
Regita Pramesti, mahasiswi semester 5 fa
kul tas hukum Universitas Semarang (USM) sangat 
mengidolakan pakar hukum 
pidana Prof Dr H Muladi 
SH, apa pasalnya 
menurut wakil presiden 
mahasiswa USM ini 
bahwa pemikiran Prof 
Muladi  tajam namun tepat 
sasaran.

Selain itu dalam 
pandangan gadis 
kelahiran Demak, 22 
Mei 1999 ini bahwa 
pandangannya 
terkait bidang 
hukum pidana 
Indonesia juga 
sangat luar biasa, 
gagasan dan ide 
nya membawa 

Idolakan Prof Muladi

Wisuda 
Ke-59 USM 

Ditunda 
SEMARANG- Wisuda  

Ke- 59 Universitas 
Semaran (USM) 
yang sedianya akan 
dilaksanakan 
tang gal 31 Maret 
– 1 April dan di-
ikuti 1.494 lu-
lus an ditun da 
menjadi 16-17 Juni 
2019.

”Penundaan 
prosesi wisuda 
tersebut dalam rangka 
menindaklanjuti surat edaran 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 3 tahun 2020  tentang 
pencegahan Corona Virus Disease 
(Covid-19) yang ditetapkan oleh 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNBP) mengacu pada 
Surat Keputusan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang 
Penetapan Status Keadaan 
Tertentu Darurat Bencana Wabah 
Penyakit Akibat Virus Corona Di 
Indonesia,” ungkap Rektor USM 
Andy Kridasusila.

Pada Surat Edaran Rektor 
Universitas Semarang Nomor: 
664/USM.H/Q/2020 dan me ngacu 
Surat Edaran Yayasan Alumni 
Universitas Diponegoro No. 49/
YA.UNDIP/PGRS-YA.UNDIP/
III/2020 tentang pe nundaan 
kegiatan wisuda ke-59 USM.

Pada surat edaran tersebut 
menyatakan bahwa wisuda 
universitas yang semula dise-
lenggarakan pada 31 Maret dan 1 

SEMARANG- Tiga mahasiswa Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Semarang (USM) menjadikan 
krokot sebagai permen sehat (25/2).

Mahasiswa tersebut bernama Anandya Selfana Prastikasari, 
Aulia Rifan Putra Nugraha dan Joko Rusmianto.

Ketiga mahasiswa menjadikan krokot sebagai permen 
adalah dalam rangka penelitian skripsi yang dilakukan 
mulai bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020.

Krokot adalah merupakan tanaman gulma yang banyak 
ditemui di pinggir jalan, pekarangan rumah, dan sawah 
kaya akan vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya, dan sangat 

banyak manfaatnya untuk kesehatan.

Mahasiswa FTP Sulap 
Krokot Jadi Permen Sehat

Disamping itu pendiri 
USM ini berpesan agar 
semua pihak berlaku 

disiplin, jangan meremehkan serta 
ikuti anjuran WHO terkait wabah 
corona ini.

“Makan makanan yang sehat, 
cuci tangan dengan sabun atau hand 
sanitizer, hidup bersih serta saling 
mengingatkan” ungkap Muladi.

Prof Muladi: Ikuti 
Petunjuk Pemerintah
SeMaRaNg Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr H Muladi SH 

memberikan arahan kepada sivitas akademika Universitas Semarang 
(USM) untuk mengikuti petunjuk pemerintah terkait pencegahan 
Corona Virus Disease (Covid19). 
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SEMPROT DISINFEKTAN: 
Anggota KSR USM melakukan 

penyemprotan disinfektan di Fakultas 
Psikologi USM. Berita di halaman 9.

PERMEN KROKOT:  Mahasiswa FTP USM 
menunjukkan bahan baku permen krokot.
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Wajah Baru

Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya dimana 
tampilan WARTA USM dengan wajah baru 

nya semakin elegan dan menarik.
Pada edisi Maret ini juga ada beberpa hal yang 

berbeda dimana bulan Maret yang biasanya menjadi  
kebahagiaan bagi lulusan USM untuk mengikuti 
prosesi wisuda yang sakral, namun kali ini para 
lulusan harus ikhlas wisuda ditunda karena negara 
dalam kedaan darurat bencana.

Hal ini harus dilakukan sesuai dengan petunjuk 
dari pemerintah terkait pencegahan corona virus 
disease (covid-19), bahkan mahasiswa yang 
seharusnya mengikuti proses belajar mengajar di 
kampus harus stay di rumah, mengikuti kuliah secara 
daring atau on line.

Berbagai langkah telah ditempuh oleh USM 
dalam memerangi 
virus corona ini yaitu 
dengan melakukan 
penyemprotan 
disinfektan, 
menyediakan 
hand sanitizer, 
meliburkan 
mahasiswa dan 
dosen namnun 
kuliah tetap bejalan 
dengan daring, 
penundaan wisuda  
dan lain-lain.

Media Komunikasi Universitas Semarang  
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Mahasiswa FTP Sulap Krokot Jadi Permen Sehat

Disamping itu pendiri USM ini berpesan agar semua pihak berlaku disiplin, jangan meremehkan serta ikuti anjuran WHO terkait wabah corona ini.

“Makan makanan yang sehat, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, hidup bersih serta saling mengingatkan” ungkap Muladi.

Prof Muladi: Ikuti Petunjuk Pemerintah
SEMARANG- Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr H Muladi SH memberikan arahan kepada sivitas akademika Universitas Semarang (USM) untuk mengikuti petunjuk pemerintah terkait pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19). 
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Penyebaran virus corona (SARS-
CoV-2) sebagai pemicu penyakit 
Covid-19 di Indonesia sendiri 

semakin menimbulkan keresahan dan 
kekhawatiran di tengah masyarakat, 
yang disebabkan semakin banyak 
ditemukannya anggota masyarakat 
Indonesia yang terpapar dari hari ke hari. 
Data pandemi  Covid – 19 di Indonesia 
pun tersebar tidak hanya di Pulau Jawa 
saja, namun juga ke Bali, Kalimantan, 
Sulawesi, Sumatra, bahkan sampai dengan 
Maluku dan Papua; yang kemudian 
dinyatakan Presiden Joko Widodo sebagai  
wabah nasional Covid – 19. 

Pasien yang terdeteksi positif 
terpapar virus ini, harus segera diisolasi 
di rumah sakit dan tidak boleh dijenguk 
oleh keluarga. Bahkan jika kemudian 
meninggalpun jenazahnya harus segera 
dimakamkan tanpa diantar keluarga 
diperistirahatannya yang terakhir. 
Demikian mengerikannya virus ini, 
sampai menjadi pandemi nasional 
dan global. Artinya, virus  ini sangat 
berbahaya sampai dengan mengancam 
jiwa kita karena dengan gejala awal batuk, 
pilek, demam tinggi diatas 38 derajat 
celcius, pilek, kemudian diikuti sakit saat 
menelan dan gangguan pernafasan yang 
akut dengan dalam beberapa hari saja 
berdampak pada kematian penderitanya.

Namun demikian mau tidak mau, 
suka atau tidak suka kita semua harus 
menghadapi dan mematikan Covid – 19 
ini. Secara psikologis langkah apa saja 
yang perlu kita lakukan dalam melawan 
virus mematikan ini, yang belum dapat 
dipastikan kapan berakhirnya. 

1.  Social Distancing. 
Seperti kita ketahui bahwa virus ini 

menular dengan cepat kesetiap orang 
yang kita temui. Oleh karena itu langkah 
bijak jika kita dengan penuh kesadaran 
melakukan social distancing. Social 
distancing  adalah mengurangi jumlah 
aktivitas di luar rumah dan interaksi 
dengan orang lain, mengurangi kontak 
tatap muka langsung. Langkah ini 
termasuk menghindari pergi ke tempat-

tempat yang ramai dikunjungi, seperti 
supermarket, bioskop, dan stadion. Bila 
kita  dalam kondisi yang mengharuskan  
berada di tempat umum, setidaknya perlu 
menjaga jarak sekitar 1,5 meter dari orang 
lain. Melalui social distancing, pertemanan 
tetap terjaga, jejaring tetap ada dengan 
menggunakan teknologi On Line, tanpa 
harus bertemu langsung.

2. Karantina dan Isolasi
Karantina artinya hampir sama 

dengan isolasi, yakni membatasi individu  
agar tidak berinteraksi dengan orang lain. 
Bedanya, karantina digunakan untuk 
individu  yang telah terpapar covid – 
19  namun belum menunjukkan gejala 
sakit. Namun demikian, meski belum 
menunjukkan adanya gejala-gejala telah 
terinfeksi, untuk pencegahan individu 
ini  harus dikarantina guna memastikan 
tidak terinfeksi covid – 19. Isolasi artinya 
tindakan pemisahan pasien berpenyakit 
menular dari orang lainnya. Istilah isolasi 
biasanya digunakan untuk seseorang yang 
telah menunjukkan gejala terinfeksi virus 
corona dan berpeluang untuk menginfeksi 
orang lain, sehingga perlu dipisahkan 
agar virus tidak menyebar. Pasien yang 
terpapar virus ini, dengan kesadaran 
tinggi bersedia diisolasi di rumah sakit 
dan mempercayakan penyembuhannya 
kepada tenaga medis / kesehatan yang ada. 

3. Hargai Tenaga Kesehatan
Mengikuti dengan disiplin dan pa-

tuh himbauan jaga jarak (social dis-
tancing) dan jaga kesehatan, sudah 

sangat membantu tenaga kesehatan yang 
berjuang membantu para pasien  yang 
terpapar virus. Perilaku disiplin dan 
patuh ini hanya beberapa minggu, namun 
efeknya sangat bermanfaat bagi semua 
bangsa Indonesia.

4. Tetap Aktif di Dalam Rumah. 
Hal ini berarti setiap individu meng-

gunakan waktunya untuk kegiatan yang 
produktif. Bekerja dari rumah, belajar dari 
rumah, menghasilkan karya nyata serta 

melakukan berbagai kegiatan yang dapat 
membantu menjaga kesehatan seperti 
berolah raga senam, dance melalui you 
tube dari rumah saja.

5. Jaga dan Dukung Satu  
dengan yang Lain

Pandemi Covid – 19, yang dicanangkan 
sebagai wabah global perlu dihadapi 
secara bersama – sama. Saling dukung 
sangat bermanfaat untuk melawan virus 
ini; yakni dengan cara  berbagi informasi, 
berbagi kisah positif untuk saling 
menguatkan, dan  berempati terhadap 
berbagai pihak yang membutuhkan 
akan meringkankan beban berat dalam 
melawan wabah global ini.

6. Kurangi Aktivitas yang Dapat 
Meningkatkan Kecemasan

Mengikuti berita CoVid - 19 secara 
berlebihan justru kurang disarankan 
karena justru akan meningkatkan 
kecemasan, stress dan perasaan negatif 
lainnya. Batasi kegiatan mendengar, 
membaca atau menonton berbagai 
tayangan terkait Covid – 19. Apabila ingin 
mencari atau berbai informasi, sebaiknya 
didasarkan pada situs resmi yang valid 
dan direkomendasikan pemerintah.

7. Tetap Tenang  dan Optimis
Covid – 19 bisa disembuhkan, asal kan 

kita selalu menjaga kesehatan dan imunitas 
badan. Jaga stamina sehingga tidak 
memberi kesempatan virus tersebut masuk 
dan bertahan lama di tubuh kita. Pikiran 
jernih, tenang dan percaya diri juga sangat 
membantu menguatkan daya tahan tubuh 
kita. Hasil  test POSITIF pada individu  
atau banyak kasus; sepanjang sistem imun 
individu tersebut  baik, maka   tubuh kita 
akan imun/kebal terhadap virus tersebut. 
Ada FAKTA bahwa banyak harapan.  Kita 
harus ada HOPE dan OPTIMISM...yang 
akan membangun emosi positif. 

8. Perbanyak Introspeksi,  
Berdoa dan Mendekatkan  
Diri Pada Tuhan. 

Wabah global ini dapat kita maknai 
secara religi, bahwa dengan cara yang 
tidak pernah kita bayangkan; Tuhan 
berkehendak untuk semua kejadian di 
bumi ini. Kesadaran ini akan membuat kita 
belajar semakin rendah hati.

Sebagai warga negara yang baik,secara 
ideal kita perlu  mengikuti dengan disiplin, 
patuh himbauan, serta  taat instruksi 
pemerintah dalam rangka Indonesia 
segera terbebas dari Covid-19. Bersatu 
dan bersama – sama, kita bisa menghalau 
dan melawan Covid-9, menuju Indonesia 
yang semakin sehat. 

— Disarikan dari berbagai sumber.

Sehat Mental Melawan Covid–19 
dalam Perspektif Psikologi

Semenjak mewabah di sejumlah negara, kata Corona  (SARSCoV2) 
dan Covid19 kian sering terdengar di telinga masyarakat.  Sejauh 
ini Corona atau Covid19 masih menjadi perbincangan di sejumlah 
negara lantaran kasusnya yang kian meningkat hingga World Health 
Organization (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemi 
global sebagai musuh kemanusiaan.

aLaMat
Jl. Soekarno  Hatta Semarang

email: warta@usm.ac.id

Wacana
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SEMARANG - Mahasiswa Universitas 
Seamarang (USM) diharapkan memiliki 
wawasan kebangsaan yang kuat sebagai 
prasarat utama manusia Indonesia unggul.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pembina 
Yayasan Alumni Undip yang sekaligus pendiri 
USM Prof Dr H Muladi SH saat memberikan 
sambutan kuliah umum di hadapan 1.111 
mahasiswa di Gelora Prof Sudarto USM pada 
Minggu (1/3).

“Sehebat apapun keunggulan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang hanya 
mengandalkan hebatnya penguasaan 
IPTEK dan nilai-nilai profesionalisme akan 
menjadi mubazir apabila tidak dilandasi oleh 
penghayatan terhadap wawasan kebangsaan 
dan berkepribadian Indonesia” ungkap Prof 
Muladi.

“2045 Indonesia emas adalah visi pe-
me rintah dalam memandang kesejahteraan 
bangsa Indonesia tepat di usianya yang ke-
100 (1945-2045), dalam usia emas tersebut 
Indonesia dicanangkan menjadi negara 
maju yang mandiri, dengan kehidupan 
yang makmur dan adil” tutur mantan 
Menkumham.

“Salah satu kuncinya adalah peningkatan 
kualitas pendidikan calon-calon pemimpin 
bangsa untuk menjadi “generasi emas” yang 
energik, multitalenta, aktif dan spiritual.

Disitulah Wawasan kebangsaan menjadi 
sangat penting untuk menghasilkan SDM 

yang unggul, sehingga mahasiswa USM perlu 
dibekali dengan wawasan kebangsaan ini” 
imbuhnya.

Mantan Gubernur Lemhanas ini 
menjabarkan wawasan kebangsaan Indonesia 
yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang 
diri dan lingkungannya sebagai negara 
kepulauan, untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan nasional baik wilayah yang bersifat 
fisik maupun sosial dalam penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dalam bidang politik, ekonomi, 
sosial, budaya, dan pertahanan serta ke-
amanan nasional.

Mantan Menteri Hukum dan HAM 
ini juga menyampaikan arti suatu bangsa, 
Indonesia sebagai negara kebangsaan, 
anatomi alamiah dan sosial Indonesia, 
identitas bangsa Indonesia.

Sementara Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM dalam sambutanya mengatakan 
bahwa saat ini USM telah merubah visinya 
dalam perubahan zaman demi kemajuan 
dalam hal pendidikan yaitu mencetak lulusan 
yang berkarakter berkeIndonesian.

“Beberapa waktu yang lalu Prof 
Mula di telah merubah visi misi USM 
dikarenakan apa, karena perubahan itu 

selalu terjadi, karena itu kami diharapkan 
bisa mengantisipasi bisa mengakomodasikan 
apapun kepentingan generasi anak bangsa, 
kami sangat mengaharapkan lulusan USM itu 
memiliki karakter yang berkeIndonesiaan, 
jadi tidak hanya bisa beraktivitas dan bisa 
berkerja akan tetapi kita hidup di Indonesia 
maka harus dimunculkan lulusan yang 
berkeIndonesian” Ungkap Andy.

Prof H Abdullah Kelib, SH selaku 
Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip 
memberikan nasehat kepada para mahasiswa 
USM untuk menjadi orang yang disiplin, 
jangan Suka memanipulasi presesni serta 
mengikuti perkuiahan dengan baik.

“Kalian para mahasiswa USM harus rajin 
masuk kuliah, jangan suka bolos, dan harus 
disiplin, terkadang yang seing terjadi adalah 
mahasiswa tidak ada tapi di presensinya 
ada,maka ikuti lah perkuliahan dengan baik 
dan disiplin” Tandasnya.

Dalam Kuliah Umum ini juga dijelaskan 
tentang peraturan-peraturan yang akademik 
yang seluruh mahasiswa harus ditaati selama 
menjalankan pendidikan di USM oleh Wakil 
Rektor I Prof Dr Hardhani Widiastuti MM 
Psikolog.

Selain itu mahasiswa juga dibekali materi 
terkait peraturan yang berkaitan dengan 
perkuliahan baik akademik maupun non 
akademik oleh Wakil Rektor II Prof Dr Ir Sri 
Budi Wahjuningsih MP dan Wakil Rektor III 
Dr Supari MT.

Hadir dalam kesempatan tersebut para 
Guru Besar USM, para dekan serta pejabat 
struktural dan tamu undangan lainnya seperti 
Prof Dr Miyasto, Prof Dr V Priyo Bintoro dan 
lain- lain.

Oleh : 

Prof. Dr. H. Muladi, SH. 
(Ketua Pembina  Yayasan Alumni Undip Pendiri USM)

dan
 

DR. Listy  Muladi, SH, CN, MHum, Notaris
(Dosen  S2  Magister Hukum  USM)

Di lain pihak hal ini berkaitan juga 
dengan hak asasi manusia yaitu 
kebebasan beropini, berekspresi 

untuk mencari, menerima dan memberikan 
informasi serta (pikiran dalam segala bentuk, 
baik lisan, tulisan atau cetak, seni atau  media 
lain (freedom of expression),  yang diakui baik  
secara internasional (Art. 19- The International 
Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR, 
1966) maupun secara nasional (Pasal 28F UUD 
NRI tahun 1945), sepanjang tidak bertentangan  
dengan hak asasi orang lain, moral,  nilai-nilai 
agama, keamanan dan ketertiban umum dalam 
masyarakat demokratis. 

UU No. 40/1999 tentang Pers  dalam 
pertimbangannya menyatakan bahwa 
“kemerdekaan pers merupakan salah satu 
wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur 
yang sangat penting untuk  menciptakan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara yang demokratis, sehingga 
kemerdekaan  mengeluarkan pikiran dan 
pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 
28  UUD 1945 harus dijamin “.

Secara konseptual dikatakan bahwa 

fungsi-fungsi politik media masa di Negara 
demokratis adalah :
1) Membuat berita (newsmaking) setelah 

mengamati dan meneliti  apa yang terjadi 
di masyarakat, dan memutuskan  apa 
yang harus dilaporkan kepada masyarakat 
pembaca atau pemirsa;

2) Menafsirkan (interpretation), melakukan 
analisis makna berbagai kejadian;

3) Sosialisasi (socialization), memberikan 
informasi   tentang kejadian yang ada;

4) Persuasion yaitu membujuk atau mengajak 
atau berusaha secara langsung untuk 
mempengaruhi perilaku masyarakat ;

5) Membangun agenda (agenda setting), 
yaitu memutuskan  apa yang harus 
dilakukan; mendefinisikan berbagai  
problema masyarakat dan mengusulkan 
saran pemecahan. (Dye & Zeigler, 2006).
Tertib  hukum dan tertib sosial dengan 

adanya peran positif  pers tersebut yang 
diharapkan melalui  berbagai legislasi tersebut,  
mulai sangat terusik dengan perkembangan 
teknologi digital yang luas yang memudahkan 
disampaikannya dan diperolehnya informasi  

PERAN MEDIA MASA ARUS UTAMA 
DI ERA ”PoST TRUTh”

Motto :

 “ A ‘post-truth 
democracy’ [….]  

would no longer be a 
democracy.”

(Jurgen Habermas)  

Media masa, baik cetak, elektronika maupun digital  memegang peranan 
penting di Negara demokrasi. Peranan strategis tersebut diakui sebagai salah 
satu asas dasar demokrasi (the root principles of democracy) (Urofsky, 2007). 

Mahasiswa USM Dibekali Wawasan 
Kebangsaan Oleh Prof Muladi

Prof Dr H Muladi SH bersama pejabat struktural USM 
saat kuliah umum di Gelora Prof Sudarto USM

baik nasional, regional maupun global  
dengan sangat mudah dan masif sifatnya, 
yang sebenarnya isinya memerlukan 
verifikasi kebenarannya.  Hal ini terkait 
dengan munculnya fenomena  apa yang 
dinamakan masalah “pasca kebenaran “(post-
truth problem) yang oleh Illing, Sean (2018) 
diartikan sebagai hilangnya standar tujuan 
bersama untuk kebenaran (the disappearance 
of shared objective standards  for  truth). Dalam 
hal ini Biesecker (2018) mengartikannya 
sebagai kegagalan untuk memenuhi 
standar yang bersifat tidak langsung dan 
tidak pasti antara fakta-fakta, pengetahuan, 
pendapat, keyakinan, dan kebenaran (the 
circuitous slippage between facts or alt-facts, 
knowledge, opinion, belief, and truth). Tidak 
jarang fenomena “post-truth’ menjurus 
ke kebohongan yang mengelabui dan 
mengabaikan rasionalitas bahkan cenderung 
menyesatkan di segala aspek kehidupan 
(Ipoleksosbudhankam), sebagai hasil ulah 
individu, kelompok atau organisasi yang 
tidak bertanggungjawab.

Dalam kondisi “post-truth” tersebut 
pengaruh ketertarikan  emosional dan keper-
cayaan pribadi  lebih tinggi dibadingkan fakta 
dan data obyektif  dalam membentuk opini  
publik. Untuk mengatasi sisi negatif disrupsi 
teknologi digital ini, setiap orang harus 
rajin memverifikasi dan membandingkan 
informasi digital yang atraktif  dan viral 
dengan media arus utama,  baik cetak (Koran) 
maupun elektronika (TV) yang kredibel baik 
lokal, national  maupun internasional sebagai 
batu uji (touchstone). Khusus yang bersifat 
digital bisa dimanfaatkan ”Website Kominfo”. 
Untuk  itu Warta USM harus menjadi salah 
satu di antaranya, dengan berbekal kebebasan 
akademis, kultur akademis dan kejujuran 
intelektual.

Semarang, 13  Maret 2020

Wacana
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Sesuai dengan Surat Edaran 
Rektor Nomor: 664/USM. 
H/ Q/2020 pada poin 3 

dikatakan bahwa semua per-
kuliahan terhitung mulai tanggal 
16 Maret sampai 29 Maret 2020 

tetap diselenggarakan dengan 
format perkuliahan daring (jadwal 

Pekuliahan Sesuai dengan jadwal 
asli) dan Surat Edaran Rektor No-
mor: 704/USM.H/Q/2020  tentang 
perpanjangan pemberlakuan 
langkah-langkah preventif untuk 
mencegah penyebaraninfeksi Corona 
Virus (Covid-19) di lingkungan 

Universitas Semarang sampai tanggal 
12 April 2020.

