seTYa mahendra, s.Kom
26 nOr Iman deWInda LInGGa p, s.Kom
27 muhammad Fajar IBrahIm , s.Kom
28 YudhIsTIra KurnIa C, s.Kom
29 rYan sOFYan, s.Kom
30 muhammad IVan n, s.Kom
31 aChmad LuThFI ZaKIYa, s.Kom
32 rIZKY WIrdI praTama, s.Kom
33 rIKY CahYanTO, s.Kom
34 rIsmaWan WahYu nuGrOhO , s.Kom
35 dIan Indah rahmaWaTI, s.Kom
36 danu adI sapuTrO, s.Kom
37 maLsa muTIara aChmad, s.Kom
38 puTrI seTYanInGrum, s.Kom
39 heddY TYas darmaWan, s.Kom
40 LusI dIah aYu s, s.Kom
41 Kresna raKa pramana, s.Kom
42 muhammad rendY m, s.Kom
43 ZaInaL FauZI, s.Kom
44 muhammad YusuF, s.Kom
45 adY praYOnO, s.Kom
46 m. mudI, s.Kom
47 srI pujI asTuTI, s.Kom
48 rIana nOVIa sarI, s.Kom
49 muhammad W h, s.Kom
50 amrY praseTYO, s.Kom
51 muhammad FaThun najIB, s.Kom
52 arIs nur KhaFIdZIn, s.Kom
53 erWIn pujI hermaWan, s.Kom
54 mOh. LuThFI aLhaBaB, s.Kom
55 jenIFer nOVa damaYanTI, s.Kom
56 menaKshI seshadrIe, s.Kom
57 umamI seTYOWaTI, s.Kom
58 IWan aWaLudIn YusuF, s.Kom
59 adhI nOVITasarI, s.Kom
60 rOmadhOnI, s.Kom
61 aLdIan nur FaIsaL, s.Kom
62 mOh. aLFIan aFIFF, s.Kom
63	 MUHAMMAD	NI’AM,	S.Kom
64 arIeF WICaKsOnO, s.Kom
65 KamaL KurnIaWan, s.Kom
66 handhIKa mauLIda aKhIrOh, s.Kom
67 dImas pujO KarTIKO, s.Kom
68 daFId aFredO, s.Kom
69 adI BaGus suhendra, s.Kom
70 nur hIdaYanTI, s.Kom
71 dWI sIh KadarWaTI, s.Kom
72 dedY KusWOrO, s.Kom
73 anZIL CahYa nuGraha, s.Kom
74 GaLIh praYOGO, s.Kom
75 herdI, s.Kom
76 denY IQBaL, s.Kom
77 FeBrIan dWI prIhanTO, s.Kom
78 sLameT ashadI, s.Kom
79 dWI pandan, s.Kom
80 GILanG panGesTu sB., s.Kom
81 ahmad aFIF, s.Kom
82 ZunIar arIF nuGraha, s.Kom
83 sudarmanTO, s.Kom
84 usman IBnu maLIK, s.Kom
85 FarId  FauQOnI, s.Kom
86 TrI seTIa BudI, s.Kom
87 rIFQI amruLLah, s.Kom
88 IsmanTO, s.Kom
89 arIF GaLanG pujIanTOrO, s.Kom
90 muChammad uLY FahmI, s.Kom

91 ajenG sapuTrI, s.Kom
92 denY raharjO, s.Kom
93 muhammad rIFKI aKBar, s.Kom
94 prImaVIna IsKandrIa, s.Kom
95 nuGrOhO dIOn sanjaYa, s.Kom
96 FandI susILO, s.Kom
97 rudIYanTO, s.Kom
98 sOnY aprIYanTO, s.Kom
99 rIYan husada, s.Kom
100 suGIYarTO, s.Kom
101 IBnu Candra, s.Kom
102 randY Thea WIBIsOnO, s.Kom
103 ILham anshOrI, s.Kom
104 VaCLaV aLVares sWanaKa, s.Kom
105 LILIK pujI purWanTO, s.Kom
106 Imam GOZaLI, s.Kom
107 haFId FauZI, s.Kom
108 erI nur sOFa, s.Kom
109 dInar TIrTaGITa, s.Kom
110 eKa Candra sapuTra, s.Kom
111 sandI aLVInadO, s.Kom
112 FeBrILIan arKhdIa reIndra, s.Kom
113 m. FauZan aFFandI, s.Kom
114 FITrIanInGrum mardIana, s.Kom
115 ahmad BadaWI, s.Kom
116 FaTKur rOhman, s.Kom
117 BIanTI arIanI, s.Kom
118 TITO rahmanTO, s.Kom
119 prIYOnO WahYu sapuTrO, s.Kom
120 OdhY anuGrah aGusTa, s.Kom
121 adITYa WIsnu pradIpTa, s.Kom
122 dIan sITO resmI, s.Kom
123 WahYu sepTIaWan , s.Kom
124 eVa ahsanTI, s.Kom
125 aGus suprIYanTO, s.Kom
126 ahmad KendI, s.Kom
127 ILham rIZQILah, s.Kom
128 ansOrI, s.Kom
129 mahmud YusuF, s.Kom
130 IGnasIus andIKa FreddY a, s.Kom
131 aLVIn nur FahmI, s.Kom
132 mIndhaLIG, s.Kom
133 nGaTInah, s.Kom
134 Candra ILmadaYana, s.Kom
135 CahYO nuGrOhO, s.Kom
136 ChaBIB FredY praKOsO, s.Kom
137 Ian adITIaWan, s.Kom
138 LIsna ade surYOWaTI, s.Kom
139 rInda sepTIanInGrum, s.Kom
140 deVI amaLIa FITrIYanTI, s.Kom
141 pramITha adeLIa, s.Kom
142 rIsKa WIBOWO, s.Kom
143 nOFrIanTO FIrmansYah, s.Kom
144 WaYan sudIharjO, s.Kom
145 TrI suprIma WahYuOnO, s.Kom
146 resTYanTI FauZY, s.Kom
147 mIsnaWaTI nurhudha, s.Kom
148 BaYu Wardana, s.Kom
149 muhamad YusuF, s.Kom
150 seTIanGGa FaChrurrOZI, s.Kom
151 YuLInda IndrIYasWaTI, s.Kom
152 m. nur rOFIQ, s.Kom
153 GaLuh OKTY sarTIKa, s.Kom
154 GITa YumaIKa perTIWI , s.Kom
155 aLFauZan rahmana rOBBI, s.Kom
156 Indah puTrI perTIWI, s.Kom

s1 sIsTem InFOrmasI

1 aChmad najIB asrOr, s.Kom
2 nuGrOhO CIpTO, s.Kom
3 FanueL surYa KrIsTIaWan, s.Kom
4 m. FerrY arIaWan, s.Kom
5 deBI arIsTYanTO, s.Kom
6 aLVIa nur rahmasarI, s.Kom
7 dImas pOrBanInG ajI, s.Kom
8 dIKTa FITrIYanI, s.Kom
9 CahYanInG raTrI, s.Kom
10 arIsmanTO, s.Kom
11 nadYa WahYu s, s.Kom
12 LuTVIana FrIsKa , s.Kom
13 deVI nur seTIYanI, s.Kom

