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SEMARANG - Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi mengapresiasi terobosan yang dilakukan 
oleh Universitas Semarang (USM) dengan 
membangun Klinik USM yang juga dilengkapi 
dengan Apotek Kimia Farma, sebagai salah satu 

fasilitas baik bagi mahasiswa maupun warga 
sekitar kampus dalam hal pelayanan kesehatan.

“Dengan apotek ini semakin menambah 
fasilitas, terutama dalam hal pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat di Kota Semarang di wilayah 
timur. Saya kagum terhadap jajaran USM karena 
setiap saat selalu ada kegiatan-kegiatan yang 
saya resmikan,” katanya, usai peresmian Klinik 
USM sekaligus peresmian Apotek Kimia Farma 

Walikota Semarang  Apresiasi 
Gebrakan USM Bangun Klinik

PRASASTI: Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi, Prof Dr H Muladi SH, Prof H Abdullah 
kelib, dan Ir H Soeharsojo menandatangani 
prasasti peremsian Klinik dan Apotek kimia 
Farma USM.

Hal tersebut disampaikan ketua 
panitia pembangunan Ir Soehasojo 
saat memberikan laporan pada 

peletakan batu pertama gedung tersebut 
pada 26 Mei lalu.

Soeharsojo menjelaskan, menara USM 
ini nantinya akan diperuntukkan sebagai 
ruang kuliah, ruang rektorat, perpustakaan 
modern berbasis IT, perkantoran, parkir 
dan lain-lain.

“Gedung baru ini nantinya ada per-
pustakaan modern berbasis IT yang 
dilengkapi dengan ruang diskusi serta 
ruang multimedia dan akan menjadi ikon di 
Semarang Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Prof . Muladi mengatakan, 
USM didirikan 32 tahun yang lalu untuk 
menjadi kampus yang demokratis dalam 

Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip  Prof Dr Muladi, Ketua Yayasan Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib, dan Rektor USM Andy kridasusila menandatangani 
prasasti peletakan batu pertama Menara USM  9 lantai disaksikan Eddy Djoko Pramono 

dan Ir Soeharsojo selaku ketua pembangunan. 

SeMaranG–Yayasan Alumni Undip yang selama ini menaungi Universitas 
Semarang (USM) akan membangun gedung 9 lantai “Menara USM” 
yang merupakan gagasan dari alm Prof Ir Joetata Hadihardaja serta 
disempurnakan ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr Muladi SH 
dan USM juga saat ini sedang membangun gedung parkir 7 lantai yang 
dilengkapi dengan wifi, ruang diskusi dan taman.

Menara USM 9 Lantai 
Segera Dibangun

Maket Menara USM

(Bersambung hlm 23 kol 4)

SEMARANG - Universitas 
Semarang (USM) mulai Semester 
Gasal 2019/2020 membuka pro gram 
studi baru S2 Magister Psikologi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil 
Rektor I USM Prof Dr Dra Hardani 

Widiastuti MM Psikolog usai pe-
nyerahan SK ijin penyelenggaraan 
program studi S2 Magister Psi-
kologi dari Kemenristekdikti oleh 

Kepala LLDIKTI Wilayah VI Prof DYP Sugiharto MPd Kons 
menyerahkan SK pendirian program studi S2 Magister Psikologi 

kepada Rektor USM Andy Kridausila SE MM

USM Buka Program Studi 
S2 Magister Psikologi

(Bersambung hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)
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Wacana

Reformasi dari era sebe lumnya, 
dimulai dari masyarakat 
berburu (Society 1.0) me-
rupakan era yang masih 

mengandalkan dan bergantung pada 
alam  seperti berburu, serta berkumpul 
bersama dalam satu kelompok, 
Masyarakat Pertanian (Society 2.0) 
merupakan kelompok yang sudah 
menerapkan kebiasaan bercocok 
tanam, Masyarakat Industri (Society 
3.0) merupakan kelompok yang sudah 
mengenal industri untuk mengatasi 
beberapa masalah seperti produksi 
masal, dan Masyarakat Teknologi 
Informasi (Society 4.0) merupakan 
kelompok masyarakat yang terhubung 
dalam jaringan dan teknologi informasi, 
dan Society 5.0 adalah pembangunan 
masa depan modern  dengan 
mengenalkan beberapa teknologi 
barunya seperti Internet of Things, Big 
Data dan Artificial Intelligence.

Society 5.0 menitikberatkan pola 
digitalisasi dan otomasi disemua aspek 
kehidupan manusia. Banyak pihak 
yang belum menyadari akan adanya 
perubahan tersebut, padahal semua itu 
adalah tantangan generasi muda yang 
dikenal sebagai generasi millennial.

Sebagai seorang pendidik, kita 

harus memiliki tanggung jawab untuk 
mempersiapkan generasi millennial 
dengan skill masa depan (future skill), 
dan menekankan pembaharuan 
serba teknologi diantaranya lewat 
pola digital economy (digitalisasi 
ekonomi), artificial intelligence (kecer
dasan buatan ), big data (data dalam 
skala besar), robotic (pemakaian robot 
sebagai tenaga kerja) . 

Seorang pendidik dituntut 
untuk mampu beradaptasi, dan 
mengikuti  perubahan zaman, 
tidak hanya bertugas mentransfer 
ilmu di depan kelas tetapi harus 
berinovasi menyiapkan kompetensi 
tambahan selain kom petensi utama 
dan kompetensi pen dukung agar 
mahasiswa mampu bertahan dari 
gempuran-gempuran zaman. 

Kompetensi yang dibutuhkan 
diantaranya adalah kemampuan me-
mecahkan masalah (problem solving), 
beradaptasi (adaptability), kolaborasi 
(collaboration), kepemimpinan 
(leadership), dan kreatifitas serta 
inovasi (creativity and innovation). 

Pendidikan nantinya akan kembali 
pada hal-hal kemanusiaan mendasar 
seperti melatih soal rasa, berpikir 
kreatifitas, sikap kritis, kolaborasi, 
mengetahui benar salah dan tidak 
kalah penting adalah sebagai individu 
yang berkecimpung dalam dunia 
pendidikan kita tidak boleh menutup 
mata dengan berbagai kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi di 
masa depan oleh karena itu kita harus 
menyiapkan generasi millenial yang 
berdaya saing. 

Pendidikan tinggi juga harus 
menerapkan program-program yang 
memberikan kesempatan kepada 
seluruh mahasiswanya untuk belajar, 
berlatih, berkreasi, berinovasi, 
berimajinasi, untuk membuat karya, 

metode, ataupun produk-produk 
unggulan yang disesuaikan dengan 
perkembangan jaman dan kearifan 
lokal setempat.

Pendidikan Tinggi diharapkan ti-
dak hanya menjadi sebuah ins ti tusi 
pendidikan formal saja tetapi juga  harus 
dapat me ngem bangkan softskill peserta 
didik dan menumbuhkan  jiwa inovasi 
dan krea tifitas peserta didik yang dapat 
berupa penemuan-penemuan baru, 
baik itu gagasan (ide-ide), tindakan 
(metodologi), ataupun peralatan baru 
(teknologi). 

Adapun hal yang perlu dilakukan 
ge nerasi milenial saat ini dalam 
menghadapi Society 5.0 yaitu de-
ngan mulai berbenar dan ikut 
melek terhadap perkembangan tek-
nologi, kita mau tidak mau harus 
siap menghadapi suatu perubahan. 
Persiapan yang harus kaum melenial 
miliki antara lain :
1. Leadership, Jiwa kepemimpinan 

karakter pemimpin identik dengan 
karakter kuat dengan ini kita bisa 
membawa diri kita dengan suatu 
perubahan baru.

2. Language Skills, Kemampuan 
b a h a s a  a s i n g  p u n  h a r u s 
dipersiapkan terutama untuk 
bahasa Inggris.

3. Information Technology (IT) 
Literacy, Teknologi IT pun harus 
dikembangkan walaupun kita 
bukan lulusan dari IT.

4. Writing Skills, Kegiatan menulis 
pun tidak terlupakan dimana jika 
kita menulis dapat menuangkan 
suatu ide atau gagasan inovasi baru 
kita yang dapat dikembangkan 
melalui Society 5.0
 
Selamat menghadapi tantangan 

dan mempersiapkan diri di era Sociaty 
5.0.

Generasi Milenial di Era Society 5.0

Ketika kita sibuk menghadapi Revolusi 
Industri 4.0, Reformasi Society 5.0 sudah 
didepan mata. Walaupun Society 5.0 baru 
diluncurkan di Jepang pada Januari 2019, 
Indonesia sendiri tidak boleh menutup 
keadaan dimana pasti akan merasakan 
era Society 5.0 ini. Terutama untuk 
generasi Milenial, jika generasi milenial 
tidak siap dalam reformasi ini maka kita 
akan terancam kehilangan pekerjaan 
karena tergantikan oleh robot.

Kampu s  a d a l a h  s u atu  w a d a h 
bagi seorang mahasiswa dalam 
mengembangkan segala potensi yang 

ada dalam diri mereka. Di kampus mahasiswa 
diajarkan berbagai ilmu sesuai bidang 
konsentrasi mereka, ada banyak macam cara 
yang biasanya dilakukan oleh dosen dalam 
memberikan pengetahuan yang mereka miliki 
kepada para mahasiswa mulai dari presentasi, 
memberikan tugas, meberikan ujian-ujian 
baik itu Ulangan Tengah Semester (UTS) 
atau Ulangan Akhir Semester (UAS). Hal 
tersebut dilakukan agar para mahasiswa dapat 
memahami ilmu yang diajarkan.