Kemudian diperjelas pada nomor 
7  yaitu aktivitas pembelajaran mulai 
tanggal 23 maret 2020 diwajibkan 
melalui Daring (Elearing, Email, WA 
Group, dan lain-lain) dengan bukti 
online sesuai jadwal mengajar dan 
diserahkan kepada petugas admin di 
fakultas masing-masing untuk dasar 
pengajuan honor.

Surat edaran ini menin daklanjuti 
Surat Edaran Men teri Pendidikan 
dan Kebu dayaan Republik Indonesia 
Nomor 3 tahun 2020 tentang Pence-

gahan Corona Virus Disease 
(Covid-19) pada satuan pendidikan 
dan upaya pencegahan Corona Virus 
(Covid-19) yang telah di tetapkan 
oleh Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) sebagai bencana 
Nasional.

Dengan adanya kuliah daring 
ini tidak akan mengurangi hak-hak 
mahasiswa dan juga akan menekan 
penyebaran virus corona dikalangan 
Pendidikan dan mahasiswa 
diharapkan tetap tinggal di rumah 
masing-masing serta mengikuti 
kuliah daring sesuai jadwal. 

SeMaRaNg - Universitas 
Semarang(USM) mengeluarkan 
kebijakan kuliah daring bagi 
para mahasiswa dalam 
rangka mencegah 
penyebaran  Corona 
Virus (Covid19).

SEMARANG - Alhamdulillah, inilah kata yang pantas untuk 
diucapkan, karena banyak nikmat dan rejeki yang telah diberikan oleh 
Allah kepada hambanya, termasuk dalam konteks kali ini, terkait dengan 
rejeki terindeksnya Jurnal The Messenger (JTM) Universitas Semarang di 
database bereputasi Web of Science. JTM menunggu proses evaluasinya 
sekitar 15 bulan, di mana pertamakali disubmit ke Clarivate Analytics/
Web of Science sejak  tanggal 29 Desember 2018 dan secara resmi baru 
dinyatakan terindeks di database mereka mulai tanggal 18 Maret 2020.

Hal ini disampaikanoleh pengelola Jurnal The Messenger, Yulianto 
Budi Setiawan SSos MSi saat ditemui awak media di kampus USM pada 
Rabu (18/3).

Yulianto menambhakan  catatan menarik lainnya atas pencapaian 
ini adalah JTM tercatat sebagai jurnal ilmiah pertama bidang ilmu 
komunikasi di Indonesia yang telah terindeks di database bereputasi Web 
of Science. 

“JTM merupakan jurnal ilmiah berskala internasional, yang 
diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi USM dan tujuan jurnal ini adalah untuk 
mempublikasikan artikel berkualitas tinggi yang didedikasikan untuk 
semua aspek perkembangan terkini di bidang komunikasi” unkapnya.

“Artikel yang diterbitkan adalah hasil penelitian yang membawa 
pemandangan baru (ruang lingkup) tentang Cultural Studies, Integrated 
Marketing Communication, dan Media” tambahnya.

Clarivate Analytics/Web of Science tercatat sebagai pengindeks 
JTM ke-22, karena JTM juga telah terindeks didatabase-database 
sebagai berikut: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Science 
and Technology Index (SINTA 2), Microsoft Academic Search (MAS), 
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Digital Object 
Identifier (DOI) prefix 10.26623 registered by Crossref, Dimensions, 
Google Scholar, ISJD, Indonesian Publication Index (IPI), Bielefeld 
Academic Search Engine (BASE), Online Computer Library Center 
(OCLC) Worldcat, Public Knowledge Project (PKP) Index, Indonesia 
Onesearch by PERPUSNAS, EBSCO INFORMATION SERVICES, 
Index Copernicus International, JournalTOCs, CiteFactor, GARUDA: 
Garba Rujukan Digital by Ristekdikti - Indonesia, British Library, 
Harvard Library, dan Columbia University Libraries.

SEMARANG- Badan 
Penjaminan Mutu (BPM) 
Universitas Semarang(USM) 
menyelenggarakan Rapat Tinjauan 
Manajemen (RTM) Tahun 2019, 
bertempat di R. Sidang Utama, 
Gedung B pada Kamis (27/2).

Kegiatan RTM diikuti sebanyak 
25 peserta dari unsur pimpinan 
universitas, fakultas,  pasca sarjana, 
unit, Kepala Biro Akademik 
Kemahasiswaan dan Alumni 
(KBAMA) serta Kepala Biro 
Umum dan Keuangan (KBAUK). 

Ketua Plh BPM, Susanto 
M Kom  mengatakan, tujuan 
penyelenggaraan RTM, dalam 
kata pengantar rapat, adalah 
untuk menyampaikan hasil audit 
mutu internal (AMI) terhadap 
pelaksanaan standar akademik 
dan standar nonakademik pada 
masing-masing program studi dan 
unit di Universitas Semarang. 

“Dari hasil audit tersebut akan 
disampaikan rekomendasi untuk 
berbagai hal yang terkait dengan 
pelaksanaan standar. Rekomendasi 

tidak lain adalah temuan-temuan 
yang dipandang penting dan 
mendesak untuk ditindaklanjuti 
pimpinan dalam upaya langkah 
perbaikan,”ungkapnya.

Sementara Wakil Rektor I 
Prof Dr Hardani Widhiastuti MM 
Psikolog mewakili rektor USM 
dalam sambutannya menyatakan 
bahwa RTM sebagai langkah 
strategis dalam penyiapan 
dokumen-dokumen terkait 
akreditasi maupun reakreditasi baik 
Akreditasi Program Studi (APS) 
ataupun Akreditasi Perguruan 
Tinggi (APT). Sebab dokumen-
dokumen yang terkait dengan hasil 
audit mutu internal (AMI) berguna 
untuk pengisian borang dan 
kelengkapan dokumen akreditasi. 

“Saya apresiasi dengan 
BPM yang telah mampu 
menyelenggarakan RTM dengan 
menampilkan hasil audit standar 
akademik dan non akademik 
yang komprehensif. ini untuk 
pertamakalinya”, ujar Prof. 
Hardani.

Sementara sekretaris BPM, 
Haris Murwanto P SE MM. dalam 
paparannya menyatakan bahwa 
RTM sebagai forum rapat yang 
sesuai tuntutan regulasi yang diatur 
oleh Permenristekdikti nomor 
62 tahun 2016 tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal dan 
Pedoman Audit Mutu Internal 
Dirjen Penjaminan Mutu Dikti 
tahun 2018. 

RTM merupakan tahap 
akhir proses evaluasi yang akan 
memunculkan rekomendasi 
tindakan korektif dan perbaikan 
dari pengelola program studi, atau 
unit yang harus dikomunikasikan 
kembali dengan BPM, dalam 
rangka pengendalian. 

“Semua item-item dalam 
audit diambil dari dokumen SPMI 
berupa formulir auditing, yang 
butir-butir pertanyaan ada pada 
formulir audit dan diturunkan dari 
dukumen standar, RTM kali ini 
membahas hasil audit pelaksanaan 
standar berjumlah 24 standar 
akademik dan 10 standar non 
akademik”, papar Haris. 

Selanjutnua, kata dia secara 
umum hasil audit pelaksanaan 
standar bidang akademik maupun 
nonakademik menunjukkan 
pemenuhan standar yang sangat 
baik dengan rata-rata pencapaian 
diatas 80%, bahkan beberapa 
standar menunjukkan hasil yang 
memuaskan dengan memenuhi 
pencapaian 100%. 

RTM akan dilaksanakan setiap 
tahun sesuai siklusnya, dengan 
demikian siklus PPEPP akan terus 
bergulir dan dapat membantu 
tercapainya Good University 
Governance (GUG) atau tata kelola 
universitas yang baik. 

Jurnal The Messenger 
Terindeks Web of Science

USM Bertekad Jadi Good University Governance

Laporan Utama

STAy DI RUMAh, 
Mahasiswa  Kuliah Daring

Plt Ketua BPM USM Susanto MKom memberikan 
sambutan pada rapat tinjauan manajemen.
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Kegiatan ini diikuti oleh 552 peserta 
yang terdiri dari 352 siswa SMA 
dan 199 Mahasiswa umum, 

kegiatan ini menghadirkan Prof Dr Ir 
Hj Kesi Widjajanti SE MM (Guru Be-
sar Fakultas Ekonomi Universitas Se-
marang), Sinung N Rachmadi (kepala 
Di nas Pemuda Olahraga dan Prawisata), 
dan Jessie Setiawati (Co-fauder Teko-
de ko) dengan dimederatori oleh Dini 
Angraheni M.Hum.

Menurut ketua HMJ-M USM acara 
ini dise lenggarakan bertujuan untuk 
memberikan pe ngetahuan tentang 
pendidikan yang baik untuk diambil, 
dan bagaimana untuk menjadi wirausaha 
muda, serta melaksanakan Program 
Kerja Dana Pengembangan Mahasiswa 
(DPM) dengan sasaran dari Siswa SMA 
sederajat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mem-
berikan pengetahuan tentang pendidikan 
yang baik untuk diambil, dan bagaimana 
untuk menjadi wirausaha muda, serta 
melaksanakan Program Kerja Dana 
Pengembangan Mahasiswa(DPM) 

dengan sasaran dari Siswa SMA sederajat”.
Ungkapnya

Dalam sambutannya Wakil Dekan 
I Fakultas Ekonomi USM Sugeng 
Riyanto SE MM memberikan motivasi 
kepada Mahasiswa yang Tergabung 
dalam HMJ-M USM saat ini agar dapat 
meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi 
yaitu berkiprah di Universitas tidak 
sekedar di Fakultas.

“Saya berharap kepada mahasiswa 
yang sekarang berada di HMJ-M saat ini 
bukan hanya berhenti disini, harus naik 
dan berkiprah di Universitas” tandasnya.

Sugeng Riyanto SE MM menambah-
kan bahwa soft skill dilatih melalui Unit 
Kegiatan-kegiatan Mahasiswa, jangan 
hanya sekedar aktif didalam kelas.

“Soft skill terlatih ya di unit kegiatan-
kegiatan mahasiswa seperti ini, sayang 
jika hanya aktif didalam kelas saja” 
ungkapnya.

Dalam Seminar ini Sinung N Rach-
madi menyampaikan 4 katagori pemuda 
saat ini yang pertama adalah Pemuda 
yang Pintar tapi Tidak Peduli, yang Kedua 

adalah Pemuda yang Tidak Pintar tapi 
Peduli, dan yang ketiga Pemuda yang 
tidak Pintar tapi Tidak Peduli, kemudian 
yang keempat adalah pemuda yang pintar 
dan sekaligus Peduli.

Sinung N Rachmadi juga memotivasi 
para peserta untuk selalu semangat.

“Orang yang semangat adalah orang 
yang akan bahagia dan orang yang se-
mangat adalah orang yang ditakuti 
oleh orang yang merasa dirinya pintar” 
ungkapnya sambil memotivasi

Sedangkan dalam Seminar ini Prof 
Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM juga 
memotivasi para peserta apabila ingin 
melakukan bisnis harus menggunakan 
ilmu. “Sebelum melakukan bisnis atau 
ingin menjadi seorang enterpreuner 
yang sukses maka harus pakai ilmu”, 
ungkapnya

Prof Kesi juga menyarankan kepada 
para peserta untuk memulai bisnis dari 
sekarang serta memiliki sifat sabar jika 
ingin menjadi pengusaha.

“Kalau mau jadi pengusaha muda 
maka harus mulai dari sekarang dan 
harus memiliki sifat sabar” tandasnya.

Begitupun dengan pembicara ketiga 
yaitu Jessie Setiawati, Jessie memberikan 
motivasi kepada para peserta untuk 
selalu melaksanakan sesuatu itu harus 
semaksimal mungkin.

“Keberuntungan itu tidak akan 
hadir apabila tidak ada kesempatan yang 
dimaksimalkan” ungkapnya.

Mahasiswa FE USM 
Ikuti Kejuaraan Intern 

Karate dan Dance
 
SEMARANG– Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

(FE) Universitas Semarang (USM) yang terdiri 
dari program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi 
dan D-III Manajemen Perusahaan mengikuti 
kejuaraan intern karate dan dance diselenggarakan 
di Gelora Prof Sudarto, SH USM pada (19/1/2020)

Kegiatan diikuti 750 peserta dari jurusan 
masing-masing semester satu dan tiga kelas pagi, 
sore dan minggu dalam satu makul olahraga.

Kelompok dance dari masing-masing peserta 
memakai kostum couple dan unik sehingga pada 
saat tampil bisa menunjukkan kreatifnya

Menurut Metta Cristiana SPd M.Kes Dosen 
mata kuliah Olahraga mengatakan bahwa 
kejuaraan ini digelar dalam rangka membentuk 
karakter anak dalam satu semester ada empat 
bulan satu Minggu sekali bisa dapat pengalaman 
pelatihan, mereka betul-betul mengikuti ujian 
akhir dalam bingkai kejuaraan

“Meskipun kejuaraan ini tidak standar 
seperti kejuaraan formal, paling tidak mereka 
merasakan pembentukan mental dan karakter 
yang bagaimana tampil dinilai, percaya diri, fokus, 
dinilai juri dari luar di hadapan banyak penonton,” 
ungkap Metta

Ditambahkan, kejuaraan yang diikuti 
mahasiswa meliputi kelas karete di dalamnya di 
bagi kelas katak cumite putra 18 kelas dan putri 4 
kelas. Sedangkan yang menyebet kejuaraan kelas 
lomba adalah kelas dance dipilih juara satu dan 
tiga dan juara harapan.

Selain itu menurut salah satu peserta, Reda 
mengatakan tidak menyangka bisa ikut kegiatan 
ini dan bisa menjadi juara pertama melalui 
persiapan yang matang dan maksimal.

“Semoga acara ini ada terus, karena bener-
bener bentuk karakter, dalam proses di dalamnya 
ada debatnya, akurnya dari belum kenal bisa 
tambah kenal dan erat meskipun beda kelas kita 
tetap berusaha,” harapnya.

Selain itu, menurut Danu AL Ramadhan ketua 
UKM Karete mengatakan ia merasa senang sudah 
terlibat menjadi bagian dari acara ini, anak-anak 
yang terlibat mata kuliah olahraga agar tidak 
bosen dan biar ada hiburan, dengan diadakanya 
kegiatan positif ini mampu membuat mahasiswa 
tidak terpikat dengan teori saja.

hMJ Manajemen USM 
Gelar Seminar Nasional

SURaKaRta Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Uni
versitas Semarang (HMJM FE USM) me
ngun jungi Himpunan Mahasiswa Program 
Studi Manajemen Universtas Slamet Riyadi 
Surakarta (HMPSM UNISRI) pada Sabtu 18 
Januari 2020. 

Kegiatan dalam rangka Study Banding 
ini bertujuan untuk saling  sharing dan belajar 
tentang organisasi yang ada di Fakultas Ekonmi 
USM dengan Fakultas Ekonomi di USNISRI.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Wakil 

Dekan FE UNISRI beserta jajaranya serta Ketua 
Jurusan Manajemen serta  Akuntansi UNISRI. 

Menurut Aris Edy Sarwono, SE, MSi selaku 
Wakil Dekan FE UNISRI bahwa dengan adanya 
kegiatan ini sangat bermanfaat bisa saling  
tukar pikiran dan belajar  mengenai struktur 
Fakultas baik FE USM ataupun FE UNISRI.

“Dengan adanya kegiatan  kunjungan dan 
sharing bersama ini ada harapan besar agar 
bermanfaat untuk FE USM ataupun FE UNISRI 
yang bisa saling diterapkan di HMPSM UNISRI 
ataupun HMJM FE USM,” ugkapnya.

SeMaRaNg Himpunan Mahasiswa Jurusan Menejemen 
Universitas Semarang (HMJM USM) menggelar Seminar 
Nasional dengan tema“Motivation Of Mellenial To Be A Great 
Young Preneur” di Auditorum Ir.wijadmoko Universitas Semarang 
pada Kamis (2022020).

HMJM Kunjungi HMPSM UNISRI 

FakULtas ekonomi

SAMPAIKAN MATERI:  Salah satu nara sumber Seminar Nasional Economic Culture menyampaikan materi.

Sejumlah mahasiswa berpose dengan 
Dosen Olahraga FE USM Meta C.
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SeMaRaNg– Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Kelompok 
Studi Sosial Ekonomi (KSSE) 
Universitas Semarang (USM) 
menggelar seminar bertajuk 
“Millenial Enterpreneur with 
Spirit Social Economy” di 
Auditorium Ir Widjatmoko USM 
pada (24/1/2020). Kegiatan 
yang diikui 160 peserta meliputi 
dari pelajar dan mahasiswa yang 
sudah memiliki karakter usaha 

muda.
Menurut ketua panitia seminar 

Suci Wa Farhatun, kami memfasilitasi 
ruang untuk para pelajar dan 

mahasiswa untuk mulai berwirausaha 
untuk bekal di kemudian hari nanti. 

Sementara Dekan Fakultas Ekonomi 
Yohanes Suhardjo SE MSi Ak CA, menegaskan 

bahwa ketika masih muda harus bisa mengikuti kegiatan 
bermanfaat, mencermati apa saja yang di sampaikan 

narasumber seminar. “Ide muncul dari pengalaman 
orang lain, disitulah muncul gagasangagasan bagus,” 
ungkapnya

Turut hadir narasumber seminar Luga Chania 
Firelli ST Ceo Kudapan Semarang, Bagas Chandra 
Ceo Fotokopi.IDN dan dimoderatori oleh Amerti Irvin 
Widawati SE Msi Akt sekaligus sebagai dosen Fakultas 
Ekonomi.

Menurut Luga agar para pelaku usaha bisa konsisten 
di usahanya ada beberapa hal yang harus di perhatikan 
tentang produk apa yang mau dijual, modal sampai ke 
tahap penjualan

“Agar tidak gagal dalam berwirausaha, pelaku harus 
memahami pengetahuan, bisa mengikuti seminar, 
mentoring selain itu, peran skill juga harus menjadi utama 
untuk menggerakkan dan terjung langsung di lapangan 
untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi,” 
terangnya.

Sementara itu, Bagas menjelaskan tentang upaya 
membangun brand usaha, menurutnya brand adalah 
sebuah sentuhan, harus ditanamkan keyakinan dalam 
diri dalam melakukan sesuatu. 

BLORa  Dinas Perdagangan, Koperasi, 
dan UKM (Dindagkop dan UKM) 
Kabupaten Blora baru saja mengadakan 
FGD (Focus Group Discussion) dalam 
rangka pengembangan Batik Blora dan 
pemasarannya. 

Peserta dari kegiatan ini adalah pengrajin Batik 
Blora, siswa dan guru SMK Jurusan Tata Busana, 
Bappeda, serta dinas-dinas terkait di Kabupaten 

Blora yang berjumlah sekitar 100 orang peserta.
Bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 2 Din-

dagkop dan UKM Kabupaten Blora, event yang 
diadakan pada Jumat, 27 Februari 2020 ini mengundang 
keynote speaker Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM 
yang merupakan Guru Besar Bidang Ekonomi dari 
Universitas Semarang (USM). Turut hadir pula sebagai 
pembicara yaitu Paulus Wardoyo (Pakar Pemasaran), 
Febrian Wahyu Christanto (Pakar IT), Eviatiwi 
Kusumaningtyas (Pakar Keuangan), Dwi Kurniawati 
(DPMPTSP Kabupaten Blora), dan perwakilan dari 
Bank Jateng.

Event FGD pengembangan Batik Blora dibuka 
oleh Sarmidi selaku Kepala Dindagkop dan UKM 
Kabupaten Blora. Beliau menekankan pentingnya 

pengembangan Batik Blora sehingga batik yang 
mengusung warna cerah dan bertemakan Pohon Jati, 
Kesenian Tayub, Barongan, Sate, dan Suku Samin ini 
akan semakin dikenal di masyarakat luas. 

“Batik Blora memang baru berkembang 
sekitar tahun 2010, tetapi kita sebagai penggerak 
perkembangan batik baik itu pengrajin maupun siswa-
siswa generasi muda harus tetap belajar bagaimana 
menambah kualitas dan juga sisi pemasaran yang 
milenial dengan internet agar Batik Blora semakin 
dikenal di masyarakat,” tutur Sarmidi dalam 
sambutannya. 

“Untuk itulah FGD ini kami adakan dengan 
mengundang pakar-pakar yang ahli dalam 
pengembangan batik dan tidak hanya itu kami undang 
pula dari instansi perijinan (DPMPTSP Kabupaten 
Blora) serta Bank Jateng sebagai pemberi modal untuk 
mempermudah para pengrajin batik berkembang dan 
tentu saja meningkatkan pendapatan pengrajin. Batik 
Blora harus Go International,” tambah beliau.

Materi yang disampaikan oleh keynote speaker 
Kesi Widjajanti berisi tentang diversifikasi Batik Blora 
yaitu batik tidak hanya sekedar kain dan pakaian jadi 
saja, tapi perlu bertransformasi ke berbagai hal seperti 
tas, udeg-udeg (penutup kepala), blazer, souvenir, 
sandal, dan sebagai macam bentuk produk dan desain 
agar menambah daya jual batik tersebut.

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, 
Dosen USM Input E-Filing Online

SEMARANG- Sebanyak 300 lebih dosen maupun karyawan 
Universitas Semarang (USM) melalui Tax Center (pusat pajak) USM ikuti 
penginputan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan pada 
tahun 2019 secara online dilaksanakan di UPT Puskom Lt 2 USM pada 
Rabu (04/03/2020).

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang 
pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara 
dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah 
pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2019 
untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) jatuh pada 31 Maret 2020. 
Sedangkan, untuk WP badan jatuh pada 30 April 2020.

Sebelum memasuki penghujung waktu di atas, sebaiknya Warga 
Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki Nomor Peserta Wajib 
Pajak (NPWP) segera mengisi laporan SPT 2019. SPT Tahunan biasanya 
dilaporkan sekali dalam setahun. 

Menurut pengelola Tax Center USM Nirsetyo Wahdi SE MM Akt CA 
BKP CPA mengatakan pengisian e-filling  atau pribadi sudah berjalan lima 
tahun bekerjasama dengan keuangan USM.

“Tidak ada karyawan USM yang sudah mempunyai NPWP tidak lapor, 
karena ini sebuah edukasi dari perguruan tinggi yang merupakan mitra 
dengan pemerintah untuk miningkatkan kepatuhan pajak yang nantinya 
akan berimbas kepada penerimaan pajak,”jelasnya 

Penginputan e-filling dilaksanakan selama dua mulai 03 Maret-04 
Maret dengan dibantu 11 relawan mahasiswa yang sebelumnya juga 
terlibat  di kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Semarang untuk 
menginput tagihan yakni cukup dengan mengakses laman di internet dan 
mengisikannya.

Lanjut Wahdi, kata dia penginputan itu untuk membantu pemerintah 
dalam meningkatkan pembayaran pajak minimal satu tahun sekali untuk 
laporan, USM melalui tax center mefasilitasi dosen dan karyawan untuk 
pengisian secara online.

Sementara itu Kepala Keuangan USM Emy Susiatin SE MM berharap 
para dosen dan karyawan bisa untuk melakukan pelaporan pajak 
penghasilannya.

“Tujuannya memang kita memberi fasilitas melalui tax center  USM 
agar para civitas akademika bisa melakukan pelaporan dan pengisian pajak 
penghasilannya setiap tahunnya,”ungkapnya. 