14 aFIF uLInnuha, s.Kom
15 mauLana haKIm FadhILah, s.Kom
16 anGGI FrIsKa rImadhanI, s.Kom
17 Irma aGusTIna praseTYa, s.Kom
18 ahmad damIrI, s.Kom
19 ahmad haBIB rIdWan, s.Kom
20 nadIa FarIdaTuL IZZa, s.Kom
21 prIYadI seTYaWan , s.Kom
22 arIs munandar, s.Kom
23 asma, s.Kom
24 jOKO purnOmO, s.Kom
25 sandI dWI WICaKsOnO, s.Kom
26 mOCh. ILham FaZa, s.Kom
27 raFLI FadILa haLIm, s.Kom
28 hanIF BaGus panunTun, s.Kom
29 mOh. ZuLham haBIB, s.Kom
30 IBnu WahYu rOChIdIn, s.Kom
31 VInsensIus adITYa W, s.Kom
32 maLLInda nuruL IChsanI, s.Kom
33 mauLIda aWaLIYah, s.Kom
34 muhammad sOLeh, s.Kom
35 jOKO sIsWanTO, s.Kom
36 sIGIT rOhmadI, s.Kom
37 aprILIa WIndI prIsCara W, s.Kom
38 rIFandaru CahYa WIdhana , s.Kom
39 dIdIK KurnIaWan, s.Kom
40 arIs IraWan , s.Kom
41 puGuh TrIYOnO, s.Kom
42 sITI aInundIrOh, s.Kom
43 BudI hermanTO, s.Kom
44 aLdY LeOnardO WILLIams, s.Kom
45 haFIdhaTuL hasanah, s.Kom
46 VaLenTIna dIan W., s.Kom
47 dITO puTra hIdaYan, s.Kom
48 aprILIanI nur aFIFaTu L, s.Kom
49 BOndan BaGus praKOsO, s.Kom
50 rIFKI panduWICaKsOnO, s.Kom
51 LuTFI haKIm, s.Kom
52 BaGus saTrIa pradana , s.Kom

s1 ILmu KOmunIKasI

1 TauFIQ nur rahman, s.I.Kom
2 Fajar nOr rahmanTO, s.I.Kom
3 m. ZaenaL aBIdIn, s.I.Kom
4 adhITYa marhendra s, s.I.Kom
5 rInI eGa maYanTI, s.I.Kom
6 muhammad haIdar aLBar, s.I.Kom
7 ramadhan praTama K, s.I.Kom
8 rOsaLIa puspITasarI, s.I.Kom
9 YOhana LuKI sarsenO, s.I.Kom
10 WahYu seTYaWan, s.I.Kom
11 IsnIn YusuF aGus s, s.I.Kom
12 Laras aprILIa puTrI, s.I.Kom
13 aVIed saTrIO jaTI, s.I.Kom
14 ardhanI FeBrY anGGOrO, s.I.Kom
15 meIna Khusna LaKsITa, s.I.Kom
16 srI sITI nOFITasarI, s.I.Kom
17 GaLOh nandan KunCOrO, s.I.Kom
18 erInKa arLan raChma h, s.I.Kom
19 hanIah auLIanIsa, s.I.Kom
20 praTIWI aLma s, s.I.Kom
21 VIna rIZKI arIanI, s.I.Kom
22 BeLLa dIan nusanTara , s.I.Kom
23 LaYZa hanum suasTIKa, s.I.Kom
24 KOmanG amBar GaYaTrI, s.I.Kom
25 jOKO purWanTO, s.I.Kom
26 WahYu jadmIKO adI, s.I.Kom
27 eLsa raTnasarI, s.I.Kom
28 saBar prIYadI, s.I.Kom
29 auLIa hardIYanTI, s.I.Kom
30 FanI IsTIYanI, s.I.Kom
31 sOnY Candra murTI, s.I.Kom
32 WahYu maharanI, s.I.Kom
33 dhanY sapuTra FerrY Y, s.I.Kom
34 pIpIn seTIanI, s.I.Kom
35 rIsCa saFITrI rahmaWaTI, s.I.Kom
36 nIrma auLIa, s.I.Kom
37 LarasaTI nurIndahsarI, s.I.Kom
38 BaYu asTa herdIanTO, s.I.Kom
39 IKa rOssaLIna maWarTI, s.I.Kom
40 saradITa OKTaVIanI, s.I.Kom

41 edY GunaWan , s.I.Kom
42 TrI jaYanTI, s.I.Kom
43 ameLIa TIas hapsarI, s.I.Kom
44 IKa nurYaTI, s.I.Kom
45 suKma permaTa haTI, s.I.Kom
46 erLanGGa arGa Buana, s.I.Kom
47 sYarIF , s.I.Kom
48 IGVar rahadI, s.I.Kom
49 rIZaL prasTYaWan, s.I.Kom
50 desI nurKhasanah , s.I.Kom
51 muhammad BaGus r, s.I.Kom
52 ade Irma TYas puTrI, s.I.Kom
53 peFI CahYa deVITrI m, s.I.Kom
54 sTeVI TheresIa nOVITa , s.I.Kom
55 IVana aLOdIa phILBerTha, s.I.Kom
56 muhammad seLLY juGI F, s.I.Kom
57 sOnnY arI IraWan, s.I.Kom
58 nurruL hIdaYah FauZIah u, s.I.Kom
59 IKhsan Imam harTaWan, s.I.Kom