Semua cara di atas adalah cara yang baik 
akan tetapi menurut penulis ada beberapa 
sistem dan metode yang harus dilakukan 
inovasi oleh para dosen dan pihak kampus 
karena jika tidak dilakukan inovasi maka 
pendidikan dikampus akan sama halnya 
dengan pendidikan di SD, SMP, dan SMA 
yaitu pendidikan yang terkotak pada kelas. 
Pendidikan di kampus seharusnya lebih 
inovatif, jika seseorang telah menyandang 
gelar sebagai “mahasiswa” maka cara berfikir 
dan metode belajarnya pun harus berbeda 
dari “siswa”.

Di sini penulis memberikan  solusi terkait 
inovasi yang bisa dilakukan oleh kampus untuk 
para mahasiswa yaitu dengan memperbanyak 
melakukan diskusi-diskusi di ruangan terbuka 
yang tidak terikat kepada segala aturan 
formalitas yang biasanya diterapkan dikelas, 

dengan cara seperti ini dosen dan mahasiswa 
akan memiliki hubungan yang lebih intim 
dan santai. 

Hal ini akan membuat seorang mahasis-
wa dalam memberikan argumentasinya 
akan lebih percaya diri, dan kemudian me-
nurut penulis kampus juga harus mem-
perbanyak agenda melakukan kegiatan pem-
belajaran langsung di instansi-intstansi yang 
berhubungan dengan ju rus an masing-masing, 
sebagai contoh mahasiswa fakultas hukum 
harus lebih banyak berkunjung ke pengadilan, 
DPR, atau instansi-instansi pemerintah lainnya. 
Karena dengan memberikan pembalajaran 
dilapangan lebih banyak dibandingkan di kelas 
akan memberikan gambaran lebih jelas bagi 
mahasiswa antara teori dan pratek dilapangan. 

Selain itu, di era teknologi informasi ini 
perlu diterapkan pembelajaran elektronik 
yang dikenal elearning dengan menggunakan 
aplikasi yang sudah ada seperti, edmodo, 
moodle, dan lain-lain.

Jika semua itu terjadi, maka dosen akan  
mengetahui kemampuan dari mahasiswanya 
lebih dalam, dosen pun juga akan memiliki 
ikatan emosional terhadap mahasiswanya. Jadi, 
dosen bukan hanya sekadar mengajar akan 
tetapi juga membimbing para mahasiswanya 
dalam meraih kesuksesan demi masa depan 
yang lebih baik tanpa batas ruang dan waktu.

Penulis adalah mahasiswa Bidikmisi 
Fakultas Hukum USM

Inovasi Sistem Pendidikan Kampus
Oleh Guslim Firda riski

Oleh Dr ttitin winarti 

Dosen Program Studi S-1 
Sistem Informasi FTIK USM
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SeMaranG - Fakultas Hukum (FH) 
Universitas Semarang (USM) menggelar 
Seminar Nasional (Semnas) “Optimalisasi 
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi” yang 
bertempat di Auditorium Ir Widjatmoko (10/4).

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM 
mengaku bahwa USM tidak hanya menye-
lenggarakan proses belajar mengajar,tetapi 
juga sharing wawasan. 

Harapannya apa yang dilakukan pe-
merintah selama ini akan menjadikan 
semua elemen dalam masyarakat ikut 
mengawal semua aktivitas sebisa mungkin 
ada transparansi kejujuran sehingga jika 
melakukan hal-hal yang baik akan menjadikan 
Indonesia lebih maju dan hebat.

Kegiatan yang diikuti 300 peserta umum 
ini selain menghadirkan pakar pembicara 
lain, Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum 
(Rektor Undip), Prof Dr Edward Omar Sharif 
Hiariej SH MHum (Guru besar hukum pidana 
FH UGM), Prof Dr Muladi SH (Mantan 
Menteri Kehakiman/ Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip), dan Wakil Ketua KPK Laode 
M Syarif.

Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum 
(Rektor Undip) sebagai Keynote Speech 
pada kali ini sekaligus membuka acara. Yos 
juga menyampaikan bahwa penanggulangan 
korupsi hanya bersifat trajectory, yang bersifat 
itu-itu saja, mengulang-ulang treatment yang 
pada kenyataanya korupsi tetap saja terjadi.

Korupsi sendiri menyebabkan multiple 
losses seperti, kehilangan atau kerugian 
atas kekayaan negara yang dikorupsi, biaya 
pencegahan, pengawasan, penegakan, dan 
pemeliharaan napi, kehilangan sumber daya 
manusia, kehilangan kesempatan.

Sementara Prof Dr Edward Omar Sharif 
Hiariej SH MHum (Guru besar hukum pidana 

FH UGM) mengatakan bahwa selama ini 
tidak ada koordinasi antara kepolisian, 
kejaksaan, dan komisi pemberantas korupsi. 
Seharusnya ada kesamaan standar sehingga 
orang mendapat kepastian hukum sehingga 
seharusnya ada 1 penyidik saja yaitu KPK 
sehingga tidak ada diskriminasi dan ada 
standar hukum sehingga tidak bolak balik .

“Kalau korupsi ditangani oleh polisi dan 
kejaksaan itu bisa ada mekanisme SP 3 
tapi kalau KPK tidak ada mekanisme SP 
3, kalau korupsi ditangani oleh polisi dia 
hanya sebagai penyidik, penuntut umunya 
adalah kejaksaan, tapi kalau ditangani oleh 
kejaksaan dan KPK dia penyidik sekaligus 
penuntut, kemudian soal kewenangan 
penyadapan, kewenangan tersebut yang 
boleh hanya KPK, polisi dan kejaksaan tidak 
boleh hal ini yang mengakibatkan tidak ada 
kepastian hukum terhadap seseorang yang 
akan tersangka korupsi “ tambahnya.

“Sekarang yang digalakkan adalah 
tindak pidana korporasi baik kejaksaan, 
kepolisian maupun KPK. Dalam korporasi 
yang diuntungkan adalah korupsi apalagi 
pencucian uang harus dijadikan tersangka ada 
dua yaitu bisa orangnya atau pengurusnya 
bisa juga korporasinya. Harus ada sanksi 
terhadap korporasi dalam bentuk benda atau 
pencabutan izin, penyitaan keuntungan dan 
harus dibawa pengawasan” imbuhnya.

Wacana

Pemeringkat universitas secara in-
ter nasional antara lain adalah: 
Webometrics; THES (Times Higher 

Education Supplement); ARWU (Academic 
Ranking of World Univrsities); QS World 
University Rankings  dll.) dengan kriteria 
ranking yang bervariasi, walaupun pada 
umumnya berkaitan dengan :  “faculty/
student ratio; citation  per paper; paper 
per faculty; employer reputation; academic 
reputation; proportion of international  
faculty; proportion  of international 
student; proportion of inbound exchange 
student; proportion of outbound exchange 
student (QS AUR). 

World Class University Rankings 
(melalui World University Rankings ) 
mematok syarat : Excellence in Research 
(cademic freedom,  self  governance,  
adequate facilities & funding,   diversity); 
Internationalization   (students, scholars; 
and faculty from abroad; Democratic 
leadership);  A  talented undergraduate 
body (Use ICT, efficiency of management, 
Library); Quality of teaching (Connection 
with society/community needs) ; and  
Within international collaboration. 

Dampak (impact) dari rankings 
internasional sangat besar :

- Reputation, powerful marketing tool;
- Global visibility;
- Ability to attract academics and 

students;
- Ability to attract funding, international 

partners;
- Staffs and students morale.

Mengingat syarat-syarat World Class 
University yang berat tersebut Philip G. 
Altbach (Boston Collegge)  mengingatkan; 
“Putting too much stress on attaining  
World Class University status may harm 
an academic system. It may divert energy  
and resources from  more important 
and perhaps more realistic goals. It may 
focus too much on building a research
oriented  and elite university at the expense 
of expanding access or serving national 
needs”. 

Namun apapun  kesulitannya, 
pencapaian status  World Class University 
sangat strategis (di samping dampaknya) 
karena :
1) Pendidikan tinggi yang berkualitas 

erat kaitannya dengan Index Daya 
Saing Global  (Global Competitiveness 
Index) suatu bangsa;

2) Kualitas pendidikan tinggi ikut 
menentukan Indeks Pembangunan  

Manusia (Human Development Index)  
masyarakat.

3) Sumber daya manusia unggul yang 
dibutuhkan di Era Globalisasi yang 
multidimensional hanya dapat 
dihasilkan oleh pendidikan tinggi 
yang bisa diandalkan dalam  pergaulan 
antar  bangsa;

4) Untuk  memenuhi salah satu 
Tujuan Nasional (Pembkaan UUD 
NRI Tahun 1945) yaitu untuk 
meningkatkan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 
dan 

5) Secara nasional dan universal 
pendidikan merupakan  Hak Asasi 
Manusia (right everyone to education).
D e n g a n  m e l i h a t  k o n d i s i 

partikularistik Sistem Pendidikan Tinggi 
Indonesia saat  ini, baik berkaitan dengan 
kuantitas maupun kualitasnya, sebagai 
sasaran antara (intermediate target)  
sangat penting untuk memfokuskan diri 
pada langkah-langkah kolektif strategis 
(struktur, substansi dan kultural) guna  
pencapaian Indikator Kinerja Utama yang 
telah digariskan oleh Kemenrisekdikti, 
sebagai persiapan menuju  kualifikasi 
World Class University.     

World Class University (WCU) 
(Impian atau  Keniscayaan?)

Prof. Dr. Muladi, SH

(Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip -  Pendiri USM) 

Motto : “
As never before in their long history, 

universities have become instruments  
for national competition 

(Richard  Levin, Yale University)

Pada tanggal 9 Juli 2019 
yang akan datang, dengan 

bekerjasama dengan beberapa  
Universitas di luar negeri (al. 