Guru Besar USM Turut Andil 
Kembangkan Batik Blora

FakULtas ekonomi

Kembangkan Jiwa Wirausaha, UKM KSSE 
Gelar Seminar Kewirausahaan

Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM (dua dari kanan) sebagai keynote 
speaker pada FGD Dindagkop dan UKM Kabupaten Blora.

Sejumlah dosen dan karyawa USM input e-filling 
di laboratorium UPT komputer USM 
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JAKARTA- Sebanyak 48  
dosen dan mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Se marang 
(USM)  melakukan kun jungan 
ke Kejaksaan Agung pada Kamis 
(20/20).

Kegiatan ini merupakan sarana 
untuk meningkatkan keunggulan 
dalam bidang sumberdaya ma-
nusia khususnya bagi dosen dan 
mahasiswa mengenai tugas pokok 
Kejaksaan sekaligus mengetahui 
tantangan, harapan, serta pe-
ngembangan,Kejaksaan Agung 
kedepannya. 

Pada kunjungan pertama 
rombongan diterima oleh Kepala 
Pusat Penengenerangan Hukum 
Kejaksaan Agung Hari Setiono 
yang sekaligus memberikan materi 
pengantar tentang kejaksaan  dan 
memberikan contoh perkara 
besar yang saat ini ditangani oleh 
Kejaksaan Agung RI. 

Selanjutnya mahasiswa diajak 
untuk berkeliling gedung bundar 

Kejaksaan Agung untuk bertemu 
dengan Kepala Biro Hukum dan 
Hubungan Luar Negeri Dr. Asep 
N Mulyana, S.H., M.H. yang 
memberikan materi tentang 
kerjasama Kejaksaan Agung de-
ngan kejaksaan di luar negeri dalam 
menanggulangi tindak pidana 
transnational crime. 

Pada kesempatan tersebut 

Kaprodi S1 Ilmu Hukum Dr. Amri 
Panahatan Sihotang, S.S., S.H., 
M.Hum. menyampaikan terima 
kasih atas diterimanya rombongan 
dosen dan mahasiswa di Kejaksaan 
Agung, 

“Semoga transfer i lmu 
yang diberika akan menambah 
khasanah keilmuan bagi dosen dan 
mahasiswa,” ungkapnya. 

SeMaRaNg Fakultas Hukum Universitas Semarang 
(USM) menjalin kerjasama dengan Lapas Kelas I Semarang 
dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Aula 
Besar Lapas Kelas I Semarang pada Rabu (29/1).

Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan bernegara sesuai dengan fungsi dan tugas 
masing-masing. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 

waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ruang 
lingkup pendampingan hukum, konsultasi hukum, magang mahasiswa, 
pengembangan ilmu hukum.

Kerjasama tersebut dilakukan dengan penandatanganan MoU antara 
Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH USM) yang diwakili Dekan 
B. Rini Heryanti, S.H., M.H. dan Kepala Lapas Kelas IA Semarang Dadi 
Mulyadi, BC.IP., S.H., M.H. 

Dalam sambutannya Dadi Mulyadi menyatakan pada prinsipnya 
setiap warga binaan berhak memperoleh akses informasi yang luas.

“Mengenai berbagai aspek hukum, dengan harapan warga binaan 
Lapas Kelas iA Semarang setelah mejalani pidana akan kembali 
bermasyarakat dengan bekal pengetahuan dalam bidang hukum yang 
memadai,”ungkapnya

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum USM B. Rini Heryanti, S.H., 
M.H. dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas terse-
lenggaranya kerjasama ini sehingga dapat memberikan manfat bagi kedua 
belah pihak yaitu para dosen, dan mahasiswa.

“Semoga dapat memberikan konsultasi hukum sebagai implemetasi 
ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus memberikan 
pemahaman hukum kepada warga binaan Lapas Kelas I Semarang,”katanya.

Fh USM Jalin Kerjasama 
dengan Lapas Kelas I Semarang

Menimba Ilmu di Kejaksaan Agung 
 SEMARANG- Dekan Fakultas Hukum, Universitas Semarang 

(USM) B. Rini Heryanti, S.H., M.H., didampingi Wakil Dekan Dhian 
Indah Astanti, S.H., M.H., Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Dr. 
Amri Panahatan Sihotang, S.H., S.S., M.Hum., Sekretaris Program 
Studi S1 Ilmu Hukum Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., dan Kepala 
Program Studi Magister  Hukum Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., 
mengadakan MOU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 
Jawa tengah, yang diwakili oleh  M. Fajar Subhi A. k. Arif, S.H., M.H. Kerja 
sama antara FH USM dengan  Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini pada 
tanggal 30 Januari 2020. 

Ketika diwawancarai terkait wujud kerja sama yang dilakukan 
bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  ini, dengan tegas Dekan FH 
USM, B. Rini Heryanti, S.H., M.H, menyatakan bahwa “kerja sama 
dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk meningkatkan 
kualitas daripada Fakultas Hukum yang nota bene sekarang telah 
meraih Akreditasi A”. Untuk mengembangkan Fakultas Hukum 
dan mempertahankan Akreditasi A, maka kita harus selalu survive 
membangun kerjasama dan jaringan yang kuat dengan berbagai pihak, 
salah satunya dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, tegas Rini.

Lebih lanjut Rini mengunkapkan bahwa, Wujud kerja sama ini, 
tentu terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang 
Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian. Dalam acara MOU ini ditandai 
juga dengan pendirian “Pojok Bawaslu” di Perpustakaan FH USM. 

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan buku-buku tentang 
pemilu. Kami sangat senang sekali bisa memeberikan yang terbaik bagi 
mahasiswa, FH USM semakin Jaya” imbuh Rini.  

MoU Fakultas Hukum 
dengan Bawaslu Provinsi Jateng

KuNjuNgAN: Mahasiswa FH USM foto bersama 
saat kunjungan di Kejaksaan Agung RI.

SEMARANG - Dalam rangka penerapan ilmu 
hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek 
hukum sengketa dalam pemilihan Kepala Daerah, 
Sejumlah 8 (delapan) mahasiswa FH-USM mengikuti 
kegiatan magang di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedelapan mahasiswa FH tersebut tersebar di 
Bawaslu  Kota Semarang (sejumlah 3 orang mahasiswa) 
dan di Bawaslu  Provinsi Jawa Tengah (sejumlah 5 orang 

Mahasiswa).
Menurut Muhammad Amin, S.AP., M.H, selaku 

Ketua Bawaslu Kota Semarang, mengatakan bahwa 
kegiatan Magang mahasiswa ini bertepatan dengan 
jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. 

Selanjutnya menurut Muhammad Amin, melalui 
kegiatan magang di Bawaslu ini mahasiswa dibekali 
ilmu sebagai pendalaman ilmu hukum yang secara 
teori mereka dapatkan di bangku kuliah. Berkaitan 
dengan kegiatan ini, 

Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., sebagai 
perwakilan dari pengelola FH yang mendampingi 
Mahasiswa, menyampaikan bahwa “Dalam era 
sekarang, kampus dituntut untuk menghadirkan link 
and match dalam menyiapkan lulusan yang berkualitas 
dan untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten di 
bidang hukum, tentu tidak hanya diperlukan teori saja 
tetapi juga praktik langsung di lapangan. 

Kegiatan magang ini memberikan dampak 
positif bagi Mahasiswa, karena selain mendapatkan 
pengalaman sekaligus juga memperoleh sertifikat 
sebagai bukti telah mengikuti proses magang yang 
nantinya dapat dipergunakan sebagai dokumen 
tambahan untuk kelengkapan Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah (SKPI).

Magang Mahasiswa FH Ke Bawaslu 

FakULtas hUkUm

CENDERA MATA: Dekan FH USM B Rini Heryanti, SH MH memberikan cendera mata  
kepada Kepala Lapas Kelas IA Semarang Dadi Mulyadi BC IP SH MH. 

FOTO BERSAMA: Dekan FH USM didampingi para dosen dan 
mahasiswa foto bersama usai MoU dengan Bawaslu Jateng.

FOTO BERSAMA: Mahasiswa magang FH USM foto 
bersama di Bawaslu Kota Semarang.
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SeMaRaNg  Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (FH USM) 
menyelenggarakan pelatihan 
Pemanfaatan Mendeley dan 
Turnitin di Ruang Sidang Utama 
Gedung B Universitas Semarang 
barubaru ini.

Dalam pelatihan yang mengambil 
tema “Pemanfaatan Mendeley dan 
Turnitin Bagi Dosen di Lingkungan 

FH USM”, menghadirkan Dr. Dyah Nirmala 
Arum Janie, S.E., M.Si, dosen sekaligus 
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat 
Pengembangan Publikasi Ilmiah Dosen 
(P3ID), Fakultas Ekonomi USM. 

Menurut Dyah Nirmala Arum 
Janie, mendeley merupakan salah satu 
pengelolaan referensi ilmiah open recourse 
yang dapat digunakan secara bebas oleh 
dosen maupun peneliti untuk mengelola 
dokumen ilmiah secara referensi”.

 “Sedangkan turnitin adalah salah 

satu perangkat lunak berbasis web yang 
dapat digunakan untuk melakukan 
pengecekan tingkat plagiasi atau karya. 
Karya pembanding yang dapat dideteksi 
menggunakan aplikasi turnitin adalah 
seluruh karya yang telah dipublikasi melalui 
internet” ungkap Dyah.

Dalam sambutanya, Dekan Fakultas 
Hukum menyatakan bahwa pelatihan ini 
merupakan kegiatan yang membekali 
para dosen dengan kemampuan lebih 
guna menjadi dosen yang profesional 
sesuai dengan bidang dan kemampuan 
masing-masing dalam menjalankan tugas 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga 
memiliki kompetensi dalam bidang 
pengelolaan dokumentasi dan referensi 
ilmiah, sekaligus menghindari plagiasi dan 
meminimalisir similiarity. 

Selanjutnya, Agus Saiful Abib, S.H., 
M.H., selaku ketua panitia menandaskan 
bahwa kegiatan ini juga dimaksudkan 
untuk mendorong dosen agar bekerja lebih 
baik lagi dalam pengelolaan dokumentasi 
karya ilmiah sekaligus menghindari plagiasi 
ditatan dosen sendiri dan mahasiswa.

SEMARANG- Fakultas Hukum  USM 
menyelenggarakan talkshow dengan judul “Aspek 
Hukum Penggunaan Teknologi Informasi di Kalangan 
Remaja” di Auditorium Ir. Widjatmoko pada Kamis 
(5/3). 

Hadir sebagai pemateri dalam acara tersebut 
Yudi Kurniawan, S.Psi., M.Psi., Psikolog dari Fakultas 
Psikologi USM sebagai pemateri pertama dan 
Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum 
USM sebagai pemateri kedua. Hadir sebagai peserta 
dalam acara tersebut adalah siswa dan beberapa guru 
pendamping yang berasal dari beberapa sekolah 
menegah atas di Kota Semarang. Selain itu, turut hadir 
pula Dekan FH, B. Rini Heryanti, S.H.,, M.H., Wakil 
Dekan, Dhian Indah Astanti, S.H., M.H., serta beberapa 
staf pengajar FH USM.

Menurut ketua panitia, Muhammad Iftar Aryaputra, 
S.H., M.H., kegiatan talk show merupakan salah 
satu implementasi dari tridharma perguruan tinggi 

yang dilakukan oleh FH USM. Karena hakekatnya, 
kegiatan ini merupakan bentuk penyuluhan hukum 
namun dikemas dalam bentuk talk show, sehingga 
peserta tidak bosan untuk mengikuti acara. Karena 
konsep acara dibuat lebih santai namun tetap serius. 
Hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemateri 
pertama maupun kedua.

Selain talk show, kegiatan tersebut juga diisi dengan 
campus tour dengan mengunjungi FH USM. Peserta 
diajak berkeliling dan diperkenalkan perpustakaan FH, 
dekanat, ruang perkuliahan, ruang orma, dan ruang 
peradilan semu. Menurut ketua panitia, karena kegiatan 
ini juga dilakukan dalam rangka promosi penerimaan 
mahasiswa baru (PMB), maka dalam acara disisipkan 
promosi dengan cara mengajak peserta mengunjungi 
gedung FH. Harapannya adalah para siswa siswi 
akan memiliki kesan mendalam tentang FH, apalagi 
ditunjang dengan peringkat akreditasi FH USM yang 
mendapat nilai A (amat baik). 

Dengan demikian, diharapkan ada sambutan postif 
dari para siswa-siswi dengan mendaftar di FH USM.

Dosen FH USM 
Pengabdian di 
SMAN 5 Semarang

 
SEMARANG- Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Semarang (USM) mengadakan 
pengabdian kepada masyarakat di SMA 
Negeri 5 Semarang terkait implemantasi 
Undang-Undang Repubulik Indonesia No-
mor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik baru-baru ini.

Tim pengabdian yang terdiri dari Su-
priyadi,S.H.M.Kn, Dharu Triasih,SH.MH, 
Dr.Sukimin,SH.MH, Dewi Tuti Muryati,SH.
MH dan Tri Mulyani, S.Pd.SH.MH. mem-
berikan edukasi kepada siswa agar memamahi 
undang-undang tersebut.

Menurut Sulimin, perkembangan tek-
nologi informasi ibarat mata pisau yang 
memiliki dua sisi dimana semakin ber kem-
bangnya teknologi informasi merupakan 
tuntutan jaman dan menjadi bukti maju nya 
sebuah bangsa tetapi disisi lain per kem bangan 
teknologi informasi akan membawa dampak 
negative yang besar bagi masyarakat.

“Semakin berkembangnya teknlogi infor-
masi juga semakin berkembangnya kejahatan 
dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus 
berkembang agar fungsinya sebagai pemberi 
rasa aman dapat terpenuhi, dengan adanya 
Undang-undang ITE diharapkan masyarakat 
takut untuk melakuakan kesalahan” ungap 
Sukimin.

Sukimin menambahkan Undang-Undang 
ITE merupakan sebuah cyberlaw karena 
muatan dan cakupannya yang luas membahas 
pengaturan di dunia maya, yang muatannya 
meliputi bebrapa aspek yaitu pertama, Tanda 
tangan elektronik memiliki kekuatan hukum 
yang sama dengan tanda tangan konvensional 
(tinta basah dan bermaterai) sesuai dengan 
e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan 
tanda tangan digital lintas batas), kedua, Alat 
bukti elektronik diakui seperti alat bukti 
lainnya yang diatur dalam KUHP, ketiga, 
UU ITE berlaku untuk setiap orang yang 
melakukan perbuatan hukum, baik yang 
berada di wilayah Indonesia maupun di 
luar Indonesia yang memiliki akibat hukum 
di Indonesia, ke empat, Pengaturan Nama 
domain dan Hak Kekayaan Intelektual.

Kelima, Perbuatan yang dilarang (cyber-
crime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-
37) diantaranya Pasal 27 (Asusila, Perjudian, 
Penghinaan, Pemerasan), Pasal 28 (Berita 
Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian 
dan Permusuhan), Pasal 29 (Ancaman Keke-
rasan dan Menakut-nakuti), Pasal 30 (Akses 
Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking), 
Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan 
Informasi), Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan 
dan Membuka Informasi Rahasia), Pasal 33 
(Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS) 
dan Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen 
Otentik/phising).

FH USM Gelar Talk Show Dan Campus Tour

Pelatihan Pemanfaatan 
Mendeley 

dan Turnitin

Kunjungan 
Lapangan 

ke Jasa Raharja 
Jawa Tengah

SEMARANG- Bertempat di lantai 4 
gedung Jasa Raharja Jawa Tengah (23/12/2019) 
sebanyak kurang lebih 50 mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Semarang (FH USM) 
menimba ilmu tentang santunan kecelakaan 
lalu lintas jalan. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala PT 
Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa 
Tengah Harman Mudidarmawan SE MM 
menyampaikan betapa banyaknya korban 
kecelakaan setiap harinya di Jawa Tengah dan 
menyebabkan kemiskinan akibat kecelakaan 
tersebut. 

“Bahkan disebutkan tahun 2016 kecelakaan 
lalu lintas adalah penyebab kematian No. 8 di 
dunia  yang terbanyak menimpa pekerja serta 
pelajar/mahasiswa dengan menggunakan 
sepeda motor,”terangnya.

Sementara itu Dr. Amri Panahatan 
Sihotang S.S., S.H., M.Hum. selaku Kaprodi 
S1 Ilmu Hukum FH USM  didampingi Agus 
Saiful Abib S.H., M.H. menyampaikan terima 
kasih atas diterimanya mahasiswa FH USM di 
Jasa Raharja Jawa Tengah. 

“Hal ini merupakan kegiatan rutin yang 
diselenggarakan FH USM dalam rangka 
memberikan penambahan ilmu pengetahuan 
dan pengalaman bagi mahasiswa”, ungkapnya 

Dalam sesi selanjutnya Oloan Sianipar, 
S.E AK As. menyampaikan materi santunan 
Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu 
lintas dan jalan yang besarannya maksimal 50 
juta meninggal dunia, maksimal 50 juta cacat 
tetap, 20 juta korban luka-luka dan 4 juta biaya 
penguburan tanpa ahli waris. 

Acara tersebut diakhiri dengan sesi tanya 
jawab disertai penyerahan cindera mata dari 
FH USM ke Jasa Raharja (Persero) Cabang 
Utama Jawa Tengah sekaligus foto bersama. 

FakULtas hUkUm

Para peserta talk show foto bersama dosen dan mahasiswa FH USM di 
Auditorium Ir Widjatmoko USM.

CENDERA MATA: Dekan FH USM B Rini Heryanti, SH MH memberikan cendera 
mata kepada Kepala UPT P3ID Dr Diyah Nirmala Arum Janie.

Kunjungan lapangan 
di Jasa Raharja Jawa Tengah.
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SEMARANG - Sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona Virus 
Disease (Covid-19) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Suka Rela 
(KSR) dan UKM Forum Komunikasi Mahasiswa Islam (fokmi ) Universitas 
Semarang (USM) melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di 
seluruh Gedung T fakultas Psikologi pada Kamis (26/03).

Kegiatan penyemprotan itu untuk dalam rangka untuk menyeterilkan 
lingkungan kampus dari wabah Covid-19 mulai dari setiap fakultas 
psikologi, masjid, dan fasilitas yang dimiliki kampus.

Sebelumnya, para pengurus KSR ini ditraining oleh PMI kota 
Semarang tentang bagaiamana meracik cairan disinfektan dan tata cara 
penyemprotannya. Selain itu bahan-bahan yang dipakai ramuan sesuai 
standar yang dilatih dari PMI adalah bayclin, wipol dan beberapa pewangi 
yang ada.

Menurut pembina KSR USM Saiful Hadi MKom mengatakan kegiatan 
ini merupakan kegiatan bakti sosial dari UKM KSR dan Fokmi untuk 
mencegah covid-19 di lingkungan kampus karena penyebaran virus sudah 
begitu masif terutama di Kota Semarang, hal itu menjadi perhatian kita 
semua untuk melakukan langkah antisipatif dengan menyemprot cairan 
disinfektan.

“Dengan penyemprotan ini semoga kedepan tidak hanya di fakultas 
saja, bisa  ke unit kegiatan mahasiswa, masyarakat umum, sekolah-sekolah, 
masjid dan yang membutuhkan, sehingga tanpa mengeluarkan biaya yang 
besar, tapi bisa berkontribusi dalam mencegah penyebaran covid-19” 
unkap Saiful.

Lebih lanjut Saiful menghimbau para mahasiswa tetap stay di rumah, 
ikuti arahan dari pemerintah dan dosen untuk kuliah online dari rumah, 
jangan kemana-mana, kecuali darurat. jaga kesehatan, makanan yang sehat, 
olahraga dan berjemur sehingga bisa mencegah penyebaran covid-19.

Sementara itu, menurut anggota KSR USM Muhammad Aminuddin 
menuturkan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk himbauan pemerintah 
untuk melakukan penyemprotan di lingkungan kampus sebagai langkah 
pencegahan covid-19

“Sebagai salah satu pencegahan terhadap covid-19,kita bersama-sama 
menjaga kesehatan diri masing-masing, kekebalan tubuh, selain itu juga 
untuk mengikuti himbauan dari pemerintah dan tetap di rumah,”jelasnya.

Selain penyemrotan disinfektan, USM juga menyediakan westafel 
portable, hand shop dan hand sanitizer di setiap pintu masuk gedung di 
area kampus.

Cegah Covid-19, 
UKM KSR dan Fokmi Lakukan 

Penyemprotan Disinfektan 

SEMARANG- Unit kegiatan mahasiswa 
(UKM) Korps Sukarela Remaja (KSR) Palang Merah 
Indonesia (PMI) USM menggelar kegiatan diklatsar 
lanjutan yang bertajuk “Pendidikan & Diklat Latihan 
Dasar Lanjutan” dilaksanakan di Gedung E.2.3 USM 
pada (26/02/2020).

Kegiatan yang diikuti 30 orang  anggota dalam 
rangka menuju 120 jam pelatihan lanjutan dasar 
selain itu juga untuk menambah pengetahuan 
anggota baru dalam bertanggung jawab darurat 
bencana.

Kegiatan itu menghadirkan narasumber antara 
lain dari  KSR unit Maskas Sri Bulan Rahmawati, PMI 
Semarang  Agus Sugianto, Maulana Malik Ibrohim, 
Sentot Bandjuaji D S TP dan Didik Gondrong.

Adapun materi yang di sampaikan pada 
Pendidikan itu ada 8 materi, meliputi Perawatan 
keluarga, shelter (penampungan sementara) Watsan 
(water & sanitation), pengantar program berbasis 
masyarakat, dapur umum, logistic,restory family 
link (RFL), lesehan remaja  dan simulasi tanggap 
darurat bencana.

Ketua pelaksana, Miladiya Nur mengatakan 
bahwa kegiatan ini adalah lanjutan dari 120 jam 
pelatihan yang diikuti oleh PMI se-Kota Semarang 

dan khusus untuk yang diklatsar lanjutan hanya 
diikuti oleh anggota KSR USM.

“Tujuan acara ini buat menempuh 120 jam, 
karena dari PMI sudah mewajibkan seluruh anggota 
KSR buat mendapatkan sertifikat sama kartu tanda 
anggota harus menempuh 120 jam, dan semoga 
tahun ini bisa para anggota bisa sampai menuju 120 
jamnya,”katanya

Kegiatan yang dimulai pada 24-27 Februari ini 
mengajak para anggota diklab untuk belajar tentang 
apa apa saja yang ada dalam dunia PMI.

menurut Pembina KSR Dyas Al-Habsyi 
Muhammad S Kom mengatakan kegiatan yang di 
selenggarakan itu menambah wawasan soft skill bagi 
para anggota KSR.

“Semoga UKM KSR USM Semakin berkembang 
dan materi yang disampaikan oleh para pemateri bisa 
dipahami oleh para peserta diklat dan menambah 
pengetahuan dalam kebencanaan, selain itu juga 
memiliki skill tambahan dalam disiplin ilmu,” 
ungkapnya.

Dyas Menambahkan bahwa kader-kader KSR 
harus siap ditugaskan dalam kondisi apapun sebagai 
syarat utama pemenuhan syarat keanggotaan PMI 
Kota Semarang. 

269 Mahasiswa USM 
Lulus Sertifikasi Microsoft

SEMARANG - Sebanyak 269 mahasiswa Universitas Semarang (USM) 
berhasil lulus pada ujian sertifikasi Microsoft Office Specialist (MOS) di 
Laboratorium Komputer USM baru-baru ini.

Mereka terdiri dari mahasiswa baru dari berbagai program studi yang 
ada di USM, dan sebelumnya mereka diberikan pelatihan selama 14 kali 
pertemuan.