s2 maGIsTer manajemen

1 dIanIs januar K, s.e., m.m.
2 ajI WIBOWO, s.T., m.m.
3 deWI maYa permaTasarI, s.Ip., m.m.
4 aGus WIdOdO, s.e., m.m.
5 marGI nurdaYa W, s.Kom., m.m.
6 harsOYO, s.e., m.m.
7 FedeLIs TITIs eKa T p, s.h., m.m.
8 Yanuar deWI susanTI, s.e., m.m.
9 sudIYaT mIKO, s.T., m.m.
10 Indra harY TrI s, s.pd., m.m.
11 LYTrIa WandWIaTI, s.h., m.m.
12 nurhaYaTI rahaWarIn, s.sTp, m.m.
13 jOYO panOTO, se., m.m.
14 ChrIsTIan suprapTO, s.e., m.m.
15 emY TauFan p, s.Kom., m.m.
16 rahadI KrIsTIYOnO, s.pt, m.m.
17 YudI seTYO nuGrOhO, s.e., m.m.
18 FaTImah nur I, s.Farm., apt., m.m.
19 TOnI GunaWan, s.e., m.m.
20 danIYaL pahLeVI, s.Kom, m.m.
21 Fajar adIaKsa, s.e., m.m.
22 WInda asTuTI, s.pd., m.m.
23 aBduL aZIZ, s.e., m.m.
24 IrsaL FauZI, s.e., m.m.
25 YOnaThan OKTaVIan s, s.e., m.m.
26 dr. LIndaWaTY ramLI, m.m.
27 BaYu nusKanTOnO, s.sos, m.m.
28 IsTI WahYunInGrum, s.sTp, m.m.
29 Bernardus FerrY W L, s.T, m.m.
30 marIsa junIa jaYanTI, s.e., m.m.
31 ruTTY YOsIKa, s.sos., m.m.
32 ashIF musYaFa, s.e., m.m.
33 BOnY CahYO dWI m, s.e., m.m.
34 IssaBeLLa marsaseLLa C, s.si., m.m.

s2 maGIsTer ILmu huKum

1 herrY suLIsTYOnO, s.h., m.h.
2 TerrY OKTa WIjaYanTO, s.h., m.h.
3 dOnI YuLIanTO, s.h., m.h.
4 VIChI marTIana LesTarI, s.h., m.h.
5 henI reTna sarI, s.Farm., apT., m.h.
6 BennY KurnIaWan s, s.h., m.h.
7 sIGIT rIZKI rIYandanI, s.h., m.h.
8 Kahar muamaL sYah, s.h., m.h.
9 FrIs dWI YuLIanTO, s.pI., m.h.
10 sLameT KasWanTO, s.h., m.h.
11 erna dWI raChmaWaTI, s.h., m.h.
12 ZaKKIe nauVaL 
 Idea LIma, s.h., m.h.
13 denI arIYanTO, s.h., m.h.
14 arIF WIdI FaTOnI, s.h., m.h.
15 denI rIsTanTO, s.h., m.h.
16 dendY adhITYaWan, s.h., m.h.
17 danIeL marTIn pasarIBu, s.h., m.h.
18 mOh. Imam nur FaQIh, s.h., m.h.
19 KusmanTO, s.h., m.h.
20 amIr darmanTO, s.h., m.h.

prOGram sTudI d-3manajemen perusahaan
duWI harTanTO
IpK  YanG dIraIh :  3,77
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 ILmuhuKum
anIndhITa praBa KIrana
IpK  YanG dIraIh :  3,88
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 manajemen 
aFIFaTun nadLIrOh
IpK  YanG dIraIh :  3,91
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 aKunTansI 
sITI aWaLLIYah
IpK  YanG dIraIh : 3,86
predIKaT : denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 TeKnIK sIpIL
LuLuK mIFTahKhuL jannah
IpK  YanG dIraIh :  3,80
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 TeKnIK eLeKTrO
aGus suprIYanTO
IpK  YanGdIraIh :  3,72
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 TeKnOLOGI  hasIL perTanIan
prIsCaCYLLa CLarITa rasInI pIrImOY
IpK  YanG dIraIh :  3,82
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 psIKOLOGI
VIda aprILLIa
IpK  YanG dIraIh : 3,93
predIKaT : denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 sIsTemInFOrmasI
deVI nur seTIYanI
IpK  YanG dIraIh :  3,84
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 TeKnIK InFOrmaTIKa 
dWI sIh KadarWaTI
IpK  YanG dIraIh : 3,92
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI s-1 ILmu KOmunIKasI
praTIWI aLma suLIsTYanInGrum
IpK  YanG dIraIh :  3,89
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI maGIsTer manajemen
dr. LIndaWaTY ramLI
IpK  YanG dIraIh :  4,00
predIKaT :  denGan pujIan (CumLaude)

prOGram sTudI maGIsTer ILmu huKum
erna dWI raChmaWaTI, s.h.
IpK  YanG dIraIh :  3,85
predIKaT :  denGan pujIan ( CumLaude )

WIsudaWan TerBaIK
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SeMaranG- Guna 
memacu mahasiswa lulus 
tepat waktu, Universitas 
Semarang (USM) melalui 
UPT Perpustakaan mengelar 
Seminar Penyusunan Dan 
Penulisan Skripsi di Auditorium 
Ir Widjiatmoko USM pada 
Selasa (19/2).

Seminar yang dibuka 
Rektor USM Andy Kridasusila 
ini bertemakan “Meningkatkan 
Kompetensi dalam Penulisan 
Skripsi” diikuti 360 peserta dari 
berbagai fakultas serta berasal 

dari  mahasiswa luar USM dari 
semester dua hingga delapan. 

Seminar ini dihadiri oleh 3 
pembicara Dr Rr Karlina Aprilia 
SE Msc AK Dosen Akuntasi 
FEB Undip Semarang, dan Dr 
Ir Supari ST MT Dosen Teknik 
Elektro USM.

Dr Rr Karlina Aprilia 
mengatakan bahwa mahasiswa 
itu harus bisa menyelesaikan 
skripsi dengan baik agar 
mendapatkan gelar sarjana, 
jika sudah mendapatkan 
sarjana maka mereka 

langsung bisa kerja, sebetulnya 
skripsi itu bukan berbicara 
masalah mudah atau bukan 
tetapi memang bagaimana 
harus melalui proses harus 
dilalui,proses itu pasti ada 
jalannya yang memang kita 
harus bimbingan tatap muka 
dengan dosen, kalau kita salah 
ya diperbaiki, ketemu dengan 
dosen, revisi dan semuanya itu 
adalah proses. 

“yang penting selalu 
tetep ketemu dengan dosen 
walaupun punya seribu masalah 
dengan dosen” tambahnya.

“Bersosialisasi di dalam 
kehidupan yang ada di kampus. 
Pengalaman ini bisa digunakan 
pada saat mendapatkan dosen 
yang killer dan mendapatkan 
pekerjaan dengan bos yang 
killer. Agar terbiasa mensiasati 
bagaimana melayani atau ingin 
tahu bagaimana pimpinan kita 
itu adalah modal proses yang 
harus dilalui untuk skripsi” 
terangnya.