Boston Univerity, USA dan 
Monash University, Australia, ), 

USM akan menyelengarakan 
Simposium Internasional 

tentang “Building the World 
Class University”. Kita patut 

bertanya-tanya apakah sudah 
saatnya kita berfikir terlalu 
jauh ke depan seperti itu ? 

Jawabnya adalah tidak ada 
salahnya kita memiliki impian 

tentang  keniscayaan untuk 
mencapainya. Paling tidak mulai 

memikirkan sasaran antara 
(intermediate target) yang harus 

dicapai terlebih dahulu.  

FOTO BERSAMA: 
Prof Dr Muladi SH, Prof 

H Abdullah Kelib, Ir 
Soeharsojo, Eddy Joko 
Pramono SH MH, Andy 

Kridasusila SE MM, B 
Rini Haryanti SH MH foto 

bersama dengan Wakil 
Ketua KPK Laode M Syarif.

Upaya Tindak Pidana Korupsi 
Harus ada Kesamaan standar
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Adapun kegiatan ini dihadiri oleh 
Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip, Prof Dr H Muladi SH, 

Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, 
Prof H Abdullah Kelib SH, Rektor Andy 
Kridasusila SE MM, Prof V Priyo Bintoro, 

Prof Sudarto P Hadi, serta seluruh dosen 
dan karyawan.

Dalam sambutannya Prof Muladi 
menyampaikan bahwa acara ini bukan 
hanya sekedar ceremonial tapi sebagai 
moment intropeksi diri  dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan kulaitas 
individual, kolektif maupaun kelembagaan.

“Kita harus selalu mengintropeksi ke-
le mahan kita di masa lalu, dan berfikir apa 
yang harus dilakukan untuk mengantisipasi 
dalam menghadapi tantangan kedepan, 
tentunya harus disertai dengan spirit dan 
semangat yang dahsyat” tegasnya.

Sementara Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip, Prof H Abdullah Kelib SH 
menghimbau kepada seluruh fakultas untuk 
meningkatkan kualitas akreditasi masing-
masing program studi sehingga akreditasi 
institusi juga akan meningkat menjadi 
unggul. “Kami mohon pejabat terkait 
untuk memperhatikan akreditasi, dengan 
diraihnya akreditasi A Fakultas Hukum 
beberapa waktu lalu, diharapkan menjadi 
motivasi program studi S1 psikologi dan 
program studi lain yang akan diakreditasi 
dalam waktu dekat ini” tuturnya.

“Kita Bersama-sama untuk berupaya 
meningkatkan akreditasi institusi kita 
menajdi A atau unggul, mudah-mudahan  
harapan ini bisa terwujud” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Rektor USM 
Andy Kridasusila mengajak seluruh civitas 
akademika untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan di USM.

“Kami sangat mengharapkan untuk 
guyup rukun satu keluarga besar bersinergi 
memajukan USM, Karena USM adalah 
rumah kedua kita, sebagian waktu kita 
terhabiskan di USM, kami selalu meng-
harapkan kita bisa bersama-sama menuju 
satu tujuan yang sama” terang Andy.

“Diharapkan 2019 supaya civitas aka-
demika bisa satu kata satu arah, sesuai dengan 
visi misi USM terbaru yang menekankan 
pada keberadaban dan  berkeindonesiaan, 
kami mohon seluruh civitas akademika bisa 
bersama bareng-bareng untuk mengarah 
kesitu, guyup bersama mengarah pada hal-
hal kebaikan bersama” pungkasnya.

Laporan Utama

Dies Natalis Ke-32, USM Gelar tasyakuran

SEMARANG- Dalam rangka mem-
pererat persaudaraan dan tali silaturahi, 
Universitas Semarang (USM) menggelar 
halal bi halal Keluarga Besar Yayasan 
Alumni Universitas Diponegoro (Undip) 
dan USM  di Auditorium Ir Widjatmoko 
pada Senin (10/5).

Halal Bihalal diikuti oleh seluruh civitas 
akademika USM, dewan penyantun, Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr H 
Muladi SH, Ketua Yayasan Alumni Undip 
Prof H Abdullah Kelib SH, Rektor beserta 
Wakil Rektor, serta para dosen, karyawan 
hingga Camat Pedurungan.

Dalam sambutannya Rektor USM 
Andy Kridasusila SE MM mengatakan 
bahwa tidak akan nikmat persaudaraan 
ini tanpa adanya aktivitas bersama dan 
bersinergi bersama. 

“Berkat support dari Yayasan Aalumni 
Undip dengan Prof Dr H Muladi SH 
sebagai Ketua Pembina Yayasan, USM 

semakin maju dan diminati masyarakat” 
ungkapnya.

 “Selama satu bulan kita melaksanakan 
ibadah puasa kemudian  saat ini kita dapat 
berkumpul dan saling memaafkan yang 
dapat menjadi pembelajaran buat kita dan 
memunculkan hal-hal baik” tambahnya.

Saat ini lingkungan selalu berubah, 
maka manusia harus memiliki karakter, 
yang nantinya akan dikenang oleh semua 
orang, baik sebagai individu maupun 
sebagai tenaga kependidikan.

Sementara Ketua Yayasan Alumni 
Undip Prof H Abdullah Kelib SH  bahwa 
puasa yang kita jalani selama ini juga untuk 
meningkatkan kualitas diri, menahan 
makan, minum, dan hawa nafsu oleh 
karena itu selain berpuasa juga harus 
dilakukan kegiatan yang lain seperti 
zakat, sedekah dan lainnya yang kelak 
mendapoatkan pahala dari Allah dapat 
mencapai kemenangan.

SEMARANG - Semakin baik sholat 
seseorang, maka ia akan semain cinta tanah 
air, semakin tinggi rasa nasionalismenya. 
Percuma melakukan sholat namun tidak 
cinta Indonesia, percuma sholat kalau 
memusuhi Indonesia,, percuma sholat kalau 
tak punya rasa nasionalisme.

Hal ini disampaikan oleh pengasuh 
pon dok pesantren Nurul Hidayah Dr KH 
In’amuzzahidin MA saat memberikan tau-
shiyah kebangsaan pada cara Ngaji Ke-
bangsaan dalam rangka memperingati Isra’ 
Mi’raj Nabi Muhammad yang digelar oleh 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum 
Komunikasi Mahasiswa Islam (Fokmi) 
bekerja sama dengan Remaja Islam Masjid 
Agung Jawa Tengah (Risma JT).

“Kalau Indonesia aman kita bisa sholat 
dengan khusyu’, kalau negara tidak aman, 
kondisi dalam ketakutan maka shoat juga 
tidak tenang dan tidak bisa khuysu’, untuk itu 
mari kita jaga NKRI agar aman dan damai’ 
ungkap Gus In’am.

Kegiatan yang digelar di Masjid Baitur 

Rasyid USM ini didukung penuh Pemerintah 
Kota Semarang dan menghadirkan 
narasumber pengasuh pondok pesantren 
Nurul Hidayah Dr KH In’amuzzahidin MA dan 
penulis novel ayat-ayat cinta Habiburrahman 
El Shirazi.

Kang Abik panggilan akrab Habibur-
rahman mengatakan kita harus bersyukur 
atas nikmat iman, nikmat islam, nikmat 
kesehatan dan nikmat Indonesia. “Kenapa 
harus bersyukur nikmat Indonesia, ini nikmat 
yang Allah berikan kepada kita yang harus 
disyukuri karena Indonesia negeri yang 
aman, damai, melimpah air, alamnya yang 
indah” ungkapnya.

“Saya pernah tinggal di Mesir lama, 
di Mesir kalau musim dingin bisa sanagt 
dingin sekali sampai 6 derajat celcius, tetapi 
kalau musim panas sangat panas sekali 
sampai 45 derajat dan ditambah badai debu 
yang gelap dan panas, bahkan di negara-
negara di kawasan Afrika Utara sangat 
minim air, sementara di Indonesia air sangat 
melimpah” tambah kang Abik.

Semakin Baik Sholatnya, 
Semakin Cinta Tanah Air

Pererat Persaudaraan, 
USM Gelar Halal bihalal

SALAm-SALAmAn: Seluruh Civitas Universitas bersalamsalaman 
satu dengan yang lainnya

Penulis Novel Ayat-ayat Cinta Habiburrahman El Shirozi menyampaikan 
materi Ngaji Kebangsaan di Masjid Baiturrasyid USM.

Prof H Abdullah Kelib SH 
menyerahkan potongan tumpeng 
kepada Prof Dr H Muladi SH saat 

tasyakuran Dies Natalis Ke32 USM. 

SeMaranG - Sebagai bentuk rasa syukur telah berdiri, berkiprah 
dan melayani masyarakat dalam bidang pendidikan selama 32 tahun, 
Universitas Semarang (USM) menggelar Tasyakuran Dies Natalis ke-32 
di Auditorium Ir Widjatmoko (24/6).
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Gelar Seminar Nasional, 
FH Hadirkan Wakil Ketua KPK

SeMaranG - Indonesia merupakan 
salah satu negara terkorup di dunia, pada 
tahun 2017 Indonesia menempati peringkat 
37 dan sekarang Indonesia menempati 
peringkat ke 38 dunia dari dengan 
range 0-100. 

Saat ini kami fokus pada sektor strategis dan 
kepentingan nasional salah satunya adalah 
penegakan hukum, dari segi hukum kita masih 

pelu perbaikan.
Hal ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua 

Komisis Pemberantas Korupsi (KPK), Laode M 
Syarif SH L LM Ph D pada Seminar Nasional 
(Semnas) “Optimalisasi Penanggulangan Tindak 
Pidana Korupsi” yang diselenggarakan Fakultas 
Hukum Universitas Semarang (USM) di Auditorium 
Ir Widjatmoko (10/4).