Mahasiswa angkatan 2019 ini diwajibkan memiliki digital literasi 
diantaranya adalah dengan sertifikasi internasional yaitu Microsoft Office 
Specialist.

Menurut Wakil Rektor I USM Prof Dr Hardani W MM Psikolog bahwa 
lulusan USM nantinya harus memiliki bekal tambahan yang dimasukkan 
dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

“Saat ini mahasiswa baru USM diberikan soft skill tambahan berupa 
pelatihan komputer dengan dan sertifiksi internasional Microsoft Office 
Specialist” ungkap Hardani

“Selain itu mahasiswa USM juga dibekali kemampuan bahasa inggris 
dan wawasan kebangsaan sehingga ketika lulus nantinya sudah siap 
bersaing dengan lulusan lain” tambahnya.

Sementara Kepala  UPT Komputer USM Saiful Hadi MKom 
mengatakan bahwa program ini rutin digelar setiap tiga bulan sekali dan 
bekerja sama dengan microsoft, dan USM menjadi testing center microsoft 
di Jawa Tengah.

“USM telah berlangganan Microsoft Imagine Academy (MIA) 
sehingga bisa menyelenggarakan test atau exam sertfikasi microsoft di 
kampus USM, dan Lab Komputer kami saat ini sudah yang terbaru yaitu 
dengan sepesfikasi prosecor core i7” ungkap Saiful.

Edukasi Darurat Bencana

KSR PMI USM 
Gelar Diklatsar Lanjutan

SEMARANG- Badan Konsultasi Bantuan Hukum 
(BKBH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang 
(USM) melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat berupa penyuluhan 
hukum pada (16/3/2020) 
bertempat di Blok L Lapas Kelas 
1 Semarang, 

Kegiatan ini diikuti 
sebanyak lebih dari 100 
orang Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) 
dan sangat antusias 
mencerna seluruh 
materi yang disampaikan 
tim BKBH FH USM. 

Dalam kesempatan 
tersebut Kepla Seksi 
Bimbingan Kemasyarakatan 
(Binkemas) Lapas Kelas 1 
Semarang Ari Tris Ochtia Sari 
menyampaikan terima kasih atas 
penyuluhan hukum BKBH FH USM 
yang sangat bermanfaat bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) mengenai bantuan hukum 
secara cuma-cuma, 

“Semoga kedepan BKBH FH USM mau 

memberikan konsultasi gratis melalui pojok konsultasi 
dengan melibatkan mahasiswa FH USM,”terangnya

Kegiatan penyuluhan hukum ini 
dilaksanakan oleh Tim BKBH yang 

terdiri dari Agus Saiful Abib, 
S.H., M.H. Muhammad Iftar 

Aryaputra, S.H., M.H. Dr. 
Ani Triwati, S.H., M.H. dan 

Tri Mulyani, S.Pd., S.H., 
M.H. dengan melibatkan 
para mahasiswa. 

Dalam kesempatan 
tersebut disampaikan 
materi tentang bantuan 
hukum secara cuma 

cuma, hukum  pidana dan 
hukum acara pidana secara 

ringkas, sekaligus dilakukan 
sesi konsultasi mengenai 

perkara yang saat ini dialami 
oleh Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP).
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum 

ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 
mengetahui akan hak-hak yang dimiliki selama 
menjalani proses hukum.  

BKBH uSM Berikan Penyuluhan 
Warga Binaan Lapas

SIMuLASI: Anggota KSR 
PMI USM melakukan simulasi 

pertolongan pertama.

FOTO BERSAMA: Rektor USM Andy Kridasusila foto bersama 
mahasiswa usai penyerahan sertifikat Microsoft
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SURaBaYa Fakultas Teknik 
Universitas Semarang (USM) 
mengunjungi Universitas Narotana 
(UNNAR ) Surabaya dalam rangka 
menandatangani nota kesepahaman 
(MoU) yang sudah dirancang oleh 
kedua pihak. Penandatanganan ini 
diadakan di Gedung A Universitas 
Narotanma Jl Arif Rahman Hakim 
No 51 60117 Jawa Timur pada Senin 
(3/2/2020).

Kerjasama tersebut dituangkan 
dalam MoU yang ditandatangai 
oleh Dekan Fakultas Teknik USM 
Purwanto ST MT dengan Dekan 
Fakultas Teknik UNNAR Dr Ir 
Koespiadi MT serta Dekan Fakultas 
Ilmu Komputer UNNAR Aryo 
Nugroho ST Skom MT.

Dekan Fakultas Teknik UNNAR 
dalam sambutannya ber harap 
agar kerjasama yang me nyakup 
proses belajar mengajar, kolaborasi 
international conference, publikasi 
jurnal scopus terindeks internasional, 
kunjungan profesor tamu, penelitain 
bersama dan student mobility 
tidak hanya hanya sebatas kertas 
namun dapat ditindak lanjuti setelah 
perjanjian ini dilaksanakan.

Kegiatan yang sudah dijalankan 
antara lain pemanfaatan dosen 
UNNAR sebagai reviewer jurnal di 
FT USM, dan dalam waktu dekat 
kegiatan yang bisa dilaksanakan 
adalah pelatihan pembelajaran jarak 
jauh.

Sementara Dekan Fakultas Ilmu 

komputer UNNAR menambahkan 
perlu dijajaki untuk peningkatan 
kualitas jurnal disetiap jurusan baik 
di fakultas teknik dan ilmu komputer 
UNNAR dengan fakultas teknik USM 
agar dapat meningkat ke sinta yang 
lebih tinggi, sehingga baik dosen 
UNNAR dan USM bisa saling mengisi 
di setiap jurnal yang diterbitkan.

“ Penajajakan peningkatan 
kualitas jurnal disetiap jurusan baik 
di fakultas teknik dan ilmu komputer 
UNNAR dengan fakultas teknik USM 
agar dapat meningkat ke sinta yang 
lebih tinggi sehingga dosen kedua 
belah pihak bisa saling sinergi” 
ungkap Aryo Nugroho ST Skom MT.

Dalam sambutan terakhir dekan 
fakultas teknik USM Purwanto ST MT 
menyambut dengan baik bahwa MoU 
ini tidak hanya tertulis pada kertas 
saja, yang terpenting adalah aplikasi 
untuk melaksanakan Mou tersebut.

Beberapa pejabat struktural 
fakultas teknik USM yang 
mengunjungi UNNAR antara lain, 
Ir Bambang Tutuko MM MT (wakil 
dekan I), Budiani Destyningtias ST 
MEng (wakil dekan II), Ir Diah Setyati 
Budiningrum MT (Ka.Jur Teknik 
Sipil), Kusrin ST MT (Sek.Jur Teknik 
Sipil), dan Harmini ST Meng (Sek.Jur 
Teknik Elektro)

Kerja sama tersebut tertuang dalam Me-
morandum of Understanding (MoU) yang 
ditandatangi oleh Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Semarang (Purwanto, S.T, M.T) dan 
Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama Jepara.

Dalam MoU terdapat beberapa pembahasan 
terkait bidang pengajaran (tim teaching untuk 
mata kuliah tertentu), penelitian (joint research), 
Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan 
sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan 
pelatihan atau workshop yang diselenggarakan 
bersama oleh kedua Fakultas Teknik.

Dari pembahasan tersebut, aktualisasi yang 
sudah berjalan dari MoU yang ditandatangani adalah 

berupa pelatihan program VISSIM oleh beberapa 
dosen USM (Iin Irawati, S.T, M.MT; Lila Anggraini, 
S.T, M.T; Ngudi Hari C, S.T, M.T) bagi mahasiswa 
Teknik Sipil UNISNU dalam kegiatan Pengabdian 
kepada Masayarakat, serta keterlibatan dosen USM 
(Iin Irawati, S.T, M.MT) sebagai nara sumber dalam 
Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh pihak 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNISNU 
Jepara.

Dengan adanya kerjasama antara pihak Fakultas 
Teknik USM dengan Fakultas Teknik UNISNU 
Jepara, diharapkan adanya peningkatan mutu 
pendidikan bagi kedua Fakultas Teknik tersebut. 
Kerjasama yang ada juga diharapkan mampu 
memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat.

Fakultas Teknik USM 
Gelar Safari ke Sekolah

 
PATI – Fakultas Teknik Universitas Semarang (USM) mengadakan 

Promosi ke SMA Negeri 1 Pati. Pada Jumat, 24 Januari 2020. Kegiatan ini 
merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan pada 
pertengahan Januari.

Selesai ke SMA N 1 Pati promosi dilanjutkan di SMK Al Falah Pati, 
SMK Bhakti Persada Pati dan SMK N 2 Pati. Promosi ini dilakukan karena 
besarnya peluang bagi para siswa alumni SMA untuk berperan serta 
dalam pembangunan.

Menurut dosen teknik USM Hani Purwanti MT bahwa pada era 
Pemerintahan sekarang ini aktifitas pembangunan berkembang sangat 
pesat yang meliputi banyak sektor baik pembangunan Gedung sarana 
transportasi maupun sarana umum milik pemerintah ataupun swasta. 
Khususnya pembangunan jalan yang hampir serentak di lakukan merata 
diseluruh Indonesia.

Hal ini memberikan angin segar untuk para pekerja Teknik dengan 
adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimatan Timur yaitu 
Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajaman Paser 
Utara.

Pembuatan master plan ibu kota negara baru yang tentunya akan 
dirancang oleh para lulusan dari Teknik perencanaan wilayah dan kota 
yang handal dan bersertifikat, kemudian dikerjakan bersama-sama 
dengan para alumnus fakultas yang bertindak sebagai pelaksana maupun 
pengawas pekerjaan.

Serta untuk memberikan keindahan kota yang luput dari pandangan 
mata adalah adanya lighting yang apik, tentunya hal ini akan dikerjakan 
oleh para alumnus dari Teknik elektro.

FT USM Jalin Kerja Sama dengan Fakultas 
Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer UNNAR 

 Jalin Kerja Sama
USM-UNISNU

Fakultas Teknik Gelar Workshop 
Pendampingan Jurnal

SEMARANG– Selama dua hari mulai hari Selasa-Rabu, 28-29 
Januari 2020, Fakultas Teknik USM menyelenggarakan workshop 
pendampingan jurnal menuju jurnal terakreditasi.

Acara diselenggarakan di hotel NJ Horison ini mencakup semua jurnal 
yang berada dalam naungan fakuktas teknik USM yaitu Jurnal Teknika 
yang dikelola oleh Program Studi Teknik sipil, Jurnal Elektrika yang 
dikelola oleh Program Studi Teknik Elektro dan International Journal of 
Spatial Planning yang dikelola oleh Program Studi Perencanaan Wilayah 
Kota (Jurnal ini baru terbentuk pada saat workshop).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan I fakultas teknik Ir. Bambang 
Tutuko, MM.,MT.

Bambang mengatakan bahwa acara seperti ini sangat diperlukan oleh 
para pengelola jurnal supaya jurnal yang ada di Fakultas Teknik menjadi 
wadah Karya ilmiah bagi Dosen dan mahasiswa baik dari dalam maupun 
Universitas Semarang.

“Harapannya dengan workshop ini dapat meningkatkan kinerja 
para pengelola jurnal dalam mengelola jurnal masing-masing” ungkap 
Bambang.

Workshop di ikuti oleh semua pengelola jurnal masing-masing 
program studi dengan jumlah total 18 peserta.

Hadir sebagai narasumber pada workshop tersebut adalah Yorris Adi 
Marreta, S.Pd.,M.Pd dari Universitas Negeri Semarang (UNNES).

JePaRa- Dalam peningkatan mutu di dunia Perguruan Tinggi, Fakultas Teknik 
Universitas Semarang ( USM) menjalin kerja sama dengan Fakultas Teknik dari 
Perguruan Tinggi lain, salah satunya adalah Fakultas Teknik Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama (UNISNU) yang berlokasi di kota Jepara.

KERjA SAMA: Dekan FT USM Purwanto ST MT menunjukkan 
naskah kerja sama di Kampus Unisnu Jepara.

Dosen Teknik Elektro USM Harmini ST MT 
melakukan promosi di salah satu SMA di Pati.

Dosen Fakultas Teknik USM mengikuti workshop pendampingan jurnal.

FOTO BERSAMA: Para dosen FT USM foto bersama dosen 
Fakultas Ilmu Komputer UNNAR Surabaya.
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Menurut ketua panitia Fabilan 
Prasetyo Ilham acara ini 
diikuti oleh 64 Mahasiswa 

terdiri dari kelas A dan kelas B.
"Acara ini dilaksanakan mulai dari 

Hari selasa kemarin sampai sekarang 
hari rabu dan acara ini jika ditotal 
keselurahannya ada 64 peserta dari 
mahasiswa elektro angkatan 2019 kelas 
A sama B,”ungkapnya.

Fabilan menambahkan juga bahwa 
pelatihan ini bisa menjadikan antar 
kelas dapat bisa kompak dalam segala 
hal serta pelatihan ini juga merukan 
bagian dari rangkaian program kerja 
Musker dari Himpunan Mahasiswa 
Elektro (HME).

"Pelatihan ini dalah salah satu dari 
program kerja HME yang menggunakan 
dana Musker dan semoga dengan  
adanya pelatihan ini kelas A dan B dapat 
kompak dalam segala hal,” tambahnya.

Menurut Tiara selaku Ketua dari 
HME bahwa acara ini mengungkapkan 
bahwa acara ini dilaksakan setiap 
tahunnya yang bertujuan untuk 
membantu mahsiswa baru yang masuk 
dalam jurusan Elektro agar dapat 
mengenal prangkat-prangkat yang 
digunakan untuk pratikum mengingat 
tidak semua mahasiswa elektro yang 
masuk di USM ini adalah anak SMK.

”Mengingat di juruasan elektro ini 
ada yang namanya pratikum, maka kami 
dari HME ingin membantu mahsiswa 
baru agar dapat mengenal fungsi dan 
prangkat-pragkat  dasar dari elekro yang 
nantinya bisa memudahkan mereka 
dalam pratikum mengingat mereka 
tidak semua berasal dari SMK Khusus 
Elekro, ada yang berasal dari SMA 
juga jadi agar bisa menyamaratakan 
kemampuan dari mereka,” tandasnya.

Tiara juga menambahkan bahwa 

pelatihan ini dikhususkan untuk 
mahasiswa kelas pagi yang baru dan 
pemateri dari dari pelatihan ini berasal 
dari senior angkatan 2017.

“Pelatihan ini kami khususkan bagi 
mahasiswa kelas pagi dan pemateri yang 
kami ambil dari kakak senior angkatan 
2017 yang sekarang juga aktif di BEM 
dan DEMA USM” ungkapnya

Tiara berharap dengan adanya 
pelatihan ini bisa memberikan 
pengetahuan dan membatu terkait 
penggunaan dan fungsi alat-alat 
elektronika yang biasanya dipakai 
dalam pratikum di jurusan Elekto ini.

”Semoga dari pelatihan elektronika 
mahasiswa angkatan baru ini bisa 
memprakteknya juga nanti disemester-
semeter selanjutnya, ini kan masih 
awalan jadi dengan adanya pelatihan 
ini diharapkan mahasiswa baru bisa 
mengetahui cara menggunakan alat-
alat yang digunakan di jurusan Elektro 
ini,” harapnya.

Materi-materi yang diajarakan 
dalam pelatihan ini adalah skema 
rangkaian,funsi komponen, cara 
pengukuran dan lain-lain.

Mahasiswa KKN USM 
Jadikan Tawangmas 
Kampung Cinderamata

SEMARANG - Kota Semarang sekarang ini 
senantiasa berbenah untuk menjadikan ibu kota Jawa 
Tengah ini menjadi tujuan wisata lokas maupun nasional. 
Ini dikarenakan Semarang menyimpan begitu banyak 
lokasi wisata yang layak dikunjungi.

 Wisata yang ada mulai dari wisata alam, religi, sejarah, 
hingga budaya khususnya di Semarang Barat ada tempat 
wisata yang wajib dikunjungi yang merupakan ikon Kota 
Semarang seperti Klenteng Sam Poo Khong, Tugu muda, 
Lawang sewu dan kulinernya berupa Bandeng Presto dan 
wingko babad juga banyak terdapat di wilayah semarang 
Barat.

Melihat potensi yang ada mahasiswa Universitas 
Semarang (USM) yaitu Lilik Khumaedah di Kelurahan 
Tawangmas merasa perlu mengangkat kampung 
cinderamata yang berada di kelurahan tempat mereka 
berkegiatan KKN untuk menjadikan sebuah program 
kerja.

Dibawah bimbingan Hani Purwanti., S.T., M.T 
mereka membuat beberapa kerajinan atau souvenir 
untuk cindera mata. Program kerja ini dijadikan program 
unggulan di kelurahan Tawangmas ini karena diharapkan 
hasil kreatifitas mahasiswa dipadukan dengan masyarakat 
setempat untuk memproduksi souvenir tersebut untuk 
bisa meramaikan pariwisata dengan membuatkan 
benda sebagai kenang-kenangan bagi wisatawan yang 
berkunjung ke kota Semarang.

Kegiatan ini diharapkan bisa membuka peluang kerja 
bagi masyarakat di sekitar lokasi KKN yaitu di Kelurahan 
Semarang Barat.

Souvenir dihargai bukan untuk item itu sendiri 
tetapi untuk kenangan yang terkait dengannya. Souvenir 
mengingatkan orang akan tempat yang pernah mereka 
kunjungi dan pengalaman indah yang mereka alami.

Definisi souvenir dari bahasa aslinya ialah “something 
of sentimental value” yang memiliki makna yaitu sesuatu 
yang bernilai sentimental atau menyentuh perasaan, 
Souvenir juga bisa bermakna “gift” atau oleh-oleh.

Pembuatan souvenir bertemakan ikon Kota Semarang 
ini menjadi pemenang lomba Program Kerja Terbaik 
pada Kunjungan Rektor dan Bazar Murah KKN USM di 
Kecamatan Semarang Barat.

Gelar Pelatihan Elektronika 
bagi Mahasiswa Baru

Himpunan Mahasiswa elektro

SEMARANG- Sebanyak 98 peserta mahasiswa 
dari berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
dan Organisasi Mahasiswa (ORMA) Universitas 
Semarang (USM)  mengikuti Dialog Mahasiswa 
di Auditorium Ir Widjatmoko USM pada Selasa 
(21/1/2020)

Kegiatan ini digelar dua kali dalam satu 
semester oleh Dewan Mahasiswa (DEMA) USM 
ini 1bertajuk “Aspirasikan suara mu untuk USM 
lebih jaya” dihadiri pengelola USM baik dari 
pihak Yayasan Alumni Undip, Rektorat, dekanat 
maupun jurusan serta pejabat struktural.

Menurut ketua panitia Maulana Al Amin 
acara ini bertujuan  agar seluruh aspirasi-aspirasi 
mahasiswa dapat tersampaikan “agar seluruh 
aspirasi-aspirasi yang telah terkumpul di kotak-
kotak aspirasi yang dikumpulkan oleh Dema USM 
dapat tersampaikan kepada pimpinan.

“Semoga permasalahan-permasalahan 

yang tak bisa diselesaikan di tingkat fakultas 
agar mendapatkan jawabannya serta 
mendapatkan solusi konkrit dari pihak pengelola 
USM,”harapnya.

Dalam sambutannya Rektor Andi Kridasusila, 
SE MM mengungkapkan bahwa  seluruh 
kritikan, usulan, akan kami terima dengan baik 
dan akan kami usahkan demi membangun USM 
semakin jaya, beliau juga berpesan untuk seluruh 
mahasiswa agar mempersiapkan diri untuk alih 
genarasi. “Kami berterima kasih atas masukan, 
saran dan kirtik yang membangun dari mahasiswa 
USM semoga bisa menjadikan USM lebih baik 
dan  jaya” ungakp Andy

Dalam acara ini ada 3 kali sesi pertanyaan yang 
dibuka dan setiap sesinya dipersilahkan 3 penanya, 
permasalahan-permasalah yang disampaikan 
adalah mengenai gedung parkir, kartu mahasiswa, 
dan gedung laboratorium. 

SEMARANG Himpunan Mahasiswa Elektro mengadakan 
pelatihan Elektronika bagi mahasiswa baru jurusan Elektro selama 
2 hari mulai dari hari Selasarabu (34) di gedung A. Lt.2 ruang Lab 
Elektronika (04032020)

FakULtas teknik

ASPIRASI: Salah satu peserta dialog mahasiswa menyampaikan aspirasi.

Dewan Mahasiswa uSM gelar Dialog Mahasiswa
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OUTBOND:
Para tenaga kependidikan 

USM mengikuti ”Team Building 
dan Outbond” di Kali Boyong 

CampYogyakarta.
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Putri Gusdur Alisa Wahid dan Ketua PCNU Kota Semarang 
KH Anasom ramah tamah di ruang Rektor USM.

Kebersamaan Jajaran Pengurus Yayasan Alumni Undip dan Rektorat.

Plt Wakil Rektor III USM Dr Supari ST MT  (dua dari kanan) pada 
pembukaan Liga Mahasiswa Bulu Tangkis di Gelora Prof  Sudarto USM.

Suasana Rapat Pengurus Yayasan Alumni Undip 
bersama Rektorat.

Anggota KSR PMI USM menyerahkan bantuan masker 
kepada petugas medis RS Telogorejo dan Pelita Anugerah.

Armada Bus Baru USM ”Jet Bus 3 + VHD Mercedez Benz H1626”

Penyemprotan 
disinfektan 
di Masjid Kampus.
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BaLi- siapa yang tak kenal 
dengan Pulau Dewata, Bali.? 
Pastinya tempat ini sangat populer 
di kalangan masyarakat domestik 
maupun mancanegara. Bali 
merupakan salah satu icon destinasi 
wisata di Indonesia yang keindahan 
pantainya sangat eksotis dan 
menawan. Pulau Dewata menjadi 
tempat untuk refreshing melepas 
penat yang selalu diminati setiap 

insani, tak ketinggalan juga para 
dosen dan staf Fakultas Teknologi 
Pertanian  Universitas Semarang 
pada tanggal 17–21 Januari 2020 
melakukan perjalanan dari kampus 
USM menuju ke Bali sebagai tujuan 
tempat gathering mereka.

Perjalanan yang cukup memakan 
waktu ini melewati jalanan pantura 
dengan menggunakan Bus kampus 
menambah semarak keakraban dan 

Bamboo Shoot atau yang sering dikenal dengan nama 
rebung merupakan salah satu sayuran segar yang sangat 
populer di Jawa Tengah, terlebih lagi Bamboo Shoot  ini 

menjadi sayuran pengisi makanan khas asal kota Semarang. 
Lumpia menjadi salah satu icon oleh-oleh khas Semarang yang 
pastinya setiap orang yang berkunjung ke kota Semarang tidak 
akan melewatkannya. 

Panganan khas mirip risoles ini tidak akan terlepas dengan 
namanya rebung (Bamboo Shoot) sebagai sayuran pengisi 
di dalamnya. Rebung atau bambu muda akan mengalami 
proses pengolahan terlebih dahulu sebelum siap menjadi 
sayuran pengisi lumpia. Menurut Dr Rohadi (Dosen Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Semarang), rebung memiliki 
kadar air >89%, protein 2,3-3,9%, karbohidrat 4-5%, mineral 
1-1,5%, namun rendah lemak <0,3%. Selain itu vitamin, asam 
amino esensial, senyawa antioksidan yang merupakan zat gizi 
dan senyawa bioaktif terdapat di dalam kandungan rebung. 
Rembung (Bamboo Shoot) yang sering digunakan adalah 
rebung jenis Ampel Gading (Bambusa Vulgaris var. Striata)
untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan asinan rebung.