SEMARANG- Mahasiswa 
Universitas Semarang (USM) 
lagi-lagi berhasil meraih lima 
emas pada Kejuaraan Pencak Silat 
Paku Bumi Open 2019 Tingkat 
Nasional Asia Eropa di Gor Pa-
djajaran dan Gor Tri Lomba Juang 
Bandung baru-baru ini.

Kejuaran Pencak Silat Paku 
Bumi Open VI 2019  yang diikuti 
3.019an peserta dengan kategori 
laga dan seni tunggal antar pelajar 
SD, SMP, SMA dan Mahasiswa.

Medali emas diraih oleh Ach-
mad Aziz dalam Kategori Tan-
ding Kelas C Putra, Sri Risqi 
Annisa Kategori Tanding Kelas 
A Putri, Rayvaldo Simanihuruk 
Kategori Tanding Kelas A Putra, 

Nur Ismatul Zulfa Kategori 
Tanding Kelas B Putri, dan Putra 
Reza Ramadhan kategori tanding 
kelas A putra. 

Selain itu, USM juga meraih 
dua perak dan dua perunggu. 
Me dali Perak diraih oleh Wahyu 
Hen  dra Laksana Kategori Seni 
Tunggal Putra, dan Rika Rah-
mawati Kategori Tanding Kelas 
B Putri. 

Sementara medali perunggu 
juga diraih oleh Yaumul Kholifah 
dalam Kategori Seni Tunggal 
Putri, dan Satria Elang Maulana 
Kategori Tanding Kelas B Putra.

Ketua UKM Pencak Silat USM 
Yaumul Kholifah mengungkapkan 
sebelum kejuaraan Paku Bumi 

Open 2019para atlet diketatkan 
melakukan persiapan seminggu 
tiga kali  berturut – turut di USM 
yang dilatih oleh Liswandi SE.

“Terbayar sudah letih yg kami 
rasa dan dapat membawa pulang 
mendali seperti yg di harapkan. 
Bangga punya atlet seperti me-
reka semoga UKM pencak silat 
dapat melahirkan atlet-atlet 
yang terbaik untuk universitas ” 
tambahnya.

“Semoga bisa meraih prestasi 
yang lebih baik lagi dan bisa 
membanggakan kedua orang tua 
saya serta mengharumkan nama 
almamater yaitu Universitas Se-
marang Tercinta” ungkap Ismatul 
Zulfa.

SEMARANG-Universitas Semarang Career 
and Alumni Center (UCAC) menggelar Seminar 
dengan Tema Work With Creativity & Passion 
How to be a Creative Person in Your Career. 
Sebanyak 150 mahasiswa mengikuti acara yang 
digelar di Aula Gedung V Lantai 6 Universitas 
Semarang (USM), Selasa (12/3/2019).

Pembicara kali ini adalah Obin Robin (Creativepreneur, 
Endorser, TV Host, Radio Announcer, Publik 
Speaker, MC) dan Iqbal Balqi (Radio Announcer, 

Publik Speaker).
Iqbal Balqi menginginkan agar mahasiswa harus 

mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Menurutnya, 
mahasiswa setelah wisuda apabila ingin langsung dapat 
pekerjaan maka harus disiapkan dari sekarang dan harus 
mulai memperbanyak jaringan.

“Tidak hanya itu keikutsertaan mahasiswa dalam 
bidang organisasi yang ada di kampus juga nantinya akan 
berguna sebagai curiculum vitae (CV) dan track record,” 
katanya.

Iqbal juga mengaku bahwa ketika diusia 2030 tahun 
harus bisa menjadi follower untuk meresap ilmunya. 
Berbeda ketika diusia 3040 tahun harus sudah merintis 
usaha sehingga diusia 4050 tahun sudah menjadi 
entrepreneur yang sukses.

“Tidak perlu hal baru, karena sekarang ada semboyan 
ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi, yang penting 
tetap fokus dan konsisten dengan apa yang kita jalani,” 
imbuhnya.

Robin Obin menyampaikan bahwa kreatifitas itu 
haruss diasah terus dengan cara konsultasi dengan yang 
profesional. Kemudian juga bisa meminta pendapat ahli 
tentang apa yang sedang digeluti, eksplor ke luar kota, dan 
selalu melihat referensi di media sosial.

“Sekarang ini yang paling penting adalah soft skill, 
mempunyai semangat, mempunyai kemauan, fokus, 
bersikap positif, dan tidak lupa dukungan dari keluarga 
agar mendapatkan karir yang diinginkan,” tambahnya.

Obin juga mengaku bahwa dia sangat menyukai 
membuat video. Dia bercerita dulunya dia membeli 
smartphone seharga Rp 4 dan selama 2 tahun dia dapat 
menghasilkan uang hampir 100 juta.

Wakil Rektor III USM Dr Mochamad Chaerul Latif MSi 
berpesan agar narasumber menularkan virusnya (ilmu) 
kepada mahasiswa USM. Dia mengaku bahwa UCAC 
sangat peduli kepada para mahasiswa, karena mahasiswa 
akan terus terkait dengan UCAC meskipun sudah menjadi 
alumni dari USM.

“Mahasiswa agar kelak dapat bersaing dan dapat 
membuat lapangan pekerjaan sendiri. sehingga mulai dari 
sekarang harus dipersiapkan dengan matang mengingat 
persaingan sekarang semakin ketat sehingga mahasiswa 
dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif yang ilmunya 
dapat bermanfaat,” tandasnya.

samPaIkaN materI : Obin Robin menyampaikan ulasan pada Seminar 
yang di gelar UCAC  di Aula Gedung V Lantai 6 Universitas Semarang

Mahasiswa Harus Memiliki 
Jaringan yang Luas

Usm raih Lima emas di kejuaraan Paku bumi open

Pacu Mahasiswa Lulus Tepat Waktu, 
USM Gelar Seminar Skripsi

Dr Rr Karlina Aprilia SE Msc 
AK Dosen Akuntasi FEB 

Undip menyampaikan materi.
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MALAYSIA Bertempat di Istana Kehakiman 
Malaysia atau yang dikenal dengan istilah 
Mahkamah Agung di Indonesia, mahasiswa 
Magister Hukum (MH) Universitas Semarang 
(USM) mengadakan studi banding atas sistem 
kekuasaan kehakiman antara di Indonesia yang 
selama ini dipahami dan di negeri Malaysia 
(15/2).  

Kegiatan ini tentunya sangatlah penting untuk 

mendukung program penguatan materi keilmuan 
dalam bidang hukum bagi mahasiswa Pasca 
sarjana Magister Hukum USM tutur Kaprodi MH 
Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

KUALA LUMPUR - Diterima oleh salah satu atase bidang 
pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia, pengelola dan 
mahasiswa Universitas Semarang (USM) melakukan 
kunjungan dan studi banding terkait penerapan hukum yang 
ada di Malaysia oleh kedutaan besar (Kedubes) Republik 
Indonesia Kuala Lumpur Malaysia. 