Kegiatan yang diikuti 300 peserta umum 
ini selain menghadirkan Wakil Ketua KPK juga 
menghadirkan empat pakar pembicara lain, Prof 
Dr Yos Johan Utama SH MHum (Rektor Undip), 
Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum 
(Guru besar hukum pidana FH UGM) dan Prof Dr 

H Muladi SH (Mantan Menteri Kehakiman/ Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Undip).

Dalam kesempatan tersebut Laode M Syarif 
berharap kurikulum yang berhubungan dengan 
isu-isu korupsi akan lebih banyak dilaksanakan, 
ingin meningkatkan kerjasama pusat pembelajaran 
korupsi di KPK dengan yang ada di universitas-
universitas salah satunya adalah USM, perbaikan 
regulasinya dan paling sulit adalah memperbaiki 
perilaku” ujar Wakil Ketua KPK.

“Pendidikan anti korupsi, kita sudah tanda 
tangan MoU dengan kemeterian pendidikan tinggi 
dan kementerian kebudayaan dan kemeterian agama, 
jadi pendidikan anti korupsi akan diinternalisasi 
dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, 
dan pendidikan tinggi, salah satu wujudnya adalah 
Semnas Ini kita berharap USM juga menyisihkan 
apakah di MKDU atau apa ada bagian-bagian 
memasukkan nilai-nilai integritas” ungkapnya.

“Kurikulum Fakultas Hukum harus didesain 
sesuai perkembangan teknologi, hukum yang 
dirancang harus menjawab masyarakat dan law 
enfoercement agencies. Selain itu dosen-dosen juga 
harus gaul bahwa dunia tidak selebar universitas saja, 
mahasiswa harus dibekali kemampuan praktik atau 
bukan hanya teori dan pasal-pasal saja” imbuhnya. 

SEMARANG - Sejumlah perwakilan 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang 
(USM) megadakan bakti sosial berupa 
penyerahan sedikit sembako kepada pengurus 
Panti Asuhan Yatim Piatu Baitus Salam.

Adapun yang ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut adalah Dhian Indah Astanti 
SH MH, Subaidah Ratna Juita SH MH, Agus 
Saiful Abib SH MH, Dr Dian Septiandani SH 
MH, Tri Mulyani SPd SH, MH dan Mukharom 
SHI MH.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin 
yang dilaksanakan Keluarga Besar FH USM di 
Bulan Ramadhan.

 Dalam kesempatan tersebut perwakilan 

Panti Asuhan Yatim Piatu Baitus Salam 
mengucapkan terima kasih atas bantuan 
yang diberikan keluarga besar FH USM dan 
semoga menjadikan ladang amal ibadah serta 
memberikan manfaat bagi anak Panti Asuhan 
Yatim Piatu Baitus Salam.

Agus Saiful Abib SH MH dosen USM 
menyampaikan niatannya yaitu menjalin 
silaturahmi sekaligus memberikan sedikit 
rizki yang dimiliki para dosen dan tenaga 
kepedidikan FH USM. 

Acara tersebut ditutup dengan doa dan 
foto bersama sebagai bentuk rasa kebersamaan 
bersama anak Panti Asuhan Yatim Piatu Baitus 
Salam. FOTO BERSAmA: Dosen FH USM Berfoto Bersama Anak Panti

Fakultas Hukum USm Berbagi 
Bersama di Bulan Kemuliaan

Perwakilan lulusan SI Fakultas Hukum bersama 
sejumlah dosen dalam upacara pelepasan 

lulusan 105 wisudawan. 

105 Lulusan
Ikuti Pelepasan 
SEMARANG – Siap hadapi dunia kerja, 

sebanyak 105 lulusan mengikuti upacara pelepasan 
yang digelar Fakultas Hukum Universitas 
Semarang(USM), di Ruang Auditorium Ir 
Widjatmoko Kampus USM.

Dalam rilisnya, Selasa 26/3 dijelaskan, kegiatan 
dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip 
sekaligus pembina Fakultas Hukum Prof H Abdullah 
Kelib SH, Rektor USM Andy Kridsusila SE MM, 
Dekan Fakultas Hukum B Rini Heryanti SH MH.

Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Sulawesi 
Tenggara, Budi Prayitno SH MH hadir dalam 
sambutan mewakili alumni, mengungkapkan 
kebanggaannya pada mahasiswa yang menjalankan 
studi tepat waktu.

Dalam sambutannya Dekan Fakultas Hukum B 
Rini Heryanti SH MH mengatakan Fakultas Hukum 
USM telah melahirkan lulusan sebanyak 3.222 
orang lulusan sejak awal berdiri. Pihaknya berharap, 
lulusan memiliki kemampuan plus hukum, sehingga 
mampu menghadapi persaingan dunia kerja sesuai 
dengan perkembangan di era globalisasi.

Tidak berpuas diri, namun pembenahan untuk 
peningkatan khualitas lulusan terus dilakukan. 
Dimana, Fakultas Hukum USM ke depan akan 
memprogramkan suatu bentuk pelatihan dengan 
menggandeng asosiasi di bidang hukum.

“Langkah ini untuk memberikan bekal kepada 
mahasiswa agar memiliki kemampuan hukum yang 
handal yang diakui oleh pihak stakeholder, sehingga 
lulusan fakultas hukum dalam memasuki dunia 
kerja telah memiliki kemampuan dalam bidang legal 
drafting, berkontrak, dan beracara yang tersertikasi 
oleh pihak asosiasi,” kata Rini.

“Selanjutnya yang paling membanggakan bagi 
segenap civitas akademika Fakultas Hukum, bahwa 
2 hari yang lalu kami mendapatkan anugerah yang 
luar biasa, yang patut kita syukuri bersama yaitu 
akreditasi program studi S1 Ilmu Hukum mendapat 
nilai A,” tambah Rini.

“Dengan akreditasi A tersebut menunjukan 
kualitas pendidikan di fakultas hukum semakin 
mantap, Hasil ini tentuya tidak terlepas atas 
perjuangan kerja keras segenap dosen, karyawan, 
mahasiswa dan alumni yang didukung Yayasan 
Alumni Universitas Diponegoro , serta segenap 
pengelola USM,” imbuhnya.
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SeMaranG - Program Studi S1- Ilmu 
Hukum Universitas Semarang (USM) berhasil 
meraih akreditasi “A” berdasarkan keputusan 
BAN - PT No. 419/SK/BAN-PT/Akred/S/
III/2019.

Sebelumnya dilakukan visitasi oleh assesor Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
Prof D Ade Saptomo SH MSi dari Universitas 

Pancasila Jakarta  dan  Dr  Chandra  Irawan  SH MHum  
dari  Universitas  Bengkulu pada 21 Februari lalu.

“Alhamdulillah kami patut bersyukur dan bangga 
atas diraihnya akreditasi “A” dan tentu akan menjadi 
modal besar bagi para pengelola untuk bisa semakin 
baik dan meningkatkan kualitas proses belajar meng-
ajar” ungkap Rektor USM Andy Kridasusila SE MM.

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

Sementara Dekan Fakultas Hukum mengaku 
bahwa ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa, 
“Atas terakreditasinya FH, saya masih ingat betul pada 
saat dilantik ada audiensi dengan rektor, ada 3 Progdi 
yang akan mengajukan akreditasi, ini yang membuat 

saya termotivasi, saya akui itu sangat berat, tapi karena 
kerjasama semua pihak akhirnya kita mampu meraih 
akreditas A” ungkapnya.

Rini Heryanti juga mengaku dalam rentetan 
proses akreditasi juga melibatkan stakeholder dan 
alumni sehingga prsesnya melibatkan beberapa 
pihak. “Tentunya setelah kami mendapat akreditasi 
A, kedepannya ada tugas yang lebih berat yaitu 
mempertahankan dan mengelola dengan baik. Prof 
Muladi (Ketua pembina Yayasan Alumni Undip) juga 
menyampaikan ada tiket-tiket yang disarankan oleh 
kemenristekdikti antara lain, membuka PSDKU serta 
bisa mendirikan program studi S3” ujar Rini.

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

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

Rektor USM Andy kridasusila SE MM menyerhakna sertifikat akreditasi 
kepada  Dekan Fakultas Hukum USM B Rini Heryanti SH MH.

raih akreditasi a, 
Fakultas Hukum Berpeluang 

Buka Program S3

Debat Calon BEM FH USM
SEMARANG - Badan Legislatif Mahasiswa (BLEM) Fakultas 

Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan 
Debat Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2019 yang 
diadakan di halaman Gedung FH USM (19/6)

Agnesia, Ketua BLEM FH USM dalam wawancara me-
nyampaikan bahwa acara Debat Calon BEM 2019 ini diikuti oleh 2 
Peserta yaitu Mufti Magfur Riyadi dan M. Daffa Rachman H. 

Debat Calon BEM 2019 ini diselenggarakan guna menjaring 
Ketua BEM yang mempunyai kompetensi dan yang mampu 
berkompetisi untuk memajukan Fakultas Hukum. 

Dalam Debat Calon BEM 2019 ini, masing-masing calon 
menyampaikan orasinya, serta visi misinya, untuk memperoleh 
dukungan. 

Acara Debat Calon BEM 2019 ini dihadiri para pengelola FH 
USM dan beserta seluruh mahasiswa FH, dan diharapkan melalui 
debat ini dapat menghasilkan Ketua BEM yang mampu membawa 
FH USM ke arah yang lebih baik lagi, imbuh Dhian Indah Astanti 
selaku Koordinator Acara.