Penyuluhan dan diskusi yang diikuti oleh sekitar 16 peserta 
yang terdiri dari pemasok, pengolah, dan perangkat dusun 
setempat ini berlangsung sa ngat antusias. Rohadi mengatakan 
bahwa tawas adalah bahan kimia yang sebenarnya dilarang 
penggunaannya di dalam proses olahan pangan.

Tim yang terdiri dari 3 dosen Fakultas teknologi Pertanian, 
Universitas Semarang, yaitu Dr. Ir. Rohadi, M.P., Nani Cahyanti, 
S.Si., M.Si., dan Devy Angga Gunantar, S.Pd., M.Hum

Rebung (Bamboo Shoot) yang sudah mengalami proses asinan 
akan digunakan sebagai bahan pengisi lumpia, namun demikian, 
pada proses pengolahannya, sebagian produsen asinan rebung 
masih memakai tawas pada saat perebusan dan fermentasi. 

Menurut mereka, tujuan penggunaan tawas ini 
dimaksudkan agar  warna asinan rebung lebih putih, bersih 
dan teksturnya lebih kenyal seperti halnya penggunaan boraks 
pada pembuatan bakso. Namun di sisi lain, produsen asinan 
rebung masih menggunakan fermentasi alami dan tidak 
memanfaatkan kecutan (limbah cair) sebagi ragi untuk proses 
fermentasi berikutnya. 

Larangan penggunaaan bahan kimia tersebut karena 
dimungkinan akan terdapatnya residu logam aluminium (AI) 
dan atau kalium (K) yang tinggi pada asinan rebung yang bersifat 
toksik. Peserta penyuluhan yang merupakan produsen rebung 
memberikan keterangan bahwa tawas yang ditambahkan pada 
proses perebusan dan fermentasi sekitar 2 kg/100 kg rebung 
(2%).

Sementara itu, Nani Cahyanti menambahkan, limbah cair 
(kecutan) hasil proses fermentasi sebaiknya jangan dibuang 
karena dapat dimanfaatkan sebagai ragi untuk proses fermentasi 
rebung yang baru, sebab, kecutan tersebut mengandung banyak 
bakteri asam laktat.

SEMARANG - Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Semarang 
(USM) bekerjasama dengan PT. Sriboga 
menyelenggarakan pelatihan (workshop) 
bersertifikasi dengan tema “Basic Pastry 
Baking Class” pelatihan ini bertujuan untuk 
membekali mahasiswa Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) dengan kompetensi 
tambahan bersertifikat yang dikeluarkan 
oleh PT. Sriboga Semarang pada 16 – 24 
Maret 2020

Menurut Peraturan Menteri Pen didikan 
dan Kebudayaan (Permen dik bud) nomor 
81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat 
kompetensi, dan ser tifikat profesi pendidikan 
tinggi dija dikan sebagai landasan hukum 
dalam membekali kemampuan setiap maha-
siswa sebelum wisuda. 

Sertifikat berupa pelatihan yang diikuti 
mahasiswa ini nantinya akan dijadikan 
sebagai prasyarat penting yang akan 
dimasukkan dalam SKPI (Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah) agar lulusan Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Semarang 
mampu bersaing di dunia kerja yang dilihat 
dari latar belakang kompetensi mereka. 

Kegiatan ini selalu dilakukan dan 
dipersiapkan oleh Fakultas Teknologi 
Pertanian untuk mahasiswanya dengan 
bekerjasama dan menjalin kegiatan 
bersama instansi dan lembaga profesional 
bersertifikasi di Semarang.

Dengan demikian, nantinya mahasiswa 
FTP ini akan mampu bersaing baik lokal 
maupun global di dunia kerja dan dunia 
usaha.

Rebung Jadi Target PKM Dosen FTP 
DeMaK- Tim Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 
menggelar bertajuk penyuluhan dan diskusi 
“Pemanfaatan Kultur Biakan Murni Bakteri Asam 
Laktat Genus (L. Plantarum) Pada fermentasi 
Rebung di Sentra Pengolahan Rebung Girikusumo, 
Mranggen, Demak barubaru ini.

Mahasiswa FTP Workshop di PT  Sriboga

Bali Menjadi tempat gathering  Dosen dan Staf FtP 
kekeluargaan yang hangat diantara 
dosen dan staf FTP meski cukup 
melelahkan. Di tengah perjalanan, 
tepatnya di sebuah rumah makan 
di daerah Probolinggo Jawa Timur, 
sebuah surprise kejutan diberikan 
kepada Dr. Ir. Haslina, M.Si. (Dekan 
Fakultas Teknologi Pertanian) yang 
pada saat itu merupakan hari ulang 
tahunnya. Kue khas ulang tahun 
sebagai penanda ucapan selamat 
yang diberikan oleh dosen dan staf 
untuk Haslina.

 Menurut Asah Wiari (Ketua 
penyelenggara gathering) “kegiatan 
gathering ini selain bertujuan 
untuk mempererat tali silaturahmi, 
keakraban, dan kekeluargaan 
diantara dosen dan staf di 
lingkungan Fakultas Teknologi 
Pertanian

“Kegiatan ini menjadi agenda 
tahunan untuk refreshing melepas 
penat sebelum kembali memulai 
rutinitas dan aktivitas di kampus 
Universitas Semarang”. ungkapnya

Tiga dosen FTP USM memberikan penyuluhan 
kepada warga di Sentra Pengolahan Rebung 

Girikusumo, Mranggen, Demak.
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DEMAK - Susu merupakan minuman 
menyehatkan yang sangat digemari dan 
memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. 
Tidak hanya dalam bentuk minuman, susu 
juga dapat diolah menjadi berbagai aneka 
produk dengan rasa yang beragam. 

Susu yang diperoleh dari pemerasan sapi 
atau hewan menyususi lainnya memiliki 
kandungan nutrisi yang sangat lengkap dan 
sangat baik jika dikonsumsi oleh manusia. 

Zat gizi yang terkandung di dalam susu 
diantaranya protein, lemak, karbohidrat dan 
beberapa vitamin dan mineral, selain itu 
susu juga mudah untuk dicerna dan diserap 
oleh tubuh. 

Upaya diversifikasi pangan aneka 
produk susu antara lain seperti kerupuk 
susu, tahu susu maupun permen susu.

Selain susu, telur juga menjadi bahan 
pangan lain yang banyak diolah oleh 
masyarakat, diantaranya seperti pengolahan 
telur asin, telur asap, dan mayones.

Dalam kegiatan pengabdian di SMA 
N 1 Mranggen Demak, Tim pengabdi 
yang terdiri dari Ir. Sudjatinah, M.P., Hari 
Wibowo, S.Pt., M.P., dan Ir. Adi Sampurno, 
M.Si. memberikan wawasan pengetahuan 
dan praktik dalam pembuatan permen susu. 

Menurut Ir. Sudjatinah , permen susu 
merupakan permen yang dibuat dengan 
bahan dasar susu dan gula. Berbagai ba-
han berpati dapat dipakai untuk men-
substitusi bahan dalam pembuatan per-
men, di antaranya adalah tepung ta pio-
ka atau tepung sagu, sehingga peng gu naan 
susu sebagai bahan dasar pada pem buatan 
permen susu diharapkan dapat mening kat-
kan kandungan nutrisi yang berimbas pada 
peningkatan nilai ekonomi produk permen. 

 “Adapun produk olahan telur yang 
saat ini sedang naik daun dikalangan 
remaja adalah mayones yang merupakan 
saus (dressing) salad buah maupun sayur,” 
terangnya. 

Kesempatan untuk sharing ilmu 
pengetahuan dan teknologi dosen dan 
ma hasiswa FTP semakin luas jang-

kauannya dengan adanya acara seperti ini, 
apalagi isu pangan menjadi poin penting dan 
utama dalam menciptakan ketahanan pangan. 

Melalui teknologi proses pengolahan 
berbasis pangan lo kal, keanekaragaman pangan 
akan semakin bertambah baik dari segi rasa 
maupun manfaat atau kegunaan, seperti yang 
sudah dipresentasikan Ika Fitriani, S.TP., M.Si. 
beserta mahasiswa yang menyampaikan dan 
memberikan pengetahuan tentang penggunaan 
teknologi dehidrator  untuk teknologi 
pengolahan dengan produk olahannya berupa 
fruit leather semangka.

Selain Ika para dosen yang menjadi 
narasumber antara lain Dr. Ir. Rohadi, M.P, 
Antonia Nani Cahyanti, M.Sc, Ir. Sri Haryati, 
M.Si, dan Dr. Ir. Haslina, M.Si.

Dosen FTP Menjadi Nara Sumber di TVRI
SeMaRaNg  Para dosendosen 
Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 
Universitas Semarang (USM) berbagi 
pengetahuan dan teknologi yang 
mereka miliki melalui program acara 
Sing Apik Teknologi TVRI Jawa Tengah. 

GROBOGAN-  Sebagai 
mahasiswa, sudah sepatutnya 
memiliki suatu kontribusi nyata 
secara langsung dalam kehidupan 
bermasyarakat. Salah satu 
wujud kontribusi mahasiswa 
Fakultas Teknologi Pertanian 
(FTP) Universitas Semarang 
yaitu dengan berpartisipasi 
pada kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat yang telah 
diselenggarakan selama dua hari 
(25 – 26 Januari 2020). 

Ini merupakan kegiatan 
rutin dari Himpunan 
Mahasiswa Teknologi Pertanian 
(HIMATETA), kegiatan ini 
merupakan bentuk nyata 

pengabdian mahasiswa kepada 
masyarakat.

Bertempat di Desa Kalimaro, 
Kedungjati, Grobogan, 
kegiatan diikuti oleh beberapa 
mahasiswa anggota Himateta 
Fakultas Teknologi Pertanian, 
yang di dampingi oleh dosen 
pembimbing. Sesampainya 
di lokasi kegiatan, seluruh 
mahasiswa disambut baik oleh 
perangkat desa, ketua RT serta 
beberapa masyarakat desa 
setempat. Usai melakukan 
perkenalan dan penyambutan, 
seluruh mahasiswa pun 
dipersilahkan beristirahat dan 
memulai kegiatan mereka.

Selama 2 hari, seluruh peserta 
pengabdian masyarakat yang 
mengambil tema “Pengembangan 
Pengolahan Komoditi Pisang 
untuk Meningkatkan Kreativitas 
dan Produktivitas” disibukkan 

oleh berbagai kegiatan dengan 
masyarakat. 

 Disamping memberikan 
pelatihan pengolahan komoditi 
pisang  kepada warga sekitar, 
mahasiswa pun menggelar 
berbagai sosialisasi dan diskusi 
serta praktik bersama dengan 
para warga. Hal itu dilakukan 
guna meningkatkan tambahan 
pendapatan perekonomian 
warga sekitar melalui olahan 
pisang sebagai bahan bakunya. 
Momen tersebut, dimanfaatkan 
mahasiswa untuk kepedulian 
mahasiswa Fakultas Teknologi 
Pertanian terhadap permasalahan 
masyarakat setempat. “Kami 
sangat disambut baik oleh 
masyarakat disini. Mereka sangat 
mendukung apapun yang kami 
lakukan untuk desa ini,” ungkap 
dosen pendamping FTP-USM, C. 
Hari Wibowo, S.Pt., M.P..

Mahasiswa FTP Turut 
Berkontribusi untuk Masyarakat

Siswa SMAN 1 Mranggen Belajar Produk Olahan Susu dan Telur

Dosen FTP USM  Hari Wibowo, S.Pt., M.P.. memberikan kenang-
kenangan kepada warga Desa Kalimaro Kedungjati, Grobogan.

Dekan FTP USM Dr. Ir. Haslina, M.Si. menjadi nara sumber di TVRI Jateng

Dosen FTP USM berfoto bersama siswa SMAN 1 Mranggen usai pelatihan.
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SeMaRaNg Fakultas Psikologi Universitas 
Setia Budi (USB) Surakarta melakukan 
study banding dan penandatanganan MOU 
dengan Fakultas psikologi Universitas 
Semarang di Gedung “T” Universitas 
Semarang (05032020).

Dekan Fakultas Psikologi USM  Dr.L.Rini 
Sugiarti,S.Psi., M. Si.,Psikolog mengatakan 
bahwa MoU ini akan berlaku mulai 

ditandatangani sampai lima (5) tahun kedepan terkait 
tri dharma perguruan tinggi.

“Kerjasama ini berlaku mulai hari ini sampai 5 
tahun kedepan, nanti kami juga akan melaksanakan  
kerjasama-kerjasama terkait penelitian, pengabdian 
dan lain-lain  yang tak lain pastinya bertujuan untuk 
mencerdaskan anak bangsa”, ungkap Rini.

Sementara Kaprogdi S1 Psikologi USM Anna 
Dian Savitri menyampaikan terkait kurikulum serta  
Fakultas Psikologi sebelum melaksanakan pengisian 
KRS, mahasiswa  wajib melaksankan bimbingan 
kepada dosen wali, jika tidak dilaksanakan maka 
dosen wali tidak akan memvalidasi KRS mahasiswa 
tersebut, dengan tujuan agar mahasiswa tersebut 
tidak sembarangan dalam mengambil mata kuliah, 
ini sebagai bentuk pengawasan dan kedisiplinan yang 
dilaksanakan oleh  Fakultas

“Dengan sistem seperti ini terbentuk komunikasi 
yang baik antara dosen dan mahasiswa, Fakultas 
Psikologi USM juga melaksanakan pertemuan dengan 
wali atau orang tua dari mahasiswa agar tubuh sinergi 
yang baik antara dosen dan orang tua wali  dalam 
mendidik mahasiswa, serta agar wali dari mahasiswa 
tersebut mengenal dosen wali dari anak mereka yang 
apabila ada suatu masalah nantinya orang tua dapat 
tahu dan bisa menghubungi dosen wali dari anak atau 
mahasiswa tersebut”, ungkap Dian.

SEMARANG – Prestasi siswa di 
sekolah harus didukung melalui 
soft skill dan hard skill, selain 
itu peran guru Bimbingan 
Konseling (BK) sebagai 
pendamping atau 
teman curhat sangat 
kompleks, karena 
anak didik sebagai 
agen perubahan 
bangsa, maka dari 
itu tak lepas dari 
arahan guru ketika 
di sekolah agar para 
siswa bisa nyaman 
dengan passionnya 
dan bisa berprestasi.

Dalam rangka 
mengawal anak bangsa, 
Magister Psikologi 
Universitas Semarang (USM) 
menggelar seminar bertajuk 
“Passion Prestasi dan Profesi” pada siswa 
sekolah menengah atas dan kejuruan di Aula Gedung 
V Lt 6 USM pada Selasa, (28/1/2020).

Seminar yang diikuti 111 para guru Musyawarah 
Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dengan 
menghadirkan narasumber Dekan Psikologi USM 
Dr L Rini Sugiarti MSi dan Praktisi Pendidikan Dr H. 
Soedjono MSi dan moderator oleh Kaprogdi Magister 
Psikologi oleh Dr Mulya Virgonita, I W MSi Psikolog.

Menurut Direktur Pascasarjana Dr Drs Djoko 

Santoso dalam sambutannya, mengapresiasi 
atas diselenggarakan seminar yang 

menghadirkan para guru MGBK 
untuk bisa mengambil peran 

utama dalam mencerdaskan 
anak bangsa.

“Kalau ada seminar 
tentang guru kami 
siap memfasilitasi, 
karena peran guru 
sangat strategis dalam 
elemen pendidikan 
meliputi SMA/SMK, 
sehingga guru BK 
bukan menjadi momok 

yang menakutkan 
siswa, tetapi menjadi 

pendamping siswa atau 
orang tua dalam sekolah,” 

ungkapnya.
Menurut Dr L Rini Sugiarti 

MSi PSi, Dalam pribadi siswa 
memiliki kelebihan dan kekurangan maka 

dari itu peran guru BK sangat kompleks dalam lingkup 
sekolah untuk mendampingi dan mengembangkan 
passion dan mencapai prestasi masa depan siswa.

“Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran 
bagi siswa untuk mengetahui potensi anak melalui 
passionya, agar siswa dapat memiliki karakter multiple 
intelegency (kecerdasan majemuk) dan kalau di asah 
terus-menerus akan menjadi prestasi baik bagi siswa,” 
terangnya.

 NASKAH KERjA SAMA: Dekan Fakultas Psikologi Dr L Rini Sugiarti SPsi MSi Psikolog 
menunjukkan naskah kerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Setia Budi Surakarta. 

BEM Psikologi Berbagi 
di Jumaat Berkah

SEMARANG- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 
Psikologi USM melakukan gerakan berbagi nasi kepada sesama 
yang dilakukan setiap hari jumat di malam hari.

Tujuan kegiatan ini diadakan untuk mengingtkan akan rasa 
peduli dan empati para keluarga Fakultas Psikologi USM kepada 
sesama masyarakat yang kurang mampu diluar lingkungan USM.

Anggota BEM dibagi menjadi 4 team yang mana tugasnya 
selalu bergantian jadwal untuk membagikan nasi bungkusnya. 

Tidak menutup kemungkinan juga membebaskan siapapun 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini selain dari anggota BEM 
dapat dilakukan oleh mahasiswa lain diluar anggota BEM Fakultas 
Psikologi USM .

BEM Fakultas Psikologi selalu membuka donasi setiap hari 
melalui via transfer dan setiap Kamis di Ruang ORMA BEM 
Fakultas Psikologi Universitas Semarang Gedung T lantai 3.

Fakultas Psikologi Ikuti 
Muskerwil di UNS

Peduli Guru BK, Magister Psikologi 
USM Gelar Seminar

Fakultas Psikologi USB 
Kunjungi USM

Mahasiswa Psikologi USM membagikan makanan kepada kaum duafa

Muskerwil ILMPI di UNS Surakarta

SURAKARTA- Delegasi dari BEM Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) mengikuti kegitatan Muskerwil yang diadakan oleh 
Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) di Universitas 
sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 17-19 Januari 2020.

ILMPI terbagi menjadi 7 (tujuh) wilayah, pada wilayah III, keanggotaan 
diikuti oleh universitas-universitas dari wilayah Jawa Tengah dan 
Kalimantan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) universitas seperti UM, 
UNDIP, UNIKA, Universitas Muhamadidayah Purwokerto, UNS Sebagai 
tuan rumah, dan masih banyak Universitas lainya yang mengikuti kegiatan 
tersebut . 

Dalam pembukaannya Dr. Selfi Handayani, dr., M. Kes. sebagai 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran 
UNS  berharap kepada peserta yang megikuti kegiatan Muskerwil ini 
menekankan perlunya semua pihak mengesampingkan kepentingan 
pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama dalam bermusyawarah. 

Muskerwil  merupakan salah satu program kerja ILMPI wilayah III, 
musyawarah wilayah merupakan suatu kegiatan rutin untuk memaparkan 
laporan pertanggungjawaban selama satu periode dan pemilihan 
koordinator wilayah serta koordinator badan. 

“Musyawah Wilayah dilakukan 1 (satu) kali dalam kepengurusan. 
Setelah sebelumnya Musyawarah ILMPI Wilayah III Tahun 2019 
diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Purworejo,”terangnya.

Musyawarah ILMPI Wilayah III Tahun 2020 terdiri dari berbagai 
rangkaian acara, termasuk Forum Ketua Lembaga (FKL).  FKL merupakan 
salah satu program kerja untuk mewadahi seluruh ketua lembaga yang 
tergabung dalam wilayah III untuk memberikan aspirasi terkait hubungan 
ILMPI dan lembaga, serta memberikan evaluasi terhadap pengurus ILMPI. 

Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan Musyawarah ILMPI 
Wilayah III Tahun 2020 akan menjadi sebuah ajang pertemuan anggota 
sehingga hubungan kekeluargaan akan semakin erat.
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SeMaRaNg–Dinas ESDM pemrov Jateng memberikan 
apresiasi atas karya mahassiwa Teknik Informatika 
USM Aji Muhamad Ridwan yang telah membuat sistem 
pengarsipan data online di lingkungan ESDM.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Program Dinas 
ESDM Pemprov Jateng Djati Murjanto, ST., MT., M.Si. saat serah 
terima secara simbolis sistem pengarsipan online pada Jum’at 

(17/1 ) di kantor ESDM.
Aji membuat sistem pengarsipan online ini dalam rangka memenuhi 

tugas Kerja Praktek (KP) yang wajib dilakukan bagi setiap mahasiswa 
FTIK USM.

Penyerahan Sistem Pengarsipan Online Dinas ESDM Pemprov Jawa 
Tengah Berbasis Website diserahkan oleh April Firman Daru, M.Kom 
selaku Ketua Program Studi teknik Informatika (TI) dan Errika Dwi 
Setya Watie, M.I.Kom selaku Wakil Dekan II FTIK USM dan diterima 
oleh Kepala Sub Bagian Program Dinas ESDM Pemprov Jateng Djati 
Murjanto, ST., MT., M.Si.

Pihak Dinas ESDM Pemprov Jawa Tengah mengapresiasi sistem 
yang dibuat Aji karena mahasiswa TI USM tersebut yang telah dapat 
membangun sistem untuk membantu mengatasi masalah pengarsipan 
data online di lingkungan ESDM Jawa Tengah.

“Sebelum Aji, ada beberapa mahasiswa magang disini yg kesulitan 
menyelesaikan sistem yang kami minta tersebut bahkan sampai batas 
akhir magang mereka, Sistem Pengarsipan Online tidak juga selesai. 
Tapi alhamdulilah berkat bantuan dari mahasiswa USM yang dibimbing 
dengan dosen-dosen berkompeten akhirnya sistem ini dapat digunakan 
untuk pekerjaan disini”, tutur Djati Murjanto.

Senada dengan apa yang disampaikan Kasubag Program Dinas 
ESDM Jawa Tengah, Errika (Wakil Dekan 2 FTIK USM) menyatakan 
bahwa “Kami di FTIK USM akan terus menggembleng mahasiswa kami 
dengan ilmu dan teknologi terbarukan untuk dapat menghasilkan karya 
teknologi informasi yang dibutuhkan dunia kerja, pemerintah, dan 
masyarat”.

Hal ini disampaikan Errika diakhir Acara Penyerahan Sistem 
Pengarsipan Online Dinas ESDM Pemprov Jawa Tengah.

Edukasi Pelajar, 
Mahasiswa Ilkom Gelar 

Kampanye Budaya Nusantara
 
  SEMARANG– Mahasiswa Program studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Semarang (USM) memberikan edukasi kepada lelajar dengan 
menggelar kegiatan kampanye jelajah budaya Nusantara untuk siswa 
Sekolah Dasar Bangetayu Wetan 02 pada Jum’at (10/1).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mahasiswa untuk 
meyelesaikan tugas akhir mata kuliah Komunikasi Budaya dengan 
mengedukasi anak-anak tingkat sekolah Dasar serta untuk 
memperkenalkan budaya Indonesia kepada warga Negara Asing .