Dalam keterangannya, pihak kedutaan Besar Republik 
Indonesia Di Kuala Lumpur sangatlah membutuhkan sinergi 
semua pihak utamanya halhal yang berkaitan dalam bidang 

pendidikan hukum bagi warga negara indonesia yang akan bekerja ke 
malaysia.

Kepala program studi magister hukum saat memberikan sambutan 
mengapresiasi kebutuhankebutuhan yang mendasar dari kedutaan 
Besar Republik Indonesia Di Kuala Lumpur tersebut. Kedepannya studi 
banding ini akan dilanjutkan kerjama yang secara teknis dilakukan 
oleh USM dan kedutaan Besar Republik Indonesia Di Kuala Lumpur.

FOTO BERSAMA : Mahasiswa Magister Hukum 
USM Berfoto Bersama Dr Muhammad Junaidi 

SHI MH di Istana Kehakiman Malaysia

Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH didampingi 
Kaprogdi MH USM Dr M Junaedi menerima kenang-kenangan dari Kedubes RI di Kuala Lumpur. 

Mahasiswa MH USM Studi Banding 
di Istana Kehakiman Malaysia

Mahasiswa MH USM 
Kunjungi Kedubes 

di Kuala Lumpur

SeMaranG – Universitas 
Semarang Career and Alumni 
Center (UCAC) menggelar 
Pembekalan bagi calon 

wisudawan pada Senin 18 
Maret 2019 di Auditorium Ir 
Widjatmoko USM.

Kegiatan Dibuka oleh 

Rektor Universitas Semarang, 
Andy Kridasusila SE MM ini 
diikuti oleh 1000 lebih peserta 
yang memadati Auditorium. 

Dalam sambutannya Andy 
menyampaikan pentingnya 
komunikasi sebagai softskill 
yang dimiliki oleh para calon 
wisudawan.

“Setiap kreatifitas maupun 
inovasi apapun dalam dunia 
kerja memerlukan komunkasi, 
tanpa komunikasi yangbaik 
kita tak akan mencapai 
kesuksesan”ungkapnya.

Berbagai Softskill yang 
harus dimiliki oleh wisudawan 
sebagai bekal ke dunia setelah 
lepas dari dunia perkuliah 
dikupas tuntas oleh para 
pembicara yang hadir pada 
pembekalan kali ini.

Mulai dari Basuki Purwanto 
– motivator, ex hrd bank 
swasta, dan trainer sdm, Naiza 
Rosalia S Sos MSi – founder 
akademi bicara, H Tri Djoko SH 
MH – trainer&consultant dan 
perwakilan dari paguyuban hrd 
jawa tengah, dan Any Setyarini 
SE MM dosen & entrepreneur 
memberikan sharing mengenai 
proses dari awal meniti karir 
hingga sampai pada tahap 
mereka sekarang sudah 
sukses.

Naiza Rosalia atau yang 
lebih dikenal Nessa Gozal 
menyampaikan bahwa pada 
sebuah kesuksesan dibutuhkan 
konsistensi, karena konsisten 
lebih diperlukan dibanding 
kesempurnaan.

“Consistency is more 
important than perfection” 
katanya di dalam sela sela 
menyampaikan materi.

“Saya sampai sekarang 
masih sering banget 
melakukan kesalahan, tapi ga 
papa ga masalah, yang penting 
kan konsisten bukan masalah 
perfect atau tidak” pesannya 
kepada para calon wisudawan.

Begitu pula pesan senada 
dari Bapak Basuki Purwanto 
, Bapak H Tri Djoko dan 
Ibu Ani Setyarini MM yang 
mengutamakan softskill sebagai 
bekal kesuksesan mahasiswa di 
kemudian hari.

“Pandai saja tidak cukup, 
yang paling penting adalah 
softskill, punya attitude, dan 
bisa bersosialisasi dengan 
lungkungan sekitar” pesan 
Basuki Purwanto USM kepada 
para calon wisudawan USM

SerTIFIKaT : Ketua UCAC Dini Anggraheni Mhum menyerahkan 
sertifikat kepada salah satu narasumber

Bekali Calon Wisudawan UCaC Hadirkan 4 Pembicara
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SEMARANG Universitas Semarang (USM) 
berhasil meraih tiga emas pada kejuaraan tae 
kwondo PMS Open 2019 yang diikuti 1.400an 
peserta di GOR Sritex Solo barubaru ini.

Medali emas diraih oleh Jesica Nur Salsabila 
dalam kategori Kyorugi U62 ,Ulfa Amalia Ashay 
kategori Kyorugi U49, dan Muhammad Affizal 
Pratam pada kategori Kyorugi U80. 

Selain itu, USM juga meraih dua perak dan 
tiga perunggu. Medali perak diraih juga oleh 
Harindan Ismah Nabiilah dalam kategori Kyorugi 
U57 dan Frida Anindya Ningtyas pada kategori 
Kyorugi U46. Sementara medali perunggu diraih 
oleh Farid Mustofa dalam kategori Kyorugi U54 , 
Tangguh Wisdom Faithful Adi Nugroho kategori 
Poomsae PAIR, dan Athalia Azra pada Kategori 
Poomsae PAIR.

Menurut ketua UKM Tae Kwondo USM 
Ahmad Yoga sebelum kejuaraan PMS Open 2019 
para atlet melakukan persiapan tiga minggu 
berturutturut di USM yang dilatih oleh master 
Bambang W. 

Sementara pembina UKM Tae Kwondo 
Susanto MKom mengaku bangga atas prestasi 
yang diraih mahasiswa USM.

 “Awal yang baik, di awal tahun 2019 ini 
mahasiswa USM berhasil meraih tiga emas, dua 
perak ,dan 3 perunggu pada kejuaraan PMS 
Open 2019”, ungkap Susanto.

“Kedepannya kami berharap prestasi ini 
bisa ditingkatkan di tingkat nasional maupun 
internasional”, tambahnya. 

Foto bersama: Atlet tae kwondo USM foto 
bersama usai meneriam medali  pada kejuarana 

PMS Open 2019 di GOR Sritex Solo 
baru-barui ini.

USM Raih Tiga Emas 
di PMS Open 2019

Kejuaraan Tae Kwondo Se- Jawa Bali

SeMaranG - Mahasiswa Universitas 
Semarang (USM) diajak berdakwah melalui 
media digital.

Di era informasi seperti saat ini, dakwah 
melalui digital dinilai mampu menjangkau 
khalayak lebih luas, terutama kaum milenial.