DEBAT: Para Calon Ketua BEM FH Saling Lemparkan 
Pertanyaan Satu Dengan Yang Lain

SEMARANG - Keluarga Besar Fakultas 
Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) 
menggelar Halal Bihalal di Rumah Makan 
Alam Indah Kota Semarang baru-baru ini.

Acara tersebut merupakan kegiatan rutin 
yang dilaksanakan guna menyambut Hari 
Raya Idul Fitri 1440 H. Dalam kesempatan 
tersebut Dekan FH USM, B Rini Heryanti SH 
MH menyampaikan makna idul fitri sebagai 
kembalinya manusia kepada keadaan semula 
yang dapat dimaknai sebagai peleburan dosa 
dalam hubungan sesama manusia khusunya 
keluarga besar FH USM.

Adapun kegiatan ini dihadiri Ketua 
Yayasan Alumni Undip sekaligus sesepuh 
Fakultas Hukum Universitas Semarang, 
Prof H Abdullah Kelib S.H.

Dalam Sambutannya Prof Kelib 
menyampaikan, “Saat ini FH USM adalah 
satu-satunya program studi S1 yang 
terakreditasi A, oleh karenanya teruslah 
berusaha semaksimal mungkin untuk 
melakukan perubahan agar FH USM 
semakin jaya”.

Sebagai penutup diadakan kultum 
oleh ustadz Muharom SHI MH yang 
menyampaikan sejarah sungkeman yang 
merupakan adat istiadat jawa pada masa 
kerajaan Mataram Islam, sekaligus Halal 
Bihalal yang merupakan usul dari KH 
Wahab Hasbullah sebagai jawaban atas 
permintaan Presiden Soekarno yang ingin 
merekonsiliasi  kondisi perpolitikan bangsa 
pada waktu itu.

FOTO BERSAmA : Keluarga Besar FH USM Berfoto 
Bersama Usai Halal Bihalal

Keluarga Besar FH USm Gelar Halal Bihalal

Gandeng DPN Peradi Gelar PKPA
Guna meningkatkan kompetensi advokat baru-baru ini digelar 

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angakatan IX yang 
diikuti 70 peserta yang diselenggarakan fakultas hukum USM 
bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan 
Advokat Indonesia (DPN PERADI).

Menurut  Dekan Fakultas Hukum  B Rini Heryanti SH MH 
bahwa di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 
2003, Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa yang dapat diangkat 
sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan 
tinggi hukum dan telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh 
Organisasi Advokat. 

Selanjutnya Rini menambhakan bahwa dalam Pasal 2 Ayat 
(2) menetapkan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh 
Organisasi Advokat.  Dengan mencermati perkembangan 
tersebut dan tuntutan tanggung jawab moral, Fakultas Hukum 
USM sebagai lembaga pendidikan terpanggil untuk ikut berperan 
dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional guna 
memberikan jasa hukum/bantuan hukum. 

Berbekal dari pengalaman kami dalam menyelenggarakan 
program PKPA telah menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat 
membantu para peserta untuk menjadi Advokat handal. 

“Peserta PKPA Angkatan IX ini merupakan calon Advokat 
berkualitas dan profesional yang siap memberi warna tersendiri 
dalam dunia Advokat sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Advokat” ungkap Rini.

“Pendidikan advokad yang digelar di USM ini rutin 
diselenggarakan setahun dua kali, dan tahap kedua nanti akan 
dilaksanakan bulan Agustus mendatang”. tambahnya. 
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Dani nama panggillanya 
berhasil mempertahankan 
judul disertasinya 

“Pengaruh kualitas teknis, kualitas 
fungsional dan citra institusi pada 
kepuasan pengguna pelayanan 
terpadu satu pintu dengan 
risk aversion dan kepercayaan 
pengguna layanan sebagai 
pemoderasi”.

Bertindak sebagai promotor 
adalah Prof Dr Tulus Haryono 
Mek, sementara Co Promotor Prof 
Dr Salamah Wahyuni SU dan Dr 
Mugi Harsono MSi

Menurut Dani kepuasan 
masyarakat sebagai pengguna 
layanan publik merupakan 
standard dasar kinerja 
dan standard keunggulan 
organisasi terutama pada sistem 
desentralisasi.

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) sebagai layanan publik 

penting untuk selalu mengukur 
kepuasan masyarakat (pengguna 
layanan PTSP)” ungkapnya.

“Kualitas Teknis, kualitas 
fungsional dan citra institusi 
ketiganya berpengaruh positif 
signifikan pada kepuasan 
pengguna layanan PTSP, 
maknanya bahwa apabila 
penyediaan Layanan PTSP 
mampu menerbitkan dokumen 
sesuai standard yg ditetapkan, 
proses pemberian layanan 
yang berkualitas dan kinerja 
PTSP semakin baik maka 
pengguna layanan PTSP semakin 
puas”tambahnya.

Sementara risk aversion 
lebih bermakna sebagai var 
independent dan kepercayaan 
pengguna layanan PTSP mampu 
memoderasi pengaruh kualitas 
fungsional pada kepuasan 
pengguna layanan PTSP.

DC Kuswardani 
raih Doktor

SEMARANG - Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Fakultas Ekonomi (FE) Universitas 
Semarang (USM) menggelar Gebyar Festival di 
Auditorium Ir Widjatmoko (25/6).

Muhammad Kurniawan, Ketua Panitia 
mengaku kegiatan ini terdiri dari empat 
rangkaian acara yaitu master cheff ekonomi yang 
pesertanya adalah dosen dan karyawan fakultas 
ekonomi, futsal USM, pemilihan duta fakultas 
ekonomi, dan closing ceremony, konser baper 
bersama Alif Rizky dan Feby Putri.

Dalam kegiatan ini Kurniawan mengaku 
sangat senang dengan diadakannya pemilihan 
duta FE ini sehingga bisa menjadi contoh untuk 
fakultas-fakultas lain dan bisa diangkat ke tingkat 
Universitas.

Adapun duta FE yang terpilih adalah 
Khofifatul Laela Fitriana (S1-Manajemen 
angkatan 2017) dan Dimas Sapto Utomo (S1-
Manajemen angkatan 2016).

Masing-masing duta terpilih telah mengikuti 

seleksi tingkat jurusan dan selanjutnya menjadi 
finalis di tingkat fakultas. “Ada beberapa penilaian 
dalam seleksi duta ini yaitu bakat, public speaking 
dan penyelesaian sebuah masalah, jadi mereka 
diberi pertanyaan tentangsebuah masalah dan 
bagaimana mereka menjawab untuk mengatasi 
masalah tersebut” ujar Kurniawan.

Sementara Dimas Duta terpilih mengaku 
sangat senang dan berterima kasih kepada 
rekan-rekannya yang telah mendukung. “Saya 
bersyukur kepada Allah Swt. karena telah diberi 
amanah sebagai duta fakultas ekonomi yang 
pertama kali di gelar di USM” ungkapnya.

“Saya akan menjalankan tugas bersama 
rekan saya Fitri untuk mengenalkan FE USM 
lebih luas lagi khususnya di kalangan anak-anak 
SMA” imbuhnya.

Sementara Fitri berharap bisa menjadikan 
Fakultas Ekonomi yang bukan hanya dominan 
di USM saja tapi fakultas yang bisa membawa 
USM lebih dikenal di luar lewat prestasinya.

SEMARANG- Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Manajemen(HMJM) Fakultas 
Ekonomi (FE) Universitas Semarang (USM) 
selain mengadakaan Seminar Nasional pada 
acara Economy Cultur juga mengadakan 
Beauty Class di Auditorium Ir Widjatmoko 
USM (17/6)

Peserta berasal dari mahasiswa USM, 
masiswa dari universitas lain dan dari umum 
yang mengikuti acara dari awal hingga akhir.

Kali ini yang menjadi tim pelatih adalah 
dari produk kecantikan Wardah serta 
menggunakan produk wardah sebagai 

aplikasinya.
Para peserta sangat antusias dalam 

me  laksanakan kegiatan tersebut karena 
mereka mengaku bahwa kegiatan ini sangat 
bermanfaat karena setelah mendapatkan 
pe latihan tersebut para peserta dapat 
mengaplikasikannya sendiri.

Selain itu produk yang digunakan adalah 
produk wardah sehingga produk yang 
digunakan memang benar-benar produk 
yang sudah bersertifikasi Halal, dan aman 
sehingga para peserta tidak ragu ketika akan 
menggunakannya.

  Kenalkan Kampus 
lewat Duta Fe USM

SUraKarta- DC Kuswardani Raih Doktor berhasil 
meraih gelar doktor usai Ujian Terbuka Promosi Doktor 
Program Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta pada 18 April lalu.

TAnGGAPI PERTAnYAAn : Khofifatul 
Laela Fitriana  Menjawab Pertanyaan 

Dewan Juri pada Seleksi Duta FE USM. 

  FE Adakan 
Beauty Class
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SeMaranG- Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Manajemen (HMJM) Fakultas Ekonomi (FE) Universitas 

Semarang (USM) rangkaian acara Economy Cultur 

salah satunya adalah Pameran Kuliner dan Band yang 

dinamakan Ecoculinary Night Festival di halaman 

Auditorium Ir Widjatmoko USM (17/6)

Pameran ini dihadiri dari berbagai food truck, salah 

satu food truck yang sangat legendaris adalah food 

truck kopi karena banyak mahasiswa yang suka dengan 

kopi berhubung juga kegiatan ini dilakukan pada malam 

hari sehingga moment untuk ngonggkrong dengan kopi 

sangat asik.
Selain food truck yang beraneka ragam ada 

penampilan dari grub band Good Morning Everyone 

dengan membawakan lagu-lagunya sebagai alunan 

dalam nongkrong dan minum kopi di food truck.

Acara tersebut berlangsung sangat meriah hingga 

pengunjung tak henti-hentinya datang mulai dari 

mahasiswa USM, universitas lain, hingga masyarakat 

umum.