Menurut ketua panitia Novita Meilina mengatakan bahwa pendidikan 
SD sangat normatif dan hari ini kita kenalkan budaya agar tidak luntur 
“Semoga anak-anak bisa memahami budaya Indonesia dan budaya luar 
negeri serta bisa dapat memahami perbedaan,” harapnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 siswa kelas 5 Sekolah Dasar serta dua 
orang mahasiswa yang berkebangsaan Thailand. “Kami sangat senang 
dengan adanya acara-acara seperti ini katena bagi kami dengan adanya 
kegiatan ini akan menmbah wawasan serta semakin membuat jalinan 
silahturahmi semakin erat’ ungkap Sulaiman salah satu dari perwaakilan 
mahasiswa dari Thailand

Kegiatan ini disambut baik oleh pihak guru terbukti dengan 
banyaknya guru-guru yang ikut serta mensukseskan acara ini

kami sangat menyambut baik dengan adanya acara ini karena dengan 
adanya acra ini akan semakin membah wawasan dari anak-anak,harapan 
dengan acara seperti ini anak-anak akan semakin tau bahasa-bahasa 
negara mana saja seperti tadi anak-anak jadi tau bahasa dari Thailand” 
ungkap ibu Fitri Sara wali kelas 5 Sekolah Dasar Banget Ayu Wetan 02.

 SEMARANG– Saat ini 
negara Indonesia menjadi pusat 
perhatian dunia, mengapa hal ini 
terjadi karena Indonesia meru-
pakan negara dengan banyak 
kebergaman, agama yang diakui 
banyak, suku juga banyak namun 
Indonesia tetap aman, inilah yang 
menarik perhatian dunia.

Hal tersebut disampaikan 
De kan Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) Universitas Semarang 
(USM) Susanto SKom MKom 
saat memberikan materi 
kepada peserta Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK) bagi aktifis 
mahasiswa FTIK USM di Barak 
Bantir Sumowono kemarin.

“Kalian para peserta LDK 
adalah calon pemimpin bangsa 
di masa depan, kalian harus siap 
untuk memberikan kontribusi 

yang nyata bagi bangsa Indonesia, 
karena saat ini negara kita menjadi 
pusat perhatian dunia”ungkap 
Susanto.

“Indonesia saat memiliki suku, 
agama yang banyak dan beraneka 
ragam namun tetap aman, salah 
satu faktornya adalah bangsa In-
do nesia ini sangat menghargai 
perbedaan, menjunjung tinggi 
toleransi, dan rasa nasionalisme 
sangat tinggi, untuk itu mahasiswa 
harus diberikan skill yang cukup 
untuk menjadi seorang pemimpin 
di masa depan” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung 
tiga hari sejak 13 sd 15 Januari 
ini diisi dengan berbagai materi 
diantaranya analisis SWOT, 
komunikasi orga nisasi, alur 
birokrasi , problem solving, serta 
baris berbaris dari angota TNI.

SWOT adalah singkatan 

dari Strength, Weakness, Oppor-
tu nities, dan Threats. Analisis 
SWOT merupakan suatu teknik 
perencanaan strategi yang ber-
manfaat untuk mengevaluasi 
kekuatan (strength) dan kele mah-
an (weakness), peluang (oppor-
tunities), dan ancaman (threats) 
dalam suatu proyek, baik yang 
sedang berlangsung maupun 
dalam perencanaan baru.

Materi analisis SWOT di sam-
paikan oleh salah satu dosen FTIK 
USM Saiful Hadi MKom disertai 
dengan praktik secara langsung 
menganalisa kondisi organisasi 
mereka saat ini.

Menurut Saiful, dengan ana-
lisis SWOT para peserta bisa me-
ngetahui kondisi organisasinya 
saat ini dan harapannya akan 
mengambil langkah yang terbaik 
kedepannya.

SEMARAMG (SUARABARU.ID)– 
Mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi FTIK 
Universitas Semarang (USM) menggelar workshop 
kewirausahaan “Optimalisasi Teknologi Informasi 
Melalui Digital Marketing di UMKM” pada Sabtu 
(18/1).

Kegiatan yang berlangsung di Aula 
Kecamatan Tembalang ini sebagai 
bentuk implementasi matakuliah 
kewirausahaan di semester tujuh.

Sebelum melakukan 
workshop yang dihadiri 
oleh 48 UMKM di 
lingkungan Kecamatan 
Tembalang, selama tiga 
bulan mahasiswa terjun 
langsung ke lapangan 
untuk memetakan 
problematika yang 
terjadi di masing-masing 
UMKM dan mahasiswa 
pun diminta mencari solusi 
guna optimalisasi UMKM.

“Selain persoalan pemasaran 
dan promosi, masalah seperti 

pencatatan keuangan, pendataan stok barang 
ternyata belum dilakukan secara baik sehingga untuk 
mengetahui profit dan kondisi internal UMKM 
belum maksimal” ujar Ketua Gerai Kopimi Semarang 
Kecamatan Tembalang, Anisa.

Pembuatan Sistem Penjualan yang diprakarsai 
oleh mahasiswa USM dan bahkan sudah 

diterapkan oleh UMKM Bandeng New 
Citra. Menurut mahasiswa Sistem 

Informasi USM, Amel bahwa 
sistem penjualan yang dibuat 

tidak hanya dapat melakukan 
transaksi penjualan saja, 
namun pemilik UMKM 
dapat melihat stok barang 
dan melihat laporan 
profit sesuai periode yang 
dipilih.

Dinas ESDM Apresiasi Karya Mahasiswa TI USM

Mahasiswa Sistem 
Informasi USM mengelar 

workshop tentang digital 
marketing di aula Kecamatan 

Tembalang (Foto: USM)

Optimalkan Sektor UMKM, Mahasiswa Sistem 
Informasi  Bantu Kembangan Aplikasi Berbasis Digital

Dekan FTIK USM: Indonesia 
Menjadi Perhatian Dunia

Kaprogdi Teknik Informatika April Firman Daru MKom didampingi Wakil Dekan II FTIK 
Errika Dwi Setya Watie MIkom berjabat tangan dengan Kepala Sub Bagian Program 

Dinas ESDM Pemprov Jateng Djati Murjanto ST MT MSi.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM memberikan edukasi Budaya 
Nusantara kepada siswa SDN Bangetayu Wetan 02.
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SEMARANG Tio Putra Pratama 
mahasiswa Teknik Informatika Fakultas 
teknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) Universitas Semarang (USM) 
berhasil menciptakan alat untuk 
menghidupkan dan mematikan mesin 
sepeda motor berbasis Internet of Things 
(IoT).

Putra dari Kristiyo Waluyo dan 
Sumaryati ini melakukan penelitian 
selama enam bulan, ia berhasil membuat 
Rancang Bangun Sistem Starter Pada 
Kendaraan Sepeda Motor Menggunakan 
Arduino dan Bot Telegram.

Menurut pria kelahiran Kudus, 
13 Mei 1997 ini bahwa Kelebihan 
alat ini sudah berbasis IoT dan lebih 
modern karena bisa dikontrol dengan 
smartphone yang sudah terinstal 
aplikasi telegram dan memiliki akun bot 
telegram.

“Dengan menggunakan alat ini 
sekarang sepeda motor tidak per-
lu menggunakan kunci kontak 
untuk menghidupkan/mematikan 
mesin, cukup dengan menggunakan 
smartphone yang sudah terinstal 
aplikasi telegram dan memiliki akun bot 

telegram sudah bisa untuk mengontrol 
sistem starter sepeda motor” ungkap Tio.

Tio menambahkan Kontrol ini 
meliputi menghidupkan kunci kontak, 
menghidupkan mesin sepeda motor, 
dan mematikan mesin sepeda motor, 
untuk alat yang terdapat disepeda motor 
harus sudah terpasang alat arduino 
NodeMCU ESP8266 yang terhubung 
dengan sistem starter kendaraan 
sepedamotor, NodeMCU ESP8266 ini 
sudah support dengan wifi dan hanya 
perlu koneksi internet saja untuk 
menjalankan alat ini.

Festival Komukino 
Kembali Digelar

SEMARANG – Dalam rangka mendukung 
kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) 
masyarakat Tambak Lorok Semarang, mahasiswa 
Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM) 
bekerjasama dengan MRI (Masyarakat Relawan 
Indonesia) menggelar Penyuluhan Pentingnya 
Pendidikan Bagi Anak-Anak pada Ahad (12/01)

Kegiatan yang digelar di Posyandu Tambak 
Mulyo RW 16 Tambak Lorok Semarang ini dihadiri 
kurang lebih 50 peserta mulai dari remaja hingga 

ibu-ibu.
Mereka sangat antusias mendengarkan materi 

yang disampaikan oleh ibu Irene Rosmini, S.Psi 
(psikolog, family coach, serta grafolog points of you).

Penyuluhan diawali dengan games berkelompok, 
dari games yang telah diselesaikan bersama, dapat 
ditarik benang merah betapa pentingnya pendidikan 
bagi masa depan anak, akan menjadi apapun anak 
di masa datang pendidikan merupakan salah satu 
modal besar dalam meraih keberhasilan.

Mahasiswa  SI  Gelar 
Expo Kewirausahaan

SEMARANG-Mahasiswa Sistem Informasi (SI) Universitas 
Semarang (USM) menyelenggarakan workshop dan expo 
kewirausahaan yang bertajuk Technobiss Exhibiton’Optimalisasi 
teknologi informasi melalui digital marketing di UMKM’ 
menggandeng pelaku UMKM Kecamatan Tembalang yakni Gerai 
kopi & ini di Aula kecamatan Tembalang, (18/1/2020).

Kegiatan tersebut merupakan bagian tugas mahasiswa untuk 
menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Kewirausahaan dengan 
menggandeng pelaku UMKM serta untuk mengenalkan teknologi 
informasi kepada masyarakat yang menggeluti kewirausahaan agar 
menjadi lebih baik dan berkembang maju.

Menurut dosen mata kuliah kewirausahaan Edi Nurwahyu 
Julianto S Sos M Ikom ada 12 stand expo yang di pamerkan, 
menurutnya para mahasiswa di semester awal ditugaskan untuk 
mencari permasalahan di masyarakat sebagai pelaku UMKM dan 
mencari solusinya melalui promosi online maupun offline untuk 
memperlancar penjualan.

“Selama ini UMKM banyak sekali tidak melakukan 
pendataan keuangan, update barang yang diproduksi dan masih 
manual, dengan adanya aplikasi digital para pelaku UMKM bisa 
memantau perkembangan selama penjualan dan untuk evaluasi 
kedepannya,”ungkapnya.

Ditambahkan, kegiatan di Kecamatan Tembalang sudah 
terbentuk paguyuban UMKM pertama di kota Semarang dan sudah 
resmi sebagai projeknya dari pemerintah kota agar bisa memotivasi 
kecamatan lain dan mahasiswa bisa belajar langsung di lapangan 
persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai latihan tentang 
kebutuhan yang apa diharapkan oleh konsumen ketika mahasiswa 
sudah bekerja nantinya.

Sementara itu, menurut Kasi Kesos Kecamatan Tembalang 
Angsori SE mendukung penuh dan peduli keberadaan UMKM di 
Tembalang sehinga terwujudnya kegiatan positif ini dan di dampingi 
mahasiswa USM secara langsung melalui workshop dan expo 
kewirausahaan.

“Semoga para mahasiswa dilancarkan dalam berkegiatan, dan 
ini sebagai bentuk amal karena mengandung nilai kebermanfaatan 
untuk pelaku UMKM di Kecamatan Tembalang”,tuturnya.

Disisi lain, Ketua Paguyuban UMKM Kecamata Tembalang 
Anisa SH mengatakan kegiatan ini sangat membaggakan sebagai 
upaya pendampingan para pelaku UMKM.

“Tanamkan pada diri kita untuk konumsi produk umkm dan 
bergerak bersama agar bisa tertular di lingkungan sekitar dan 
kesejahteraan masyarakat luas di Kecamatan Tembalang”,harapnya.

Selain expo, diisi materi oleh dosen USM Henny Indriyawati S 
Kom Mkom tentang cara meningkatkan strategi pemasaraan bisnis 
UMKM untuk membidik konsumen melalui teknologi informasi 
digital agar menjadi besar dan berkembang

Mahasiswa FTIK USM Ciptakan Sistem 
Starter Sepeda Motor Berbasis IoT

Ketua Festival Komukino Timotius Andreawan 
menjelaskan, tahun ini menunjukkan ragam 
budaya dan kesenian yang ada di Semarang.

Ia mengatakan, kegiatan ini terlibat dari mata 
kuliah meliputi manajemen acara (MA) Internal 
Eksternal Publik Relations (IEPR) Manajemen Public 
Relation (MPR) dan Fotografi.

“Kebudayaan di Semarang banyak etnis, tionghoa, 
Jawa, Arab dan bangunan eropa, kami pengen 
mengangkat budaya di Semarang, agar masyarakat bisa 
mengenal budayanya meningkatkan antusiasme anak 
muda, maka dari itu sayangi budaya, kalau bukan kita 
siapa lagi,”. Ujarnya.

Sementara itu turut hadir Kepala Bidang 

Pengawasan Penataan Ruang Kota Semarang, Nik 
Sutiyani, sebagai pembicara utama dalam seminar 
kebudayaan. 

Festival seni dan budaya menjadi salah satu cara 
untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan,dan 
rasa memiliki masyarakat terutama generasi muda 
terhadap budaya lokal. Acara yangdimulai pada pukul 
13.00 sampai dengan 21.30 WIB, diawali dengan 
workshop dan pameran fotografi, seminar budaya, 
flashmob “Semarang Menari”, ruang komunitas, dan 
ditutup oleh penampilan Soegi Bornean.

Kegiatan 8 th Festival Komukino juga didukung 
oleh ruang komunitas seperti, Kampung Jawi, 
Kampung Dolanan, Komunitas Diajeng, dan UKM 
Fotografi Fokus USM. 

Sementara itu Ketua Porgram Studi Ilmu 
Komunikasi, Fajriannoor Fanani menegaskan bahwa 
pelestarian budaya membutuhkan kontribusi banyak 
pihak, lapisan masyarakat, secara individu maupun 
komunitas.

“Acara ini mempromosikan kota Semarang 
melalui budayanya, karena menarik, di kota lama ini 
mempunyai potensi dan menarik untuk wisatawan 
datang, sebagai mahasiswa wajib ikut serta dalam 
mempromosikan kota, dan inilah sumbangsihnya 
mahasiswa USM untuk kota Semarang,” tegasnya.

Mahasiswa Komunikasi USM 
Penyuluhan Pendidikan Anak di Tambaklorok

SeMaRaNg  Progam Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (FTIK) Universitas 
Semarang (USM) kembali menggelar 
Festival Komukino ke8 bertajuk 
“Semarangan, KAS!” di Gedung Oudetrap, 
Kota Lama, Semarang pada Jumat 
(24/0/2020)

Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM memberikan 
penyuluhan pendidikan anak di Tambak Lorok.
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MaLaYSia Sebanyak 32 
mahasiswa S2 Magister Hukum 
Universitas semarang (USM) 
menggelar kunjungan ke 
lembaga anti korupsi Malaysia, 
Suruhan Jaya Pencegahan 
Rasuah (SPRM) pada Selasa 
(4/2). 

Dalam kunjungan tersebut para 
mahasiswa melakukan  diskusi 
dan studi  banding atas konsep 

hukum penerapan tindak pidana korupsi 
yang diterapkan di Malaysia.

Kegitan yang dipimpin oleh kepala 
program studi S2 Magister Hukum USM 
Dr M Junaedi  MH ini diterima oleh 
Mohd Hafaz Bin Nazar yang merupakan 
Direktur Policy, Planing And Research 
Devision SPRM Malaysia.

Menurut Juanedi bahwa tujuan dari 
kegiatan ini adalah menambah wawasan 
mahasiswa S2 Magister Hukum USM 
terkait implementasi hukum yang ada di 
negara Malaysia.

“kegiatan seperti ini merupakan 
agenda rutin yang diselenggarakan oleh 
program studi S2 Magister Hukum USM 
dan bertujuan menambah wawasan 
mahasiswa terkait implementasi hukum 
yang ada di negara Malaysia” ungkap 
Junaedi.

Sementara Mohd Hafaz Bin Nazar 
sangat mendukung kegiatan yang 
lakukan mahasiswa USM dan bahkan 
berharap bisa dilakukan kerja sama 
antara SPRM Malaysia dan Magister 
Hukum USM.

Selain ke lembaga anti korupsi, 
mahasiswa S2 Magister Hukum USM 
juga melakukan kunjungan ke Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) di 
Kuala Lumpur.

Dalam kunjungan tersebut para 
mahasiswa USM diterima oleh Mu-
hammad Farid Ma’ruf bagian edu cation 
and Cultur Attache.

Mahasiswa S2 Magister hukum USM 
Kunjungi Lembaga Anti  Korupsi Malaysia

SEMARANG - Magister Psikologi 
Universitas Semarang (USM) menggelar MoU 
dan Kuliah umum dengan menghadirkan 
Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia 
( Himpsi) Dr Seger Handoyo, Psikolog pada 
Sabtu (21/12) di Aula Gedung V USM.

Penanda tanganan MoU dilakukan 
oleh Direktur Pascasarjana USM Dr Djoko 
Santoso MSi dan Ketua Umum Himpunan 
Psikologi Indonesia (Himpsi)  Dr Seger 
Handoyo disaksikan oleh Kaprogdi S2 
Magister Psikologi USM Dr Mulya Virgonita 
IW MSi Psikolog, serta Dekan Fakultas 
Psikologi USM Dr Rini Sugiarti MSi Psikolog.

Menurut Djoko Santoso tujuan 
diadakannya  MoU ini antara lain  menjalin 
kerjasama dalam mengembangkan keilmuan  
dan profesi psikologi, menjalin kerjasama 
dalam mengembangkan anggota Himpsi 
melalui pendidikan berkelanjutan dan 
pelatihan psikologi, dan menjalin kerjasama 
dalam melakukan layanan psikologi terhadap 
masyarakat.

“Disiplin ilmu psikologi membuat 
seseorang menjadi normal karena pada 

dasarnya hidup ini harus seimbang, kalau 
tidak seimbang pasti akan menjadi penyakit, 
maka diharapkan dengan disiplin ilmu 
psikologi bisa diimplememntasikan dalam 
bermasyarakat, bernegara dan berbnagsa, 
sehingga mampu membuat hal-hal positif 
kita harus mengembangkan hal-hal positif 
sehingga akan membangun dampak positif ” 
imbuhnya.

Selain MoU, Magister Psikologi USM juga 
menggelar kuliah umum dengan narasumber 
Ketua Himpsi Dr Seger Handoyo dan dihadiri 
100 lebih peserta dari mahasiswa S1 dan S2 
psikologi serta alumni psikologi USM.

Sementara Dr Seger mengatakan bahwa 
di era disrupsi banyak dari kehidupan kita 
yang sudah berubah, psikologi menjadi 
punya peran yang luar biasa.

Di era kemajuan teknologi, psikologi 
berperan dalam bentuk alat untuk mencapai 
perubahan positif bagi masyarakat seperti 
kesehatan dan kesejahteraan, kepuasan hidup, 
produktivitas, hubungan interpersonal, 
pendidikan dan perawatan kesehatan.

Ketua Hipmsi ini  mengenalkan sebuah 

aplikasi berbasis bukti (evidence-based 
apps) yang dapat meningkatkan, dan dalam 
beberapa kasus dapat menggantikan, 
obat untuk mengobati berbagai gangguan 
kesehatan mental.

“Saat ini telah tersedia pilihan ketiga, 
yaitu perangkat kesehatan digital, perangkat 

lunak, dan aplikasi yang secara kolektif 
dikenal sebagai terapi digital (digital therapy), 
semua tantangan dalam era revolusi industri 
4.0 memerlukan inovasi dan pembelajaran 
berkelanjutan, yang bergantung pada orang 
dan kapabilitas organisasi” ungkap Seger 
Handoyo.

Magister Psikologi uSM- Himpsi 
gelar Mou dan Kuliah umum

SEMARANG - Magister Hukum 
Universitas Semarang (USM) 
menggndeng Indonesian Institute 
for Conflic  Transmormation (IICT 
) pada kegiatan pendidikan serfikasi 
mediator pada  17-21 Februari 2020 
di  Gedung Pascasarjana USM.

Ketua Program Studi S2 
Magister USM Dr M Junaedi 
MH menyampaikan kegiatan ini 
merupakan angkatan pertama dan 
akan terus dilakukan kedepannya.

“ Kegiatan pendidikan sertifikasi 
mediator  ini bukan hanya sebagai 
tri dharma perguruan tinggi 

saja akan tetapi sebagai upaya 
mempopulerkan kembali mediasi 
sebagai sarana penyelesaian sengketa 
yang saat ini banyak ditinggalkan” 
ungkap Juanedi.

Kegiatan yang diikuti 17 peserta 
ini terdiri dari para advokat, dokter, 
komisioner penyiaran publik 
dan lain- lain ini menghadirkan 
narasumber dari IICT serta dari 
USM yairu Prof H Abdullah Kelib 
SH.

Rencananya kegiatan seperti ini 
akan digelar rutin oleh Prgdam Studi 
S2 Magister Hukum USM.

Magister Hukum USM Gandeng  IICT 
Gelar Pendidikan Sertifikasi Mediator 

Mahasiswa S2 Magister Hukum kunjungi Lembaga Anti Korupsi Malaysia.

Mou: Direktur Pascasarjana USM Dr Djoko Santoso MSi 
dan Ketua Umum Himpsi Dr Seger Handoyo menunjukkan naskah MoU.
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SEMARANG - Forum Komunikasi Mahasiswa Islam (FOKMI) Universitas 
Semarang (USM) gelar Kajian Islam Mahasiawa (Kalam) bertajuk 
“Mengenal Kehidupan Rasulullah” bersama Habib Muhammad bin 
Farid Al Muthohhar pada Kamis malam (13/2) di Masjid Baitur 
Rasyid Kampus USM.

Kegiatan yang diadakan rutin pada malam Jumat minggu 
kedua ini banyak di gandrungi oleh kalangan mahasiswa 
yang di dalamnya mengulas Syamail Nabi Muhammad 
SAW meliputi, akhlak, adab juga pakaian yang dikenakan 
Nabi Muhammad yang di jelaskan melalui kitab dan tanya 
jawab secara detail.

Kajian yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa 
USM saja, tetapi diikuti beberapa perwakilan kampus di 
Semarang meliputi, Upgris, Undip, Unissula dan Amni 
baik putra maupun putri dan masyarakat di sekitar USM

Dalam kajian, Habib Muhammad yang mana 
juga pengasuh ponpes Darul “Ilm Mijen Semarang 
menyampaiakn perihal apa saja yang ada di tubuh Nabi 
Muhammad, seperti halnya cara berpakaian, cara duduk, 
minum, dan memakai cinci nabi, memakai khuf dan lain 
sebagainya.

Menurut Habib Muhammad dalam tausiahnya mengajak para 

mahasiswa untuk mengikuti sunah Nabi Muhammad agar apa yang ada pada 
diri seseorang dapat mengikuti adab dalam berperilaku sehari-hari Nabi 

Muhammad.
“Sesunggunya Nabi Muhammad SAW itu mata air keberkahan, 

sumber keberkahan, tips untuk menjalankan sunnah Nabi 
dengan istiqomah adalah dengan mengagungkan Nabi 

Muhammad SAW dalam hati kamu, karena jika kamu 
menganggap agung Nabi Muhammad, maka hal-hal yang 
menyangkut nabi Muhammad akan kamu anggap agung 
pula,” ungkapnya

Selain itu, Habib Muhammad juga mengajak para 
mahasiswa  untuk mengerti keutamaan dan khasiat sandal 
nabi Muhammad SAW untuk dipakai dlam bentuk pecis, 
pin, sarung cincin yang ada gambar sandal nabi, karena 
sandal Nabi pernah bertemu dengan Allah secara langsung, 

hormat kepada sandalnya, hormat pula kepada pemiliknya
“Barangsiapa yang memegang gambar sandal nabi, di 

peci, dikantongi itu aman daripada kejahatan, selain itu juga 
sebagai tameng untuk setan dan mata orang yang hasud.