Ajakan ini disampaikan Dr KH In’am-
muzzahidin MA saat mengisi materi Latihan 
Kader Kepemimpinan Islam (LKKI) bagi 
mahasiswa USM di Masjid Baiturrasyid 
Kampus USM pada Kamis (7/3).

Gus In’am sapaannya, kini juga aktif 
berdakwah melalui live Facebook setiap 
Selasa sore.

Kaum milenial yang selalu bersentuhan 
dengan dunia digital akan lebih mudah 
dijangkau dengan dakwah melalui media 

Youtube atau Facebook.
Sejumlah pendakwah kondang kini mulai 

melirik dakwah melalui digital.
Sebut saja KH Mustofa Bisri yang 

berdakwah melalui Youtube di GusMus 
Channel atau Ulil Abshar Abdala yang rutin 
ngaji Kitab Ihya Ulumuddin secara live di 
akun Facebooknya.

“Pesan dakwah saat ini bisa disampaikan 
melalui medsos, yang penting dakwah itu 
disampaikan menggunakan bahasa yang 
tidak menyinggung orang lain.”

“Serta yang paling penting, tidak 
mengandung hoaks.”

“Karena dakwah itu merangkul bukan 
memukul, ramah bukan marah,” tutur Gus 
In’am, Jumat 

Intan Peringkat I 
Mahasiswa Berprestasi

Gus In’am Ajak Mahasiswa 
Dakwah Digital

SeMaranG -  Mahasiswa Ber  prestasi 
Peringkat I Intan Permatasari Fakultas 
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Program 
Studi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang 
me nyi sihkan 9 Mahsiswa yang meng ikuti 
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dan meraih 
nilai 93,17 yang dibuka oleh Wakil Rektor 
III Dr M Chaerul Latief di Ruang Sidang 
Utama,Gedung B lantai 2 (7/2).

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, kegiatan 
yang bertujuan untuk memacu perkembangan 
potensi mahasiswa tersebut diadakan untuk 

memilih seorang mahasiswa sebagai perwakilan untuk 
berpartisipasi dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi. 

Wakil Rektor III mengatakan tujuan kegiatan ini 
untuk memberikan penghargaan kepada Mahasiswa 
yang berhasil mencapai prestasi tertinggi di masing
masing program studi yang diseleksi tingkat Universitas 
yang menyeleksi adalah dewan juri yang terdiri dari 
mewakili masingmasing fakultas.

Ada 10 Mahasiswa yang mengikuti Pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi dari berbagai program studi 
di USM. Mahasiswa  mempresentasikan makalahnya 
kepada beberapa dewan juri dan setelah itu terdapat 
sesi tanya jawab dari dewan juri. Ada 3 komponen 
penilaian yang diujikan kepada Mahasiswa yang 
mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, Makalah 
harus sesuai dengan kompentensinya, Presentasi Karya 
Ilmiah, Bahasa Inggris.

Selain Intan Permatasari sebagai Mahasiswa 
Berprestasi Peringkat I yang mewakili program studi 
Ilmu Komunikasi, ada juga Lin Sururoh sebagai 
Mahasiswa Berprestasi Peringkat II yang mewakili 
program studi Akutansi,sedangkan Peringkat III 
Choerunisa sebagai Mahasiswa Berprestasi mewakili 
program studi Manajemen. Ketiga Mahasiswa 
Berprestasi tersebut akan diberangkatkan di Taiwan  
pada bulan Maret mendatang.
Menjadi Mahasiswa Berprestasi tidak gampang karena 
juga harus melakukan seleksi terlebih dahulu dan 
memenuhi syarat yang sudah ditentukan yaitu IPK 
harus 3.00 ke atas, membuat makalah yang terkait 
dengan program studi, cakap berbahasa inggris, aktivis 
yang mempunyai sertifikasi berbagai soft skill.

Mahasiswa Berprestasi Pe ringkat I Intan Permatasari 
menjelaskan tentang makalah yang dipersentasikan 
kepada dewan juri dengan Makalah yang berjudul 
“Penerapan Literasi Media Untuk Mengatasi Berita 
Hoax Bagi Masyarakat Indonesia di Era Milenial 
Dalam Mencapai Sistem Development Goals (SDG)” 
karena sekarang banyak sekali berita hoax dan  orang
orang belum tahu juga tentang peran aktif literasi media 
sesungguhnya.

Intan Permatasari meng ung kapkan senang 
sekali bisa menjadi MAWAPRES Peringkat I, tetap 
bersyukur,berusaha dan terus berdoa karna apapun 
yang kita lakukan hasil tidak pernah mengkhianati.

“semoga banyak yang berminat menjadi 
MAWAPRES, karena MAWAPRES tidak diukur dari 
IPK tetapi  dari softskill pengalaman organisasi dan 
juga sebagai pemicu untuk meningkatkan  orangorang 
supaya bisa bersemangat dan memotivasi menjadi 
MAWAPRS” imbuhnya.
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aktivitas keseharian dimanapun berada, dengan itu 
perguruan tinggi merupakan salah satu upaya dalam 
mencerdaskan anak bangsa sehingga harus ikut 
mengawal karena kemajuan suatu bangsa tergantung 
dengan generasi mudanya.

Dalam acara ini Direktur Kemahasiswaan, Ditjen 
Belmawa Kemenristekdikti  Dr Didin Wahidin MPd 
sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara 
seminar dengan pemukulan gong.

Didin mengaku bersamasama mengusung ideologi 
bangsa yang terdapat dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar (UUD) 1945 alenia 4 yang berbunyi ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. 

Apapun kegiatan yang dilakukan harus didasarkan 
selalu ingin menyatukan diri merupakan hakekat 
melakukan kontribusi nyata.

Ada tiga tokoh yang menjadi narasumber dalam 
acara seminar ini antara lain  Prof Dr Mohammad 
Mahfud MD SH SU (Anggota Dewan Pengarah BPIP 
(Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)), Prof Dr H 
Muladi SH (Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip 
dan Pndiri USM), serta Irjen Pol Drs Condro Kirono 
MM M Hum (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah) 
yang ketiganya  dipandu oleh moderator Yosep Parera 
SH MH.

Mahfud MD menyampaikan bahwa sekarang 
banyak masalah kompleksitas ideologi Pancasila di era 
millenial, untuk menyikapi hal tersebut jika menerima 
informasi tidak boleh langsung diterima, tetapi dikritisi 

dan harus selektif sesuai dengan ideologi bangsa 
Indonesia yaitu Pancasila sebagai tempat kembali.