Mahasiswa USM 

nongkrong asik 
bersama Food truck

Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Manajemen 
Adakan Economic Culture

SEMARANG- Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen 
(HMJM) Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Semarang (USM) 
mengadakan Economic Culture yang diadakan di Auditorium Ir 
Widjatmoko USM (17/6)

Economic Cultur merupakan rangkaian kegiatan dimana 
diadakan Seminar Nasional (Semnas) dengan Tema Generasi 
Milenial Berwawasan Ekonomi yang Kreatif dan Inovatif ,kemudian 
Beauty Class oleh Wardah, Ecoculinary Night Festival yang dihadiri 
dari berbagai macam food truck serta grub band Good Morning 
Everyone.

Acara Semnas dihadiri lebih dari 200 peserta yang berasal dari 
USM, beberapa Universitas lain dan Umum.

“Adapun tujuan diadakan kegiatan ini untuk mengubah pola pikir 
masa kini agar bisa mengendalikan teknologi khususnya ekonomi 
seperti contoh penjualan online sehingga generasi milenial bisa 
menentukan masa depan mereka sendiri,” ujar Ketua Panitia.

Kegiatan yang di buka oleh Plh Wakil Rektor III USM Ir Supoyo 
MT mendatangkan CEO Shoesandcare yaitu dr Tirta Mandiri Hudhi 
dan Guru Besar Fakultas Ekonomi USM Prof Dr Ir H Kesi Widjayanti 
SE MM 

Prof Dr Ir H Kesi Widjayanti SE MM menyampaikan bahwa ramah 
lingkungan kampanye untuk menyelamatkan lingkungan dimana 
salah satunya adalah eco cultur fashion yang memberikan nuansa baru 
pada batik dengan dengan pewarna dari daun.

Untuk strategi inovasi salah satu model eco inovasi adalah dengan 
menemukan sendok yang dapat dimakan sehingga meminimalisir 
sendok plastik, tambahnya.

Kesi juga memberikan informasi tentang strategi berkelanjutan 
yang dapat menciptakan ramah lingkungan.

Sementara dr Tirta Mandiri Hudhi memberikan informasi tentang 
shoes and care yang Tirta sendiri merupakan pelopor jasa perawaan 
premium sepatu di Indonesia dimana Tirta membuka lapangan 
pekerjaan bagi pengangguran, anak putus sekolah, anak jalanan, 
bahkan karyawan penyandang disabilitas. 

SeMaranG - Melihat potensi 
wirausaha dalam menopang 
perekonomian negara, tentunya 
perlu adanya implementasi sejak 
dini melalui mahasiswa, sehingga 
dapat menyiapkan diri sedini mungkin 
untuk termotivasi menjadi seorang 
entrepreneur.

Hal ini yang disampaikan oleh Totok 
Wibisono SE MM, Dosen pengampu 
mata kuliah Kewirausahaan Program 

Studi Manajemen dalam kegiatan Expo 
Kewirausahaan yang digelar di Halaman 
Auditorium Ir Widjatmoko Universitas 
Semarang (USM) (25/6).

Dalam kesempatan ini Totok mengaku ke-
giatan ini memang sengaja dibarengkan dengan 
Clos sing Ceremony Gebyar Festival yang 
diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Ekonomi (FE) agar banyak konsumen 
yang ikut menikmati produk  peserta Expo.

Adapun kegiatan ini diikuti 16 stand 
mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah 
Kewirausahaan di Semester enam.

Totok mengatakan kegiatan ini merupakan 

salah satu bentuk upaya bagaimana mendidik 
mahasiswa untuk menyukai kegiatan enterpre
neur se hingga harus dipraktekkan bagaimana 
kemauan mereka dalam berwirausaha, mulai 
dari menciptakan produk, memasarkan, ke-
mudian bagaimana mendesain ruang pema-
saran, bagaimana berkomunikasi dengan calon 
pelanggan itu harus dilatih sehingga disini lah 
praktek untuk mengaplikasikan semuanya itu.

“Negara-negara maju itu seperti Singapura 
itu memiliki 7%, Malaysia 5% wirausaha dan 
kelebihannya mereka bisa menopang produk 
domestic bruto mereka” tuturnya.

“Di Indonesia bahwa usaha-usaha 
mikro itu ternyata mampu  untuk meno-
pang perekonomian Indonesia, ketika ada 
per ekonomian yang turun, resensi mi-
sal nya ternyata dengan wirausaha negara 
perekonomiannya bisa lebih bertahan diban-
ding dengan negara-negara yang tidak ada  
enterpreneurnya. Sedangkan negara-negara 
maju enterpreneurnya hampir mendekati 10% 
dan Indonesia masih satu koma sekian persen. 
Terakhir pada masa Jokowi ini masih 3% kita 
masih jauh” katanya.

“Sehingga mendidik mereka untuk 
berwirausaha sejak di bangku kuliah ini saya 
rasa sangat perlu dan kedepannya mereka bisa 
membuka lapangan pekerjaan” pungkasnya.

SAmPAIKAn mATERI: dr Tirta Mandiri Hudhi Memberikan Materi 
Tentang Profesi Dan Bisnis

KUnJUnGI STAnD: Salah Satu Dosen Penilai Mengunjungi Stand Mahasiswa dalam Kegiatan Expo 
Kewirausahaan di Halaman Auditorium Ir Widjatmoko Universitas Semarang (USM).

Mahasiswa Manajemen 
        GELar ExPo

Cetak Wirausaha Muda, 
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SEMARANG- Dalam rang ka meningkatkan 
kualitas ma hasiswa, Program studi Teknik Elektro 
Universitas Semararang (USM) menyelengarakan 
pelatihan otomatisasi dengan PLC Outseal selama 
di laboratorium mikrokontroller lantai 2 Gedung 
A (14-16/5).

 Menurut Titik Nurhayati ST MEng, selaku 
Ketua Jurusan, Outseal PLC adalah sebuah karya 
anak bangsa berupa PLC berbasis arduino board. 

“PLC ini mempunyai hardware yang terbuka 
untuk umum, artinya bisa download dan 
mempelajari rangkaian elektroniknya secara bebas 

serta membuat sendiri di rumah dengan harga 
yang terjangkau ujar Titik.

“Dan yang tak kalah menarik adalah 
softwarenya berupa program visual (ladder 
diagram), berbahasa Indonesia dan juga gratis” 
imbuhnya.

Titik berharap pelatihan ini dapat menambah 
alternatif pilihan mahasiswa teknik elektro apabila 
setelah lulus bekerja di bidang otomatisasi dapat 
memanfaatkan produk lokal, sehingga akan 
meningkatkan produktivitas yang dihasilkan 
khususnya di bidang industri.

Fakultas Teknik

Pada Kontes Robot Sepak 
Bola Indonesia Beroda, tim 
robot USM dengan nama 

USEROS yang beranggotakan 
La Ode Muhammad Idris ST 
MT (Pembimbing), Angga Budi 
Y Choirul Annam, Sungging 
Fadmasetya, Daniyah, Bagas 
Rizkiyono, Arief Ramdhani, 
Satria Sanjaya berhasil meraih 
juara 1 setelah menaklukkan juara 
bertahan dari UNY Yogyakarta.

Sistem Pertandingan pada 
kontes ini adalah dibagi menjadi 
beberapa grup, USEROS masuk di 
grup A yang berisi IDEASOCCER 
(Politeknik Negeri Cilacap), 
TrunsMaladi (Universitas Sebelas 
Maret), dan USEROS (USM).

USEROS menjadi  juara 
grup kemudian lolos delapan 
besar dan bertemu dengan R2C 
WARRIOR dari Universitas 
Kris ten Satya Wacana Salatiga, 
berakhir dengan skor 2-0 di-
me nangkan oleh USEROS. 
Pada semifinal USEROS bertemu 
dengan FIRE – X dari Universitas 
Ahmad Dahlan dan berhasil 
menang dengan skor 3-0.

Pada laga final USEROS 
bertemu dengan juara bertahan 
MOBO-EVO dari Universitas 

Negeri Yogyakarta (UNY), saat 
pertandingan final berjalan sangat 
sengit dan keras, USEROS mampu 
mencetak 2 gol babak pertama, 
namun pada babak kedua USEROS 
harus kehilangan 1 robot yaitu 
ROS dikarenakan error setelah 
tersangkut de ngan salah satu robot 
lawan.

Na mun USEROS dapat mem-
pertahankan skor 2-0 sampai 
pertandingan selesai dan USEROS 
keluar sebagai juara 1 yang berhasil 
mengalahkan juara bertahan dari 
UNY.

Sementara pada Kontes Robot 
Pemadam Api Indonesia USM 
tampil dengan dengan nama 
Injoh_Bot yang beranggotakan 
S apt o  B u d i  P r i a t n o  S . T, 
(Pembimbing), Khairul Fajri, 
Agus Prianto, Agus Ferdianto, 
Baharudin, Arga Rizky K, dan 
Bima Septian D A.

Pada saat pertandingan akan 
dimulai seluruh tim robotik USM 
dengan kayakinan dan doa kami 
pun yakin bisa memadamkan 
api pada sesi 1 dan alhasil kami 
dapat memadamkan api dengan 
peringkat ke 4 perolehan point 
5,83. Dan pada sesi kedua kami 
mendapatkan peringkat 3 dengan 

point total 10,75.
Dengan hasil ini kami meng-

ikuti pertandingan sesi ke tiga 
untuk menentukan siapakah 
yang mendapatkan juara . 
Pa da sesi ini diikuti oleh 9 peser-
ta dan Alhamdulillah kami men-
dapatkan peringkat 2 dengan 
per olehan point total 14,42 dan 
mendapatkan predikat strategi.