Menurut Saiful Hadi Mkom pembina Fokmi bahwa kegiatan 
ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun semenjak Masjid 

USM masih kecil dulu.

Peringatan haul Gus Dur ke-10 KH. 
Abdurrahman Wahid  (Gus Dur) merupakan 
acara rodshow ke 8 dari 10 lokasi dari 

beberapa daerah di Indonesia putaran kali ini 
Universitas Semarang (USM) sebagai tuan rumah 
bekerjasama dengan Gusdurian Semarang 
bertempat di Auditorium Ir. Widjatmoko USM 
pada Senin (17/2/2020)

acara ini digagas kalangan muda NU bersama 
24 komunitas lintas agama dan ormas di Kota 
Semarang dengan menghadirkan Alissa Wahid 
sebagai putri sulung Gus Dur sekaligus memberi 
tausiyah  yang bertajuk Ngaji Kebudayaan. 

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM dalam 
sambutannya, berterima kasih kepada panitia yang 
telah memilih USM sebagai tuan rumah acara haul 
Gus Dur kesepuluh,  semoga malam haul malam 
berimbas  kelakuan kita dalam melakukan aktivitas 
kita sehari-hari.  “Gusdur adalah bapak pluralisme 
Indonesia,  semoga generasi muda dimudahkan,di 
tempa, agar bermanfaat bagi masyarakat bangsa 
dan negara,”ungakpnya

Ditambahkan Andy, Mudah-mudahan, akan 
memberikan manfaat yang sebesar-bersarnya bagi 
kita, semoga di mudahkan dalam beraktifitas baik 
aktifitas habluminallah maupun habluminannas.

Kegiatan haul ini dihadiri oleh mahasiswa, 

masyarakat luas dan beberapa komunitas lintas 
agama di kota Semarang berkumpul menjadi sagtu 
dalam bingkai kebersamaan. dimeriahkan dengan 
berbagai pertunjukan gelar seni rebana dan tarian 
sufi.

Sebelum taushiyah, dilakukan pembacaan 
tahlil, kalimah tayyibah, dan doa dipimpin Rais 
Syuriyah PCNU Kota Semarang KH Hanief Ismail, 
setelah itu diisi tembang Jawa oleh KH. Anasom 
Ketua PCNU Kota Semarang menambah suasana 
semakin hangat dan menyanyikan lagu lir-ilir 
sampai pada penampilan sastra pertunjukan yang 
di isi oleh Lukni An Nairi tentang makna dan 
kecintaan Gus Dur terhadap bangsa Indonesia ini

Menurut putri Gus Dur Alissa Wahid,  dalam 
tausyiahnya bahwa haul Gus Dur adalah  hadiah 
terindah, terbaik, lebih dari gelar dari nasional, jauh 
lebih penting , karena cara seperti ini, doa yang di 
panjatkan, menjadi bekal Gus Dur di akhirat nanti.

“Melalui haul ini, Gus Dur masih saja 
membuatkan ruang berkumpul bersama karena itu 
menjadi terindah bagi kami, haul Gus Dur, bukan 
memuji, mengkultuskan gusdur, tapi haul Gus 
Dur, momen belajar dari apa yang beliau lakukan 
sepanjang hidupnya, siapa tau, kita bisa membawa 
di kehidupan sehari-hari, kita semua bisa belajar 
dari Gus Dur,” ungkapnya.

UKM Fokmi USM 
Gelar Pelatihan Kader Dakwah

SEMARANG - Forum Komunikasi Mahasiswa Islam (Fokmi) 
Universitas Semarang (USM) menggelar kegiatan Latihan Kader 
Kepemimpinan Islam (LKKI) bertajuk Aktivis  Ahlussuunah Wal Jamaah 
yang diadakan di Musala At-taqwa Nglimut Gonoharjo Kendal, Senin 
(9/3/2020).

Kegiatan LKKI 2020 diawali pembukaan di Aula Lt 1 Masjid Baitur 
Rasyid Kamis (05/03) yang mencakup laporan ketua panitia, pembina dan 
sambutan Wakil Rektor III.

Kegiatan yang diikuti 41 peserta dari beragam fakultas dalam rangka 
menumbuhkan generasi aktivis kampus yang peka dan menghidupkan 
nafas Islami di kampus USM dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
positif yang bernilai ibadah.

Menurut Pembina Fokmi USM Saiful Hadi M Kom dalam sambutannya, 
pihaknya mengajak para aktivis Fokmi untuk tetap komitmen dalam 
mempertahankan kegiatan Islam di lingkungan kampus.

“Semoga pembelajaran kegiatan LKKI ini isa menjadi nilai softskill 
untuk para aggota baru, karena di bangku perkuliahan tidak ada latihan 
kultum, rebana  dan ngaji bersama. Dan, hal ini bisa menjadi nilai lebih 
karena selain kuliah para kader Fokmi juga mendapatkan nilai ibadah,” 
katanya.

Sementara ketua panitia Noval Rofifiisa Bahri mengatakan, kegiatan itu 
bertujuan untuk mencari kader-kader Fokmi yang benar-benar militansi 
dan berkualitas.

“Harapan saya, semoga tetap istikamah dalam nguri-uri agama Islam di 
USM salah satunya untuk meramaikan pembacaan maulid Simtuddhurar 
setiap malam Jumat, mengadakan kegiatan Buka bersama dan kegiatan 
Islami lainnya,” harapnya.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan itu beragam tema, mulai 
dari materi Keaswajaan, Manajamen Dakwah, Manajamen Organisasi, 
Militansi Kader Dakwah, Dakwah Persolan, Ngaji Kitab Ta’lim Mutta’alim, 
Ngaji Fasholatan, Menangkal Radikalisme dan Soft Skill Sukses Dakwah, 
Sukses Kuliah.

Hadir enam narasumber dalam kesempatan itu anatara lain, Kiai 
Muhammad Bayu Aji Anwari, Ust Saiful Hadi M.Kom , Ust. Isy’abul Izzi, 
UST. Haryono, KH M Anwar Salafuddin Msi M Pd dan Iswoyo SPt Mp.

Menurut Isyowo SPt MP yang sekaligus Ketua LPPM USM dalam 
materinya, mengajak para pengurus dan anggota Fokmi jangan malu, 
jangan takut, meningkatkan wawasan yang luas agar bisa mengidentifikasi 
dalam mengambil keputusan dan dalam menyampaikan pendapat dalam 
ruang organisasi Fokmi.

Bersama Alissa Wahid
SeMaRaNg- Haul Gus Dur, menjadi ruang kerinduan, melalui nilainilai yang diperjuangkan 
Gusdur, karena masyarakat yang setara dan bersaudara, menambah hubungan baik 
diantara manusia, haul Gus Dur menjadi ruang atas Indonesia yang penuh cinta, hikmah, 
yang kita imajinasi kan bersama yang akan membawa kesentausaan bersama.

kemahasisWaan

Peserta LKKI Fokmi USM foto bersama nara sumber.

 TAuSYIAH: Putri Presiden RI keempat (Gus Dur) Alisa Wahid memberikan 
tausyiah pada acara Haul Gus Dur Kesepuluh di USM.

Habib Muhammad Ajak  Mahasiswa  Ikuti Sunah Nabi
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SeMaRaNg- Maahasiswa yang 
tergabung dalam program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Universitas Semarang (USM) 
memberikan kontribusi nyata kepada 
masyarakat berupa beberapa program 
kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Rektor USM Andy 
Kridasusila SE MM dalam acara Kunjungan 
Rektor dan bazar murah KKN PPM USM 

XX thaun 2020 yang digelar di halaman Kecamatan 
Ngaliyan pada 6 Februari 2020.

“Mahasiswa KKN USM di Kecamatan Ngaliyan 
berhasil membuat 3 program kerja utama yang dibuat 
oleh Korcam Ngalian dan 10 program kerja unggulan 
dari masing-masing kelurahan” ungkap Andy.

Pada kesempatan tersebut Andy juga menyerahkan 
secara resmi 3 program utama Korcam yaitu Si-Bandit 
Kacang (Sistem Informaasi Kecamatan Ngalian), 
buku Strory Book Of Ngaliyan yang merupakan 
tindaklanjut aplikasi ngalian hebat yang berisi tentang 
potensi wisata, kampung tematik dan kuliner yang 
ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan, dan membuat 

buku media informasi dengan nama Jimat Ngaliyan 
(Jaringan Informasi Kecamatan Ngaliyan).

Menurut Supervisi Kecamatan Ngaliyan Dr 
Sukimin MH bahwa Sistem informasi ini merupakan 
karya mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komuniikasi (FTIK) USM.

Selain itu Rektor USM juga menyerahkan 
bantuan kemanusiaan kepada Camat Ngaliyan Agus 
Priharwanto SSos MM sebagai bentuk kepedulian 
USM kepada masyarakat yang terkena musibah yaitu 
uang bantuan bencana banjir sebesar Rp. 10.000.000 
kepada warga 2 RW di kelurahan Wonosari Kec. 
Ngaliayan.

Agus menyambut gembira dan terima kasih 
kepada USM yang telah melaksanakan KKN di wilayah 
Kecamatan Ngaliyan atas penyerahan program kerja 
utama, bantuan bencana banjir, bantuan sembako bagi 
masayarakat kurang mampu, bantuan bagi lansia dan 
bantuan kepada Pantia Asuhan.

Sementara Kepala LPPM USM Iswoyo SPt MP 
mengatakan bahwa kegiatan bazar murah serta kegiatan 
sosial seperti ini digelar di 7 Kecamatan dimana para 
mahssiwa USM melaksanakan program KKN.

Iswoyo menambhakan rencananya mahasiswa 
KKN ini akan ditarik pada 14 Februari mendatang dan 
harapannya program KKN PPM memberikan manfaat 
bagi masyarakat Kota Semarang.

AKTIF di berbagai 
kegiatan kampus, tak menjadi 
penghalang bagi mahasiswa 
semester 8 Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas 
Semarang (USM) untuk tetap 
menorehkan prestasi bagi 
kampus tercinta.

Ketertarikan  Maslikhatun 
Nikmah sapaan akrabnya 
Nikmah ini dimulai  dari 
beberapa prestasi yang ia miliki.

Dara kelahiran Jepara, 
1 Maret 1998 ini mengaku 
menyalurkan hobbynya melalui 
Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Seni Tari, melalui tari 
tradisional, menggambar, 
membaca puisi  dan mmebaca 
buku dari beberapa genre

Bagi putri pasangan 
Munasirin dan Miati ini melalui 
hobby yang digelutinya dapat 
menyumbangkan prestasi yang 
membanggakan untuk kedua 
orang tuanya, terlebih untuk 
kampus tempat ia menempuh 
perkuliahan.

Beberapa prestasi yang 
telah diukir Nikmah selama 
kuliah raih antara lain, Beswan 
Djarum 2018/2019, Juara 3 
Peksimida XIV Jawa tengah 
2018, tangkai lomba tari, di ISI 
Surakarta.

Selain di perkuliahan, 
ia juga ikut berorganisasi 
dalam internal kampus 
melalui organisasi yang 
pernah di ikuti selama 
kuliah melalui Himpunan 
Mahasiswa Teknologi 
Pertanian (Himateta) 
sebagai anggota 
periode 2016/2017 
selanjutnya 

Badan Legislatif Mahasiswa 
(BLEM) sebagai sekretaris 1 
periode 2017/2018 dan Badan 
Legislatif Mahasiswa (BLEM) 
sebagai  Bendahara 1 peeriode 
2018/2019

Selain aktif dalam kuliah 
dan organisasi, Nikmah 
mengaku ingin juga lulus 
dengan predikat cumlaude dan 
dapat membanggakan kedua 
orang tuanya.

Gadis yang menyukai 
warna biru muda ini  juga 
mengembangkan  soft skillnya 
dengan cara sering mengisi 
acara sebagai pembawa acara 
(MC) di acara kampus, pensi 
sekolah, dan beberapa kegiatan 
di luar kampus. Sesekali ia  juga 
juga suka membuat kerajian 
tangan, membuat buket bunga 
dari flanel dan pita, dll (jika ada 
pesanan), gantungan kunci dari 
flanel, boneka dari flanel dan 
lain-lain.

“Menjadi orang yang 
bermanfaat bagi orang lain, baik 
melalui ilmu yang telah saya 
terima atau apapun yang dapat 
saya lakukan untuk kebaikan 
saya dan orang lain,”katnya

Ia berprinsip bahwa 
sebaik-baik 

manusia adalah 
yang paling 
bermanfaat bagi 
manusia lain.

SEMARANG- Sudah menjadi hal yang 
biasa bagi civitas akademika di lingkungan 
perguruan tinggi dalam melakukan riset atau 
penelitian. Berbagai macam riset dikembangkan 
dan dilaksanakan dengan berbagai macam latar 
belakang dan keluaran. 

Terutama nilai keluaran yang akan dicapai 
perlunya bidikan yang sesuai dengan kebutuhan 
baik bagi perguruan tinggi maupun masyarakat 
agar kinerja akademika memiliki harapan-harapan 
yang lebih luas dan berkembang.

Untuk merespon hal tersebut, Universitas 
Semarang (USM) menyelenggarakan simulasi 
akreditasi untuk mendiskusikan asesmen dampak 
dan kualitas riset di perguruan tinggi, di Ruang 
Sidang Gd B Lt 2 USM pada Selasa (10/03)

Dalam kesempatan tersebut USM meng-
hadirkan dosen  Universitas Muhamadiyyah 
Yog yakarta (UMY) Dr Suranto M Pol dalam 
simulasinya menekankan bahwa perguruan tinggi 
harus bersifat fungsional dan melalui mekanisme 
yang baik dan lebih mendasarkan kepada tata 

kelola dan tata ilmiah.
“Dalam visitasi ini alokasi waktu empat 

hari, kegiatan asesmen akreditiasi perguruan 
tinggi meliputi konsolidasi mau seperti apa 
dan diharpakan ada penyambutan dari civitas 
akademika,”ungkapnya.

Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) perannya 
sangat pokok dalam keterlibatan kegiatan 
civitas akademika melalui Badan Penjaminan 
Mutu (BPM) ada empat bidang yang harus di 
perhatikan perguruan tinggi meliputi penelitian, 
pengendalian, audit dan pengembangan.

Selain itu, lanjut Suranto memberi arahan 
bahwa ketika peninjauan lapangan civitas 
akademika jangan bersifat statis, usahakan bersifat 
dinamis, misalkan dosen tetap mengajar di kelas, 
aktifitas lab dan usahakan waktu visitasi  ada 
kegiatan.

“Subtansi visi dan misi perguruan tinggi 
harus menjiwai Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
visi misi entry point, isu global, visi penddidikan, 
pengabdian dan penelitin,” paparnya.

Mahasiswa KKN USM Serahkan

Ingin Lulus dengan 
Predikat Cumlaude

USM Adakan Simulasi Asesmen 
Akreditas Perguruan Tinggi

kemahasisWaan

Rektor USM Andy Kridasusila menyerahkan secara simbolis 
hasil program kerja KKN USM di Kecamatan Ngaliyan.

Maslikhatun 
Nikmah

Simulasi Asesmen Akreditasi Perguruan Tinggi.
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Dosen USM Diminta 
Tingkatkan Publikasi Jurnal

SEMARANG - Sebanyak 1.747 
mahasiswa Universitas Semarang 
(USM), mengikuti program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN), yang tersebar di 
tujuh kecamatan di Kota Semarang, 
Tembalang, Banyumanik, Pedurungan, 
Genuk, Gayamsari, Ngaliyan dan 
Semarang Barat.

Hal itu seperti yang disampaikan 
Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
USM, Iswoyo SPt MP, dalam upacara 
pelepasan mahasiswa KKN PPM 
Angkatan XX di Auditorium Ir 

Widjatmoko, USM, Kamis (16/1/2020).
Iswoyo menyatakan, mahasiswa 

akan menjalani program KKN selama 
sebulan, mulai 16 Januari hingga 14 
Februari mendatang. 

Sebelumnya mereka telah 
mengikuti materi pembekalan dari 
Pemerintah Kota Semarang, dan 
narasumber dari internal USM pada 
Desember lalu.

”Kami berharap program KKN ini 
bisa berjalan dengan baik, lancar tanpa 
suatu halangan apa pun. Selama sebulan 
mahasiswa akan bersinergi dengan 

masyarakat sambil mengamalkan 
ilmu yang didiapat di bangku kuliah. 
Sebelum selesainya KKN, akan digelar 
kunjungan Rektor USM ke lokasi 
selama tiga hari, yang diisi dengan 
bazaar murah dan santunan warga 
kurang mampu, serta sumbangan ke 
panti asuhan,” tambah Iswoyo.

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil 
Rektor I Prof Dr Hardani Widhiastuti 
MM Psikolog, Wakil Rektor II Prof Dr 
Ir Sri Budi Wahjuningsih serta para 
dekan dan 42 Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL).

PASANg ATRIBuT: Wakil Rektor I USM Prof Dr Hardani 
Widhiastuti MM Psikolog, didampingi Ketua LPPM USM 
Iswoyo SPt MP, saat memasangkan atribut KKN kepada 

perwakilan mahasiswa. 

1.747 Mahasiswa USM KKN di Tujuh Kecamatan

Wakil Rektor II Prof Dr Ir 
Sri Budi Wahjuningsih 
MP dalam sambutanya 

meng himbau para dosen untuk  
memperhatikan pembuatan jurnal na-
sional maupun internasional, karena 
penelitian itu bisa dimanfaatkan untuk 
kenaikan pangkat, persyaratan BKD, 
kinerja lembaga dan institusi USM.

“Bagi dosen yang melakukan 
penelitian harus dipenuhi persyarat-

annya, khususnya penulisan dan 
publi kasi jurnal, untuk itu dosen ha-
rus menyisihkan waktunya untuk 
meng  gerakkan tangan, memutar otak 
untuk berfikir, dan menulis, kemudian 
menuangkan ide dalam proposal 
sehingga bisa menghasilkan jurnal,” 
harapnya.

Dalama kegiatan tersebut sejumlah 
74 judul penelitian dengan dana 5 
juta, kemudian 25 judul penelitian 

dana 15 juta diseminarkan, sementara 
pengabdian masyarakat dengan 72 judul 
akan diseminarkan pada tanggal 11-13 
Februari 2020, sedangkan pada Kamis 13 
Februari seminar untuk hibah kompetitif 
internal dengan dana 15 juta.

Menurut kepala LPPM Iswoyo SPt 
MP mengatakan jurnal yang setelah di 
review, maka para peneliti dan  pengabdi 
harus sudah mengunggah laporannya 
maksimal 10 hari setelah seminar 
dilaksanakan dengan melampirkan hard 
copy secara fisik disampaikan kepada 
LPPM USM.

“Semoga kedepan dosen USM 
semakin banyak mengikuti kompetisi-
kompetisi yang diikuti baik internel 
terutama dan untuk yang eksternal,” 
harap Iswoyo.

SEMARANG - Dalam rangka mencegah penyebaran 
virus corona ( covid-19 )  mahasiswa Universitas Semarang 
(USM) yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Kops Sukarela (KSR) PMI membagikan 1.650 
masker kepada petugas medis beberapa rumah sakit dan 
warga sebagai bentuk kepedualian terhadap sesama pada 
Sabtu (28/3).

Diantara rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit 
Roemani, Kariadi, Telogorejo, Pelita Anugerah Mranggen, 
Klinik Telagasari Karawang, serta warga masyarakat. 
Kegiatan membagi masker ini merupakan bentuk 
kepedulian mahasiswa USM dalam rangka membantu 
pemerintah untuk mengurangi dampak wabah covid -19.

Komandan KSR PMI USM M Rizal mengatakan bahwa 
kegiatan ini sebagiai langkah pencegahan penyebaran 
covid 19, dengan memakai masker yang standar petugas 
medis maupun masyarakat bisa mencegah penyebaran 
virus corona (covid 19). “Kami apresiasi para anggota 
KSR USM yang mau peduli trerhadap sesama, karena 
tugas pokok relawan PMI adalah kemanusiaan, selain itu 
kami juga menghimbau warga masyarakat untuk disiplin 
mengikuti anjuran pemerintah serta hidup sehat dan 
tinggal dirumah” ungkap Rizal.

Sebelumnya UKM KSR bersama UKM Fokmi 
USM bersama-sama melakukan kegiatan sosial berupa 
penyemprotan  gedung fakultas psikologi dan masjid 
kampus dengan disinfektan.

Wakil Rektor III USM Dr Supari MT menambahkan 
bahwa Komitmen USM dalam mencegah penyebaran 
covid 19 dengan mengubah Proses Belajar mengajar 
(PBM) melalui daring atau on line baik dengan micorosoft 
teams/office 365, edmodo, google clasroom, zoom dan 
lain-lain sesuai dengan Surat Edaran Rektor USM nomor 
664/USM.H/Q/2020 dan 704/USM.H/Q/2020.

“Selain itu pelakasanaan kuliah daring juga mengacu 
pada Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 262/E.E2/
KM2020”ungakp Supari.

“Kami berpesan kepada seluruh  mahassiwa USM 
untuk tetap disiplin dan taat aturan demi kebaikan bersama, 
ini menjadi penting agar tujuan bersama  yaitu pencegahan 
covid 19 bisa tercapai dengan baik, semoga peristiwa ini 
bisa segera berlalu sehingga kegiatan bisa berjalan normal 
kembali dan kegiatan di bulan ramadhan juga bisa berjalan 
dengan baik” imbuhnya.

SeMaRaNg  Unit Kegiatan 
Mahasiswa Radio Ekspresi 
Mahasiswa Universitas Semarang 
(UKM REMUS) telah mengadakan 
kegiatan Lomba Siaran Radio 
yang dilaksanakan di gedung 
M Fakultas Teknologi dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Semarang. 
Kegiatan ini merupakan bagian dari 
serangkaian kegiatan dari USM 
Student Day yang di selenggarakan 
oleh Universitas Semarang.

Dikutip dari Nita Hisbatun 
Aliyah selaku Ketua UKM REMUS, 

Tujuan diadakan kegiatan tersebut 
sebagai tempat menyalurkan 
minat dari para peserta mulai dari 
pelajar SMA/SMK agar mereka 
dapat tersalurkan dan berkembang 
bakatnya.

Terdapat setidaknya sembilan 
tim yang mengikuti perlombaan 
radio di dalam acara Psicassis 
tahun ini. Mereka adalah para 
siswa siswi SMA/SMK sederajat 
di wilayah Jawa Tengah dan DIY 
yang memiliki mimpi untuk menjadi 
penyiar profesional suatu saat 

nanti.
Acara ini sendiri berjalan 

dengan diiringi antusias yang 
sangat besar dari para peserta 
dari awal sampai akhir acara yang 
ditutup dengan pengumuman 
juaranya.

Dan yang menjadi juara dalam 
lomba siaran radio tahun ini adalah 
Akbar Bagus Prasongko & Rio dari 
SMK N 1 Semarang sebagai juara 
1 dan juga Sintya Sativa Azzahra 
& Maulana Afandi dari SMK N 1 
Kendal yang menjadi juara 2. Foto bersama usai penyerahan hadiah lomba Broadcasting.