 ”Indonesi nerupakan satusatunya negara yang 
memperoleh  kemerdekaan  sendiri dengan cara 
berjuang dan mengusir penjajah bukan dari hadiah 
negara lain atau penjajah” tambahnya.

Mahfud juga memotivasi peserta bahwa Indonesia 
dengan ideologi Pancasila menolak radikalisme dan 
fanatisme karena Pancasila bukan untuk ini dan itu 
tetapi untuk kita semua dalam kemajemukan bangsa 
Indonesia.

Sementara Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Condro 
Kirono MM M Hum menyampaikan materi  terkait 
praktek yang berkaitan dengan tugas kepolisian di era 
milenial. Hal ini diaplikasikan dengan  penangkapan 
simpatisan ISIS yang ingin mengubah ideologi 
Pancasila. Menurutnya  ideologi Pancasila ini tidak 
dibuat akhirakhir ini  melainkan sudah ada sejak 
dahulu sehingga Pancasila sebagai alat pemersatu 
bangsa.

“Bahwa tugas dari aparatur adalah mengayomi 
dan melindungi serta bekerjasama dengan komunitas  
dan melalui pendekatan masyarakat sehingga dapat 
menyentuh jiwa masyaraakat dan saling ikut menjaga”. 
tambahnya

Adapun Prof Dr H Muladi SH mengaku bahwa 
Kompleksitas ideologi bangsa selalu mengandung 
indikator tentag makna antar hubugan nilainilai sosial 
budaya dalam suatu negaara yang akan meempengaruhi 
cara berfikir secara keseluruhan dalam mengelola 
suatu negara, termasuk pendekatan sistem yang 
harus dilakukan secara komprehensif integral untuk 
mencapai efek positif maksimal yang diharapkan.(sf)

“Dengan kerja sama ini bisa meningkatkan sumber 
daya manusia kedua belaj pihak terutama dalam hal 
wawasan kebangsaan” ungkap Menag Lukman Hakim 
Saifudin.

“Nilai- nikai kebangsaan dilandasi dengan nilai 
keagamaan sehingga agama akan memberi arti dalam 
kehidupan dan nilai- nilai kebangsaan” tambahnya.

Sementara Rektor USM Andy Kridasusila berharap 
dengan kerja sama ini semua dosen karyawan dan 
mahasiwa memiliki konsep kebangsaan yang sama. 
Sebelumnya USM juga telah menjalin kerja sama 
dengan Polda Jateng terkait wawasan kebangsaan.

“Semoga dengan kerja sama ini memberikan 
manfaat bagi kedua belah pihak dan kerja sama ini bisa 
ditingkatkan dan dalam waktu dekat USM akan mengirim 
dosennya untuk ikut pelatihan di Lemhanas” tambah 
Andy.

Terkait kerja sama ini Gubernur Lemhanas RI Letjen 

(purn) Agus Widjojo mengatakan dengan ditandatangi 
dokumen kerja sama antara Lemahanas dan Kemenag 
serta USM ini bisa diimplementasikan secaa nyata 
dan konsisten terkait bidang-bidang yang tercantum 
dalam kerja sama. “Sinergi antara ketiga institusi ini 
diharapakan menjadi sarana dalam meningkatkan 
wawasan kebangsaan, serta mening katkan capaian 
dan sasaran yg optimal terutama pada nilai- nikai 
kebangsaan” tambahnya

“Nota kesepahaman antara Lemhannas RI 
denganKementerian Agama Republik Indonesia 
dan Universitas Semarang, yang merupakan wujud 
komitmen bersama untuk menjalin kerja sama,” kata 
Agus Widjojo.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula 
secara umum isi nota kesepahaman Lemhannas RI 
dengan kedua institusi yang meliputi, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan 
dan pelatihan; pelaksanaan pengkajian, penelitian 
dan pertukaran informasi dalam rangka pengukuran 
ketahanan nasional; pertukaran tenaga ahli/pakar/ 
akademisi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; serta 
bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

33.889 orang.
“Pada hari ini saudara telah menyelesaikan studi di 

USM dengan ditandai  wisuda, dan mengucapkan janji 
alumni yang kesemuanya ini merupakan anugerah yang 
harus disyukuri serta akan lebih meningkatkan iman 
dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Dikatakan, bahwa dalam rangka pengembangan 
USM dibutuhkan umpan balik dari para alumni yang 
dapat menggambarkan profil alumni (Tracer Study).

“Program pelacakan ini sangat bermanfaat, 
utamanya sebagai umpan balik bagi peningkatan 
proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdianya,” 
katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menghimbau 
kepada para wisudawan agar bersedia mengisi dan 
mengirimkan kembali isian formulir atau kuesioner 
Tracer Study untuk memberikan kontribusi paradigma 
parsitipatif pada pembangunan almamater.(sf)

kelib SH serta   Dekan   Fakultas   Hukum   beserta   pengelola   
Fakultas   Hukum.   

Dalam sambutanya Rektor mengatakan bahwa akreditasi 
program studi S1 Ilmu Hukum yang saat ini berperingkat B 
harapannya dapat memperoleh peringkat yang yang lebih 
tinggi, dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan proses 
belajar mengajar pada Fakultas Hukum berjalan dengan baik 
dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadahi 7 
orang Doktor, 20 Magister dan 7 orang sedang studi S3. 

“Alhamdulillah kami patut bersyukur dan bangga atas 
diraihnya akreditasi “A” dan tentu akan menjadi modal besar 
bagi para pengelola untuk bisa semakin baik dan meningkatkan 
kualitas proses belajar mengajar” ungkap Andy.

“Tantangan kedepan adalah mempertahankan akreditasi 
A dan bagi mahasiswa maupun yang akan wisuda tentunya 
menjadi suatu bekal yang baik baik untuk memasuki dunia 
kerja” tambahnya.

Sementara Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Dr Amri Panahatan 
Sihotang Mhum berharap dengan diraihnya akreditasi A 
ini bisa memacu program studi yang lain untuk bisa meraih 
akreditas A.

Ketua   Yayasan   Alumni   Undip   Prof H Abdullah   Kelib 
SH   dalam sambutanya menyampaikan bahwa akreditasi 
menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan  posisi  program  
studi  dalam  tataran  kompetisi  pengelolan  dengan institusi 
perguruan tinggi dan program studi lain serta merupakan tolok 
ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi 
untuk memastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan 
dari proses pengelolaan yang bermutu dan berkualitas.

SEMARANG Universitas Semarang (USM) 
menggelar Kejuaraan Bulutangskis Nasional USM 
CUP XIII. Sebanyak 1042 atlet badminton berlaga 
dari berbagai kelompok umurSseIndonesia 
bertanding di GOR Prof Sudarto USM.