Adapun Kontes Robot Seni Tari 
Indonesia tim USM dengan nama 
JAN’NAH yang beranggotakan 
Harmini ST MEng (Pembimbing 
1) Isya Aryan S (Pembimbing 
2) Reza Setyawan, Mohammad 
Ikhwanusufi, Moh Dwiki Nur 
Rochim, Karma Setiaman, Wawan 
Adi N, Muhammad Nur Fahmi 
berhasil meraih posisi juara 
harapan.

Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM  menyambut gembira dan 
bangga atas prestasi yang di   raih 
oleh tim robotik USM.

“Ka   mi bangga dan berterima 
kasih pada tim robotik USM 
yang telah berhasil menorehkan 
prestasi yang luar biasa dengan 
meraih tiga piala pada kontes 
robot Indonesia regional tiga yang 
digelar di Unsoed Purwokerto” 
ungkap Andy.

“Kerjasama tim saat mem-
persiapkan robot-robot terse-
but dan kekompakan dalam 
berlaga yang didukung se-
mangat menjadikan tim robot 
mahasiswa  USM bisa menorehkan 
prestasi.” tambah Andy.

FOTO BERSAmA : Tim Robotik USM Berfoto Bersama Usai Menangkan Lomba di Unsoed.

tim robotik USM 
raih tiga Piala

Dosen FT USM Akan 
Diberi Pelatihan LaTex 

SEMARANG - Fakultas Teknik Universitas Semarang (USM) akan 
mengadakan pelatihan software Latex bagi dosen di Hotel Horison 
Semarang 2-3 Juli mendatang.

Pelatihan akan diberikan oleh Cucun Very Angkoso ST MT ( 
Universitas Trunojoyo), Iman Fahruzi  ST MT (Politeknik Negeri 
Batam) dan Raden Roro Hapsari Peni Agustin Tjahyaningtijas SSi MT 
(Universitas Negeri Surabaya). 

Menurut Ir Bambang Tutuko MM MT, selaku Ketua Penyelenggara , 
LaTeX adalah perangkat lunak opensource yang dapat membantu untuk 
menyiapkan dan menulis dokumen ilmiah dan teknis.

LaTeX memiliki beberapa keunggulan dibanding software  sejenis 
lainnya seperti Microsoft Word. Pertama, LaTeX membolehkan 
pengguna untuk fokus pada kualitas konten dokumen ketimbang format 
dan hal detil lainnya seperti font dan warna tulisan. Kedua, LaTeX juga 
memudahkan pengguna untuk mengatur citasi dan bibliografi. Ketiga, 
perangkat lunak ini sangat robust untuk menangani dokumen yang 
kompleks dan besar.

Tingkatkan Kualitas Mahasiswa dengan 
Pelatihan Otomatisasi Berbasis PLC Outseal

IKUTI PELATIHAn : Mahasiswa Teknik Elektro Mengikuti 
Pelatihan Otomatisasi Berbasis PLC Outseal

tim robot USM Siap 
Mendulang Prestasi 

SEMARANG - Setelah berhasil menjadi juara 1,2 dan harapan 1 di 
Kontes Robot Indonesia Regional 3 yang diselenggarakan  Universitas 
Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto , 25-27 April lalu Tim 
Robot USM Siap bersaing kembali di kancah Nasional.

Tiga tim robot USM berhasil menuju Kontes Robot Indonesia 
Nasioanal yang akan diselenggarakan di Universitas Dian Nuswantoro 
(Udinus), 19-23 Juni. Ketiga Tim Robot USM akan bersaing dengan 120 
institusi perguruan tinggi se-Indonesia.  

Ketua Tim Robot Harmini ST MEng dalam kesempatan berpamitan 
dengan Plh. WR III USM Ir Supoyo MT menyampaikan hal ini tidak 
terlepas dari peran Universitas Semarang yang selalu mendukung 
dengan menyediakan fasilitas baik sarana maupun pendanaan.

“Itu sebabnya tim robot kami yang ikut kontes kali ini bisa tampil 
maksimal sehingga ke tiga tim robot bisa juara dan lolos ke tingkat” ujar 
Harmini saat jumpa Plh WR III  di Gedung A lantai 1 Ruang Dekan 
Fakultas Teknik , Rabu  (19/6).

Harmini menuturkan ketiga tim yang berhasil meraih prestasi di 
tingkat regional 3, yang diselenggarakan di kampus Unsoed dan lolos 
tingkat nasional, yakni USEROS  tim robot sepak bola beroda (Juara 
Satu); Injoh Bot tim Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) (Juara Dua 
dan Best Strategi). Jan’nah  Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) 
(Juara Harapan 1).

Kontes Robot di Udinus

PUrwOKertO - Tim robotik fakuktas fakultas teknik 
Universitas Semarang (USM) berhasil memboyong 
tiga piala pada Kontes Robot Indonesia regonal tiga 
di Unsoed Purwokerto.
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SEMARANG- Fakultas Teknik (FT) Universitas Semarang (USM) 
mengadakan USM Engineering Fair 2019 yang dilaksanakan selama 
empat hari dengan Tema Implementasi Industri 4.0 pada Mitigasi 
Bencana di Indonesia yang diadakan di Auditorium Ir Widjatmoko 
(29/4)

Sebagai Ketua Panitia Muhammad Yazid Tawakal melaporkan 
bahwa acara Talk Show dihadiri 225 peserta yang berasal dari USM 
dan yang hari berikutnya akan diadakan lomba sma/ smk se-Jawa 
Tengah line follower, lomba karya tulis ilmiah teknologi tepat guna, 
fotografi, dan pelatihan autocad yang akan diikuti 40 sekolahan baik 
SMA maupun SMK.

“Indonesia termasuk negara rawan bencana, Indonesia juga sebagai 
supermarket bencana, sehingga kegiatan ini untuk mengedukasikan 
masyarakat terutama mahasiswa agar dapat mengatasi bencana, 
bukan menghilangkannya tetapi untuk memitigasi adanya bencana. 
Dan harapannya agar  masyarakat tahu ketika ada bencana dan pasca 
bencana agar dapat mengedukasi kepada masy di daerahnya masing.” 
tambah Yazid

Acara yang dibuka Wakil Rektor I USM Prof Dr Dra Hardani 
Widhiastuti MM psikolog berlangsung dengan lancar dan Hardani 
sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena berhubungan langsung 
dengan industry 4.0 yang melibatkan bidang bencana alam.

Pembicara kali ini adalah H Ganjar Pranowo SH MIP (Gubernur 
Jawa Tengah Paham dengan kebencanaan dan Teknologi di Jawa 
Tengah) yang kali ini diwakilkan oleh Sarwa Pramana SH MSi (Asisten 
Pemarintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah), 
Prof Ir H Sarwidi MSCE PH d IP-U (Pengarah BNPB RI Inovator 
BARRATAGA (Bangunan Rumah Rakyat Tahan Gempa) Guru Besar 
Universitas Islam Indonesia (UII)), Prof Ir Djoko Legono PH d (Pakar 
Kebencanaan Nasional dari UGM Profesor Departemen Teknik Sipil 
dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM), dan Dr Supari ST MT (Dosen 
Teknik Elektro Fakultas Teknik USM Pembicara Seminar Internasional 
di Jepang dan Korea Selatan tahun 2009 dan 2010. Selain itu acara 
tersebut dimoderatori oleh Singgih Hartanto ST MT (Sekretaris Jurusan 
PWK Fakultas Teknik USM U rban and  Regional Infrastructure

H Ganjar Pranowo SH MIP (Gubernur Jawa Tengah Paham 
dengan kebencanaan dan Teknologi di Jawa Tengah) yang kali ini 
diwakilkan oleh Sarwa Pramana SH MSi (Asisten Pemarintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah) mengatakan 
bahwa ada empat Kabupaten yang terancaman tsunami yaitu Cilacap, 
Kebumen, Pueworejo, dan Wonogiri. Kemudian kita tidak dapat lari 
bahwa sebelum terjadi hal tersebut maka akan terjadi gempa bumi 
dimana gempa yang berkekuatan lebih dari 6,7 Scala Richter akan 
merusak seluruh fasilitas masyarakat.

“Tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga sering terjadi 
bencana alam lain seperti gunung-gunung yang masih aktifnya di 
Indonesia salah satunya adalah merapi yang masih pada level ke dua. 
Pada dasarnya implementasi pada revolusi industry 4.0 yaitu dari 
kita semua dimana kita harus membela negara salah satunya dengan 
penanggulangan bencana” imbuhnya.

Prof Ir H Sarwidi MSCE PH d IP-U (Pengarah BNPB RI Inovator 
BARRATAGA (Bangunan Rumah Rakyat Tahan Gempa) Guru Besar 
Universitas Islam Indonesia (UII)) mengatakan bahwa Mengenai 
teknologi sekarang ini sudah semakin canggihnya yang awalnya 4 G 
sekarang menjadi 5 G dimana 5G merupakan 100 kali lipat dari 4G dan 
4 G merupakan 500 kali lipat dari 3 G, oleh itu dimana teknologi dapat 
menjadikan kearifan lokal ketika ada bencana yaitu dapat dipergunakan 
untuk pengecekan.

Kegiatan yang diikuti 126 mahasiswa 
USM dan umum ini menghadirkan 
dua narasumber expert, Dr Iwan 

Rudiarto, (Tecnical University of Munich) 
Lektor Kepala Ketua Program S2 Perencanaan 
wilayah dan Kota Undip serta Dr Ir Suhardjono 
M ENg, (Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan) BPBD Kota Semarang.