Siswa SMKN 1 Semarang 
Juara 1 Pekan Aksi Broadcasting

KSR USM Bagi 1.650 Masker 
ke Petugas Medis dan Warga

SeMaRaNg  Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian 
dan pengabdian, dosen USM melalui Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menggelar seminar hasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semester gasal tahun 
20192020 pada Selasa (11/2/2020) di Aula Gedung V USM.

Wakil Rektor II USM Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP memberikan pengarahan 
pada Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Aula Gedung V USM.

kemahasisWaan
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SEMARANG - Musyawarah 
lokal atau Muslok Orari Lokal 
Semarang yang ke 10 Tahun 2020, 
bertajuk Melalui Perangkat Radio 
Amatir, Moda Analog Maupun 
Digital Amatir Radio Bertekad 
Menjaga Persatuan dan Kesatuan.
bertempat di Sekretariat Orari 
Lokal Semarang, Lantai 6 Gedung 
V  USM pada (08/03/2020)

Menurut Penyelenggara 
Muslok IX Orari Lokal Semarang 
A Kristantyo – YC2 ETO dalam 
sambutannya bahwa panitia me-
ran cang  dan mempersiapkan 
dan dilandasi idealisme, integritas 
dedikasi kami kepada organisas 
tercinta yaitu Orari Lokal 
Semarang 

“Hal utama adalah bahwa 
kami bekerjasama dan sama-
sama bekerja  secara sinergi antara 
panitia pelaksana dan pengurus 

Orari Lokal Semarang, bukan 
untuk pretensi dan motivasi 
maupun bersifat ambisi bersifat 
pribadi tetapi lebih kepada 
terselenggaranya Muslok X

Sementara itu ketua 
Orari lokal Semarang Dody 
Kridasaksana SH M Hum dalam 
sambutannya berterimakasih 
kepada USM yang telah mem-
fasisiltasi ruang sekretariat  sampai 
dengan alat komunikasi nasional 
sampai dengan  DX- Ing dunia.

“Ini semua ada sejarah yang 
tidak boleh kita lupakan berkat 
beliau ALm Prof Ir Joetata Hadiha-
raja yang telah mengangkat Orari 
Lokal Semarang dan saat ini di-
dukung oleh Prof Dr H Muladi 
SH dan Andy Kridasusila SE 
MM—YB2FPM selaku rektor 
USM dan Yayasan Alumni Un-
dip,”ungkapnya.

Selama tiga tahun 
kepengurusan Orari lokal 
semarang telah menyelenggarakan 
berbagai kegiatan yang bersifat 
rutin maupun kegiatan DX-ing 
dalam contest.

“Kegiatan rutin yang telah 
diadakan special call Hut Kota 
Semarang, Lawang Sewuy Sprint 
Contest, kegiatan net rutin 
setiap Rabu, Jumat, Minggu 
serta kegiatan Ramadhan Early  
Morning Net,” tuturnya

Selanjutnya kata Dody Orari 
Lokal Semarang juga mendukung 
kegiatan Orari Jawa Tengah 
berupa Dukom Lebaran , Natal 
dan tahun baru, selain itu Orari 
lokal Semarang juga mendukung 
kegiatan kepramukaan berupa 
JOTA yang diadakan Kwarcab  
Semarang maupun Demak.

Selain anggota yang hadir, 
turut juga partisipan dari anggota 
Amatir Radio dari berbagai lokal 
sekitar, diantaranya dari Kendal, 
Ungaran, Salatiga, Temanggung, 
Kudus dan lokal-lokal yang 
lainnya.

Ketua Orari Daerah Jawa 
Tengah IR. DRS. JB. Praharto, 
M.Eng ( YB2BZ ) mengukuhkan 
dan menetapkan susunan Pe-
ngurus masa bakti 2020 – 2023 
dengan Surat Keputusan No. : 
052/SK.JTH/III/2020.  Tentang 
SUSUNAN DPP dan PENGURUS 
ORARI LOKAL SEMARANG 
Masa Bakti 2020 s/d 2023

“Sesuai petunjuk dari Kemen dik bud perkuliahan 
dilaksanakan secara daring atau on line, ini 
merupakan mo mentum bagi dosen untuk berlatih 
menggunakan IT dan tantangan bagi dosen untuk 
memberikan kuliah secara tertulis, terdokumentasi, 
dan harus bisa dipertanggung jawabkan” tambahnya.
Kampus Merdeka

Menurut  Prof Muladi momentum ini juga 
bisa digunakan bagi pimpinan USM untuk 
mempersiapkan sistem magang kampus merdeka. 
Mahasiswa jangan menjadi pekerja saja tetapi harus 
bisa menjadi scientist, karena menjadi ilmuwan itu 
penting.

Terkait magang kampus merdeka, mantan 
Rektor Undip ini berpesan agar  disiapkan protokol 
atau pedoman bagaimana mengaplikasikan kampus 
merdeka sesuai dengan karakteristik USM, untuk itu 
perlu minta petunjuk dan arahan dari LLDIKTI.

Selain itu Prof Muladi juga berharap kepada para 
dosen USM untuk senantiasi membiasakan menulis 
artikel, siap diskusi, dan jangan melakukan plagiat 
karena plagiat merupakan kejahatan terbesar di 
kampus. 

April 2020 diundur pada 16 -17 Juni 2020 
(perubahan akan dikonfirmasi). 

Bagi mahasiswa yang akan wisuda 
diinformasikan bahwa  ijazah, transkip 
nilai, SKPI tetap dibagikan pada 31 Maret 
dan 1 April 2020 sesuai jadwal.

Adapun wisuda fakultas ditunda 
pelaksanaannya danakan ditetapkan oleh 

fakultas masing-masing untuk tanggal 
perubahannya.

Sementara Job Fair yang semula akan 
diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 April 
2020 tetap diselenggarakan dengan skema 
daring di web www.ucac.usm.ac.id.

Penundaan diatas sebagai wujud 
kepedulian civitas akademika USM 
dalam pencegahan kondisi penyebaran 
virus corona di dalam kampus sesuai 
dengan arahan dari pemerintah.

Pelaksanaan wisuda tak bisa 

dilakukan, langkah pembatalan ini 
diambil demi menghindari hal-hal 
tak diinginkan, tapi saat ini situasinya 
memang darurat. Itu sebabnya 
penundaan dipilih sebagai langkah 
terbaik

Selain itu pihak Rektorat juga 
menghimbau untuk menunda semua 
kegiatan yang melibatkan massa 
dalam jumlah banyak seperti  Seminar, 
Workshopp, Pelatihan, Talkshow dan 
lain-lain.  

Krokot yang digunkan adalah jenis 
dengan nama latin Portulaca olercea yang 
merupakan tanaman dengan beta karoten 
tujuh kali lebih banyak dari pada wortel 
yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin 
A, vitamin C, kadar serat, omega3 dan 
antioksidan sehingga sangat baik untuk 
kesehatan bahkan sekarang banyak dijadikan 
pangan fungsional.

Anandya sendiri mengaku bahwa 
penelitian ini terinspirsi dari ketika makan 
pecel di suatu daerah bersama kedua 
rekannya dan mendapatkan sayur berupa 
krokot tersebut.

Rasanya yang unik yang tidak pernah 

ditemui ini menjadikan ketiga mahasiswa 
penasaran akan tanaman krokot.

Setelah mengetahui kandungan gizi 
yang ada pada krokot ketiga mahasiswa ini 
sepakat menjadikannya sebuah penelitian 
yang dijadikan suatu produk yang disukai 
masyarakat tetapi masih memiliki 
kandungan gizi yang tidak berkurang banyak 
ketika diolah.

Ketiga mahasiswa sepakat menjadikan 
“Fruit leather like” yang merupakan 
lembaran yang terbuat dari sayur krokot 
yang dibuburkan kemudian dikeringkan, 
tetapi oleh masyarakat sekitar menyebutnya 
manisan atau permen.

Setelah dilakukan penelitian, permen 
ini masih mengandung beta karoten 40.000 
mikrongram/ 100 g, vitamin C 21 mg/100 g, 
kadar serat 1,88%, kadar air 14%, kadar abu 
4%, sifat fisik bahan dan uji sensoris yang 

dilakukan oleh 50 panelis.
“Saat ini anak-anak bahkan orang 

dewasa susah dalam makan buah dan sayur, 
sehingga untuk meningkatkan konsumsi 
buah dan sayur salah satunya menjadikan 
rumput yang kaya akan manfaat ini sebagai 
permen yang dapat disukai masyarakat 
khususnya anak-anak” ungkap Anandya.
Mencegah Penyakit

Anandya juga menambahkan bahwa 
menurut WHO dan beberapa jurnal krokot 
ini mampu mencegah dan mengatasi 
beberapa penyakit seperti kanker, diabetes, 
jantung, asam urat dan lainnya.”

Sementara Aulia menerangkan bahwa 
cara pembuatan permen ini sangat mudah 
dan tidak menggunakan bahan-bahan yang 
banyak. 

Aulia mengatakan “bahan yang 
diperlukan hanya krokot yang telah 

diblancing dihaluskan dan dicampur 
dengan gula halus, karagenan atau bubuk 
rumput laut, dan sedikit blimbing wuluh 
atau asam sitrat kemudian dibuburkan dan 
dikerigkan dengan food dehidrator atau 
sinar matahari.”

Selain itu Joko mengatakan bahwa 
dalam penelitian ini yang menjadi kendala 
adalah alat yang digunakan sangat terbatas 
dan hanya dijumpai di laboratorium dan 
beberapa kali melakukan pra penelitian 
untuk mendapatkan lama pengerigan yang 
terbaik.

Sementara Anandya juga mengungkap 
bahwa “harapan kedepannya kami 
sebenarnya ingin memproduksi dalam 
jumlah banyak dan kalau ada rezeki pasti 
ingin mendaftarkan untuk hak paten, 
sehingga masyarakat luas dapat menikmati 
permen sehat ini.”

hukum pidana Indonesia menjadi lebih 
humanis dan khas cita rasa nusantara.

Menurut putri pasangan Tunggul 
Kuntoro dan Mila Kristiyani yang paling 
terlihat jelas terkait Prof Muladi bisa kita 
lihat dalam kiprahnya sebagai ketua tim 
perancang RKUHP.

Penerima beasiswa IP tertinggi selama 

tiga kali dan penerima beasiswa Djarum 
Foundation ini mengaku senang pernah 
sekali dapat kesempatan jadi panelis di 
seminar nasional bersama beliau.

 “Rasanya bangga bisa menjadi panelis 
dengan pakar hukum pidana dan tokoh 
yang menjadi idola, apalagi Prof Muladi juga 
salah satu pendiri USM” ungkap Regita.

“Beberapa tulisan beliau yang saya 
pelajari meskipun terkesan “berat” untuk 
dipahami, tapi saya rasa selalu penuh isi” 
tambahnya.

Gita panggilan akrabnya berharap 

dengan kuliah di USM ini bisa benarbenar 
bisa menjadi jembatan menuju kesuksesan, 
sebagai lembaga akademik saya harap 
USM mampu menghadirkan iklim akademik 
yang lebih baik agar jargon yg di serukan 
USM benar benar dapat terwujud untuk 
seluruh mahasiswanya.

Dengan kiprah Prof Muladi sebagai 
Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, 
Gita berharap USM bisa semakin maju 
dan dikenal masyarakat serta bisa belajar 
langsung  dengan sang profesor terutama 
dalam bidang hukum pidana.

Prof Muladi...

(Sambungan hal 1)

Mahasiswa...

(Sambungan hal 1)

Wisuda...

(Sambungan hal 1)

Idolakan...

(Sambungan hal 1)

SeMaRaNg – Keluarga besar 
Universitas Semarang (USM) 
berduka. Pasalnya, salah satu dosen 
terbaiknya, Ir Supoyo MT meninggal 
dunia pada 25 Januari pukul 13.30.

Almarhum yang terakhir menjabat 
sebagai Wakil Rektor III USM itu me
ninggal dunia di RS Colombia akibat 
sakit jantung. Almarhum yang wafat 
dalam usia 59 tahun itu dimakamkan 
di Pemakaman Bergota II pada 
Minggu (26/1).

Sebelum 
dimakamkan, 
almarhum 
disemayam kan di 
Gelora USM Jl 
SoekarnoHatta 
pada Minggu 
(26/1) pukul 
09.00. Bertindak 
se bagai pimpinan 
upacara perse
mayaman adalah 
Rektor USM, Andy 
Kridasusila SE MM.

Upacara perse
mayaman dihadiri para 
pengurus Yayasan Alumni Undip, 
dosen dan karyawan USM. Selain 
itu juga sejumlah pimpinan dari 
perguruan tinggi antara lain UPGRIS, 
Stikubank, Undip dan lainlain.

Dalam sambutannya, Rektor USM 
mengatakan, jasa almarhum terhadap 
USM sangat besar, karena ikut mem
besarkan USM hingga sekarang ini. 
Selama mengabdi di USM, almarhum 
seorang pekerja keras, disiplin, dan 

memiliki dedikasi tinggi terhadap 
lembaga.

”Kami berjanji akan melanjutkan 
perjuangan almarhum sekaligus 
meniru yang telah dicontohkan 
almarhum dalam mengabdikan diri di 
Universitas Semarang,” ujar Rektor.

Selama mengabdi di USM, 
almarhum pernah menjabat sebagai 
ketua jurusan di fakultas teknik, wakil 
dekan FT, Dekan FT, dan yang terakhir 

sebagai wakil rektor III.
Ketua Pengurus 
Yayasan Alumni Undip, 

Prof H Ab dullah Kelib 
SH mengatakan, 
pi haknya telah ke
hilangan salah 
satu sahabat 
sekaligus dosen 
terbaik di USM. 
Pihaknya minta 
kepada civitas 

akademik USM 
untuk mendoakan 

almarhum dalam 
menghadap Sang Khalik 

agar mendapat tempat di 
Surga.

”Semasa hidupnya, almarhum 
adalah orang yang baik. Dedikasi dan 
pengabdiannya kepada USM juga 
sangat bagus. Untuk itu, saya berdoa 
semoga almarhum husnul khotimah 
dan diterima seluruh amal ibadahnya. 
Bagi keluarga almarhum, semoga 
diberi kesabaran dan kekuatan oleh 
Allah Swt,” katanya.

Selamat Jalan pak Poyo…..

Selamat Jalan Pak Poyo… Orari Lokal Semarang gelar Muslok X 2020
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SeMaRaNg- Universitas 
Semarang (USM) melalui 
Yayasan Alumni Universitas 
Diponegoro (YAUD) menggelar 
doa bersama dan santunan anak 
yatim dan dhuafa’ di Auditorium 
Ir Widjatmoko USM, pada Kamis 
(30/1/2020)

Santunan anak yatim dan 
dhuafa’ ini diikuti 101 anak. 
Acara doa bersama diikuti oleh 
Pengurus Badan Yayasan 
Alumni Undip, rektorat, dosen, 
karyawan, anak  yatim piatu dan 
mahasiswa.

Ragkaian acara mulai pada 
Rabu (29/1) malam diisi dengan 
kegiatan pembacaan qur’an 
30 Juz dipimpin langsung oleh 
Ust Abdul Aziz dari Karang 
Awen Demak dilanjut khataman 
Khotmil Qur’an bersama.

Sebelum santunan, 
diadakan syukuran tumpeng 
dari pihak yayasan Prof 
Abdullah Kelib SH  kepada 
Prof Dr Hardhani Widhiastuti 
MM Psikolog dalam rangka 
mensyukuri agar keluarga besar 
USM selalu diberi ketentraman 
baik yang masih hidup maupun 
yang sudah berpulang.

Menurut Ketua Pengurus 
Yayasan Alumni Undip Prof 
Abdullah Kelib SH, santunan 
anak yatim dan dhuafa’ sebagai 
salah satu kegiatan spiritual 
khusunya untuk USM untuk 
mendoakan para tokoh pendiri 
USM, keselamatan dosen, 
mahasiswa dan karyawan 
dari situasi dunia yang sedang 
banyak persoalan belakangan 
ini.

“Mudahmudahan, dengan 
diadakannya santunan yatim 
dan dhuafa’ ini USM semakin 
berkembang, jaya dan selamat 
dari gangguan dan cobaan ujian
ujian yang tidak diinginkan,” 
harapnya.

Kegiatan ini juga menjadi 
momen kerukunan dalam umat 
beragama di Civitas Akademika 
USM agar tercipta keberagaman 
yang baik.

Ditambahkan, semoga 
santunan yatim piatu dan 
dhuafa’sebagai ungkapan 
syukur nikmat kepada Allah SWT 
agar mendapat perlindungan 
dalam menjalankan tugas mulia 
sebagai dosen, karyawan agar 
mendapatkan keberkahan, 
pahala dan rejeki yang banyak 
dari Allah SWT. 

Di partai final yang ber-
langsung Minggu (15/3) 
malam, tim USM me-

ngalahkan Universitas Islam Indo-
nesia (UII) Yogyakarta de ngan 
skor 3-0.

Di partai tunggal, USM 
yang menurunkan Muhammad 
Aminullah berhasil menghentikan 
perlawanan Muhammad Fauzan 
dengan skor 21-14,21-14.

Adapun partai ganda, pasangan 

USM, Muhammad Hafizi/
Haffiz Nur Adila menundukkan 
pasangan UII, Rafi Evan Adi/Deffri 
Dinata dengan skor 21-16,21-18.

Di partai triple, USM yang 
menurunkan Muhammad Rival-
do/Hardy Adrian Bediona/Rah-
mad Ali Assidiqi berhasil melibas 
Yahya Adi/Bayu Aji/Irfan Setya 
dengan skor 21-19,21-18.

Dengan hasil ini, tim putra 
USM lolos ke putaran Liga Maha-

siswa Nasional yang akan digelar 
di Bandung. Namun pihak LIMA 
menyatakan bahwa untuk LIMA 
tingkat nasional ditunda karena 
pertimbangan merebaknya virus 
Corona.

Penundaan ini dilakukan 
sampai ada keputusan dari pihak 
LIMA yang akan disampaikan 
kepada tim yang lolos ke putaran 
nasional.

Pelatih Tim USM, Alfa Vi-
vianita SE MSi mengatakan, pihak-
nya puas atas hasil yang diraih oleh 
para atletnya. Dia berharap, pada 
kejuaraan Liga mahasiswa tingkat 
nasional nanti, USM bisa meraih 
hasil yang terbaik lagi.

BOgOR- Kejuaraan Pencak 
Silat Paku Bumi Open ke VIII 
diikuti 3200 atlet dari berbagai 
negara untuk  memperebutkan 
piala bergilir Bapak Silat Dunia 
Meyjend TNI (Purn) DR (HC) 
H Eddie M Nalaparaya, yang 
diselenggarakan pada Gor Laga 
Tangkas Cibinong Bogor pada 
tanggal 28 Februari 2020 s.d. 1 
Maret 2020.

Unit kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Pencak Silat Universitas 
Semarang turut berkompetisi 
dalam kejuaraan tersebut, dan 
berhasil meraih 4 Emas, 3 perak 
dan 1 Perunggu.

Shavira Aulia Pramesti berhasil 

meraih Juara 1 Tanding Kelas B 
Putri dewasa setelah mengalahkan 
Ayunita Hababil dari Sakti Budhi 
Rasa Cirebon dengan skor 30. 

Dilanjutkan Miwa Serotina 
Putri berhasil meraih Juara 1 
Tanding Kleas D Putri dewasa 
dewasa setelah mengalahkan Neri 
Saputri kontingen Universitas Bina 
Sarana Informatika  dengan skor 
telak 30. Di kelas tanding Kelas 
B Putra dewasa Gandung Fajar 
Panjalu berhasil meraih Juara 1 
setelah mengalahkan M. Iqbal dari 
Merpati Putih IPB dengan skor 
telak 30. Emas Keempat Widya 
Bayu Berhasil meraih Juara 1 
Tanding Kleas C Putra dewasa 

setelah mengalahkan Wahid 
Naufal dari UHAMKA Jakarta 
dengan skore 21.

Medali perunggu diraih oleh 
Herny Firdaussy di Tanding 
kelas A Putri dewasa setelah 
dikalahkan oleh Miandzahli dari 
UHAMKA Jakarta dengan skor 
tipis 21 dilajut oleh Irzaqus Shoum 
berhasil di Tanding Kelas C Putra 
dewasa setelah dikalahkan oleh 
Iqbal Maulana dari UNMUH 
Malang.Dan medali perunggu 
diraih oleh Elang Satrya berhasil 
pada Tanding Kelas B Putra 
dewasa setelah dikalahkan M. 
Miftakhul dari PSHT UNTAG 
Surabaya.

MA PSA Nurul Amal Bandungan 
Juara 1 Festival Rebana di USM

SEMARANG, (SUARABARU.ID)-Forum Komunikasi Mahasiswa 
Islam (FOKMI) Universitas Semarang (USM) menggelar festival rebana di 
Auditorium Ir wijadmoko Universitas Semarang pada Sabtu (25/1).

Acara ini diikuti oleh 8 tim yang berasal dari SMA/SMK sederajarat se 
Jawa Tengah mengahdirkan tiga dewan juri antara lain ust Hasanudin, ust 
Rohani dan ust Muahjir Spdi.

Acara ini digelar dalam rangka USM student day yaitu dengan 
menghadrikan anak-anak SMA sederajat dengan memanfaatkan Dana 
Pengembangan Mahasiswa (DPM) USM.

“Acara ini laksanakan dalam ranggka acara USM student day yang 
mengundang anak-anak SMA/SMK/MA sederajat agar mengenal dan 
bergabung menjadi mahasiswa USM” ungkap Pembina Fokmi USM Saiful 
Hadi MKom.

Dalam acara ini dimenangkan oleh grup rabana Zhafira Nahda dari 
Madrasah Aliyah PSA Nurul Amal Bandungan dengan Perolehan nilai 
yaitu 265, sedangkan juara dua diraih oleh grup rebana Nurul Fikri dari 
SMA N 02 Mranggen dengen perolehan nilai yaitu 260, dan Kemudian 
juara tiga diraih oleh grup rebana Nurul Musthofa dari MAN Salatiga 
dengen perolehan nilai yaitu 248.

Sedangkan peraih Vokal terbaik diraih oleh Zhafira Nahda dari MA 
PSA AMAL.

Menurut ketua Panitia Akbar Nur Rohim dengan adanya acra 
ini semoga akan dapat menjaga serta melestarikan budaya Islami serta 
semakin menambah rasa cinta kepada tanah air berkat sholawat.

USM Juara Beregu Putra Liga Mahasiswa
SeMaRaNg – Universitas Semarang (USM) tampil 
sebagai juara beregu putra dalam Kejuaraan Bulu Tangkis 
Liga Mahasiswa (LIMA) Season 8 yang berlangsung di 
Gelora Prof Sudarto SH USM.

USM Santuni 101 anak Yatim dan Dhuafa’

UKM Pencak Silat Petik 4 Emas Paku Bumi Open ke VIII

Para atlet bulu tangkis USM foto bersama usai meraih 
juara Liga Mahasiswa di Gelora Prof Sudarto USM

Prof H Abdullah Kelib SH didampingi Pengurus Yayasan dan Rektorat berfoto 
bersama usai doa bersama di Aududitorium Ir Widjatmoko USM.

Pembina UKM Fokmi Saiful Hadi menyerahkan piala kepada para juara 
Festival Rebana di Auditorium Ir Widjatmoko USM.

Atlet pencak silat USM foto bersama usai meraih juara 
pada Paku Bumi Open VIII di Cibinong, Bogor.