“Peserta pada tahun ini lebih meningkat dari 
tahuntahun sebelumnya. Para atlet berunjuk 
kebolehan dan memperebutkan total juara 72 
juta” ujar Wakil Rektor III, Dr Mochamad Chaerul 
Latief pada pembukaan USM CUP XIII, Selasa 
(12/3).

L at ie f  mengat a k a n  k e ju a r a a n  i n i 
diselenggarakan dari 1217 Maret dengan kategori 
antar mahasiswa sejumlah 25 perguruan tinngi, 
Pelajar SLTA sejumlah 36 SMA/SMK dan antar 
Club Nasional sejumlah 160 Club.

“Kejuaraan kali ini juga diikuti perguruan 
tinggi luar jawa antara lain Universitas Haluuleo 
Kendari Sulawesi Tenggara, Universitas Islam 
Kalimantan, Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, dan Universitas Negeri Jambi dan 
tentunya juga beberapa perguruan tinggi di pulau 
jawa lainnya. Hal ini tidak lain untuk menjalin tali 
silaturrahmi antar perguruan tinggi serta sebagai 
ajang mengukir prestasi bagi para atlet Nasional” 

ujarnya.
Selain itu, beberapa club besar nasional juga 

ikut serta dalam kejuaraan ini, seperti Jaya Raya 
Jakarta, PB Victory Bogor Jakarta Timur, Jaya 
Raya Winner Surabaya, PB Suryanaga Wima 
Surabaya, HiQua Prima Bandung, Mutiara 
Cardinal Bandung, Satya Bangkalan, dan Satya 
Karana Pasuruan.

Sementara Rektor USM, Andy Kridasusila 
SE MM mengungkapkan bahwa kejuaraan ini 
merupakan sebuah komitmen dari USM untuk 
pembinaan atlet bulutangkis, karena sudah 13 kali 
diselenggarakan.

“Atlet sudah berlatih keras, jika dikutkan dalam 
sebuah kompetisi maka tidak akan tau seberapa 
jauh kemampuan mereka. Melalui kejuaraan ini 
para atlet bisa mengevaluasi kemampuan mereka 
sehingga akan bisa menjadi semakin baik” Tutur 
Andy.

“Harapannya, mudahmudahan prestasi 
para atlet bisa semakin baik, baik di tingkat 
regional, tingkat nasional maupun internasional, 
semangat untuk berlatih, semangat untuk 
bertanding sehingga prestasi akan mampu diraih” 
pungkasnya pada pembukaan USM CUP XII.

ADU KEBOLEHAN : Atlet Bulutangkis Adu Kebolehan pada Kejuaraan 
Bulutangkis Nasional USM CUP XIII di GOR Prof Sudarto USM.

1.042 Atlet Berlaga 
di USM Cup XIII

S-1 Ilmu Hukum...

Sambungan hlm 1

USM-Lemhanas...

Sambungan hlm 1

USM Wisuda...

Sambungan hlm 1

USM...

Sambungan hlm 1
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Prof Muladi Berikan Kuliah Umum
di Hadapan 1.175 Mahasiswa

Pria yang kini menjabat sebagai 
Ketua Pembina Yayasan Alum
ni Undip Universitas Semarang 

(USM) ini menegaskan, pentingnya 
mahasiswa memiliki kemampuan 
lain di luar kemampuan akademis. 

“Mahasiswa harus punya hard 
skill dan soft skill. Pengetahuan itu 
didapat dari mana? bisa dari materi 
kuliah, ekstrakulikuler, buku bacaan, 
media, pergaulan sosial di dalam dan 

luar kampus, serta dari forum il
miah seperti seminar dan lainlain,” 
katanya saat menjadi pembicara da 
lam Kuliah Umum Mahasiswa 
USM di GOR Prof Sudarto SH kom
pleks kampus Universitas Semarang, 
Minggu (3/3/2019).

Kuliah umum dengan tema “Ke
siapan Menyongsong Masa Depan” ini 
juga dihadiri ketua pengurus yayasan 
alumni undip Prof H Abdullah Kelib 

SH, dewan penyantun USM yang juga 
mantan rektor Undip Prof Sudharto 
PhD, para guru besar USM dan rektor 
USM beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Muladi 
me negaskan, hard skill yang dia 
maksud adalah pemahaman ilmu 
pe ngetahuan dan teknologi (iptek), 
ke mampuan bahasa asing, dan ke
mampuan akademis.

Sedangkan soft skill yang penting 
untuk dipahami ma hasiswa, adalah 
pengetahuan ten  tang wawasan ke
bang saan, ni lai kepemimpinan, ke
mampuan ko munikasi, dan kepekaan 
sosial. Jika mahasiswa bisa memiliki 
itu semua, katanya, mereka akan jadi 
generasi unggul di generasinya.

kULIaH UmUm : Sebanyak 
1.175 mahasiswa USM 

mengikuti kuliah umum 
bersama Prof Dr HMuladi SH

Juara I Mawapres
MENJADI mahasiswa berprestasi sudah tentu 

impian dari banyak orang, demikian juga bagi 
Intan Permatasari, gadis kelahiran Grobogan 6 
Februari 1998 itu. Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
semester enam ini mendapatkan prestasi yang 
sangat membanggakan pada Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi USM.

Putri pasangan Titik Supriyati dan Amin Joko 
Prasetyono, ini mendapatkan peringkat pertama 
Mahasiswa Berprestasi berhasil melawan ke
gu   gupannya mempresentasikan ma kalahnya 
di hadapan dewan juri dan menyingkirkan 
sembilan mahasiswa lainnya. “Orang yang selalu 
menginspirasinya saya dalam berprestasi adalah 
orang tua saya” ungkap Intan Permatasari.

Intan yang mem punyai hobi me nonton 
drama korea ini juga bercita cita ingin menjadi 
Entrepeneur dan Konsultan PR, seperti yang 
di idolakannya yaitu Merry Riana. Intan terus 
berusaha untuk menggali prestasinya dan ingin 
membanggakan kedua orang tua nya.

Tantangan bagi Intan pada saat mengikuti 
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, dimulai harus 
lebih giat belajar bahasa Inggris, mengatur jad
wal antara belajar, me nyiapkan keper
luan untuk mawapres dan 
tentunya mengatur 
jadwal dengan 
organisasi.

PROFIL

SeMaranG – Mantan Menteri Kehakiman (kini disebut 
Menteri Hukum dan HAM) dan Menteri Sekretaris Negara pada 
masa Kabinet Reformasi Pembangunan, Prof Dr H Muladi SH 
memberikan kuliah umum kepada 1.175 mahasiswa Universitas 
Semarang (USM), Minggu (3/3/2019).