Adapun kegiatan ini dibuka oleh Dekan 
Fakultas Teknik, ST MT. Dalam sambutannya, 
disampaikan bahwa kegiatan merupakan 

Semnas perdana yang diselenggarakan oleh 
HMJ-PWK. “Tentunya kegiatan ini memiliki 
tujuan agar memiliki branding yang jelas, 
mengingat Program Studi PWK  merupakan 
Program Studi baru di USM” ujarnya.

Dalam materinya Iwan menyampaikan  
mitigasi terbagi menjadi dua yaitu struktural 
dan kultural. 

Mitigasi struktural diupayakan untuk 
mengurangi kerentanan (vulnerability) 
terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis 
bangunan tahan bencana. 

Sementara mitigasi kultural diupayakan 
untuk mengurangi kerentanan terhadap 
bencana dengan cara perubahan paradigm, 
peningkatan pengetahuan dan sikap sehingga 
terbangun masyarakat yang tangguh.

Sementara Suhardjono menyampaikan 
tentang konsep penangulangan banjir di Kota 
Semarang. Suharjo mengaku akan dibangun 
37 drainase yg akan dibangun kota Semarang 
menanggulangi banjir, dibuat tanggul-tanggul 
sehingga rob tidak masuk.

USM Sukses Gelar Semnas 
MitiGaSi BENCaNa

SeMaranG - Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Perencanaan 
Wilayah dan Kota (HMJ-PWK) 
Universitas Semarang menggelar 
Seminar Nasional (Semnas) yang 
bertajuk “Perencanaan Ruang 
Berbasis Mitigasi Bencana” di Aula 
Gedung V Lantai 6 (9/4).

SeMaranG - Tim Program 
Kreativitas Mahasiswa 
Kewirausahaan (PKM-K) dari 
Program Studi Teknik Sipil 
siap melaju ke Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 
di Universitas Udayana Bali 
baru-baru ini.

Adapun tim PKM-K ini 
beranggotakan Novalia Adianti, 
Enggiy Irfan Bachtiar, Belinda 
Eka Putri Rahmawati  dengan 
dosen pembimbing Diah 
Rahmawati ST MT.

Karya dengan judul Lulur 
Bayam Beras Worter (Babertel) 
berhasil mendapat pendanaan 

dari Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk 
pendanaan tahun 2019. 

Untuk mencapai lolos 
PIMNAS 2019 yang akan 
diselenggarakan di Universitas 
Udayana Bali, tim PKM berusaha 
untuk menyelesaikan tahapan-
tahapan seperti pembuatan 
pembuatan produk, pengujian 
labolatorium dan pemasaran 
sehingga target dari luaran PKM 
Kewirausahaan dapat tercapai 
menjadi insan yang mandiri. 

Menurut Novalia timnya ingin 
membuat suatu inovasi kreatif 

berupa lulur yang berasal dari 
bahan alami dan dari hasil bumi 
sendiri seperti bayam, beras, dan 
wortel yang akan menghasilkan 
lulur alami dan tradisonal yang 
sudah menjadi bubuk dan 
mudah digunakan. 

“Produk ini merupakan 
alternatif bagi perempuan 
yang ingin memiliki kulit yang 
cantik tapi dengan biaya yang 
terjangkau. Ketersediaan bahan 
baku menjadi alasan utama 
untuk menjadikan lulur sebagai 
potensi yang bisa dikembangkan 
dan bernilai ekonomis bagi 
masyarakat” tuturnya.

PKM-K Teknik Siap Melaju ke PIMNAS

Dr Supari MT menyampaikan materi   Tema Implementasi Industri 4.0 pada Mitigasi 
Bencana di Indonesia

Fakultas Teknik Gelar USM 
Engineering Fair 2019
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YOGYAKARTA - Fakultas Tek-
nologi Pertanian (FTP) Universitas 
Semarang (USM) melaksanakan 
p enandat anganan p er janj ian 
kerja sama dengan Sekolah Tinggi 
Teknologi Nuklir – Badan Tenaga 
Nuklir Nasional (STTN-BATAN) 

Yogyakarta (2/4).
Penandatanganan perjanjian 

kerjasama ini dilakukan oleh Dekan 
FTP USM, Dr Ir Haslina MSi dengan 
ketua STTN-BATAN Yogyakarta, Edy 
Giri Rachman Putra Ph D.

Kegiatan yang mengusung tema 

“Menjalin Sinergi Melalui Temu 
Pelanggan dan Diseminasi dalam 
Upaya Peningkatan Kinerja BATAN 
Jogja sebagai Pusat Unggulan Iptek 
dan Perguruan Tinggi” ini diikuti 
oleh beberapa industri, swasta, rumah 
sakit, kelompok atau komunitas, 
lintas sektoral, institusi pendidikan, 
instansi pemerintah serta masyarakat 
yang merupakan stakeholder PSTA 
dan STTN. 

“Diharapkan dengan terjalinnya 
kerjasama antara Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Semarang 
dengan STTN Yogya akan dapat 
bersinergi dalam mengembangkan 
IPTEK, memperluas wawasan dan 
meningkatkan pendidikan yang 
unggul” ungkap Haslina.

Fakultas Teknologi Pertanian

Acara yang diikuti oleh seluruh dosen FTP 
dan bebrapa narasumber dari LP2MP Undip 
yaitu Dr Ir Subandiyono MAppSc, Prof Ir Edy 

Rianto MSc PhD, Dr Bambang Cahyono, Dr Ir Setia 
Budi Sasongko DEA, Dr Ir Djoko Indrosaptono M T, 
Dr Ir Ratnawati M T, Prof Dr Iriyanto Widisuseno M 
Hum, Dr Aris Triwiyatno ST MT.

 Kegiatan tersebut di buka oleh Wakil Rektor 
II USM Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP. Budi 
mengatakan “bahwa kegiatan ini dapat menambah 
literatur atau referensi bagi mahasiswa, dan dapat 
menambah ilmu bagi dosen sehingga dapat 
berkembang mengikuti teknologi 4.0 yang sekarang 
ini berkembang sangat cepatnya sehingga diharapkan 
dosen dapat mengikuti perkembangan jaman dan 
selalu update atau mengetahui isu-isu terbaru”.

Budi juga menekankan lagi bahwa kegiatan ini 
wajib bagi dosen FTP karena kegiatan ini merukapan 
workshop yang sangat penting. Harapannya kegiatan 
ini dapat dimanfaatkan dengang baik dan semoga 
dapat menjalin kerjasama dengan bidang yang lain 
juga serta dapat menambah pengetahuan khususnya 
FTP dan USM umumnya .

Selanjutnya sambutan dari narasumber yang 
berasal dari LP2MP Undip Dr Ir Djoko Indrosaptono 
M T menyampaikan mengenai penulisan buku ajar 
agar berkelanjutan dimana buku tersebut sebagai ruh 
sehingga dosen wajib mempunyai buku ajar yang 
dapatr menjadi panduan bagi mahasiswa.

Sementara Narasumber Dr Ir Subandiyono 
MAppSc  menyampaikan beberapa hal tentang 
sistem pelatihan yang seharusnya dilaksanakan 
selama 5 hari aktif dan 1 hari tugas struktur, jika 1 hari 
bukunya belum jadi yang masih dalam kor materi 

“Buku ajar didesain hari pertama adalah tetang 
teori dan diskusi. Kemudian hari yang kedua adalah 
praktek sehingga diharapkan setelah keluar dari sini 
tidak ada pentanyaan lagi .” tambahnya.

Kemudian Subandiyono juga mengungkap 
perbedaan bahan ajar dan buku ajar. Buku ajar 
formatnya lebih khusus dan rinci dan ada ciri khusus 
yaitu peta kompetensi yg merupakan kor dari buku 
ajar sendiri, sedangkan bahan ajar tidak ada ciri 
khusus.

FOTO BERSAmA: Dosen FTP dan Narasumber berfoto bersama di gedung V lantai 6 USM

Pelatihan Penulisan Buku ajar bagi 
Dosen Fakultas teknologi Pertanian USM

YOGYAKARTA – Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Semarang 
(USM) mengadakan Kunjungan Studi 
Banding ke BEM FTP UGM (25/4). 

Kegiatan yang merupakan salah 
satu program kerja dari BEM FTP USM 
tahun 2018-2019 ini  mengusung tema 
“Menjalin silaturahmi, memperluas 
dan meningkatkan kualitas BEM 
FTP Universitas Semarang bersama 
BEM FTP Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta”.

Adapun kegiatan ini diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa, menggalang persatuan dan 
kesatuan sesama mahasiswa.

Selain itu juga mempererat tali 
silaturahmi dan menjalin hubungan baik 
antar mahasiswa, memperkenalkan FTP 
USM serta saling tukar informasi dan 
pengetahuan antar sesama mahasiswa 
Fakultas Teknologi Pertanian.

Wakil Ketua BEM FTP USM, M 
Saiful Islam mengatakan dari kegiatan 
ini banyak yang dapat diambil ilmunya, 
terutama terkait dengan fungsi dari 
masing-masing fungsionaris, sehingga 
BEM FTP USM dapat mengetahui 
fungsi yg lebih luas serta menerapkan 
dalam organisasi nanti. 

“Saya sangat berkesan mereka 
menyam but hangat kedatangan kita, 
apalagi kita diberi fasilitas yg sangat luar 
biasa” ungkap Islam.

“Harapan saya semoga BEM FTP 
USM dapat berkembang terus layaknya 
BEM FTP UGM, terutama pada SDM 
nya, meliputi kualitas dan kualitasnya” 
ujarnya.

“Selain itu saya juga berharap BEM 
FTP USM dapat memberikan konstribusi 
aktif terutama kepada masyarakat, 
yang memang pada prinsipnya Fungsi 
Mahasiswa adalah berorientasi kpd 
masyarakat” imbuhnya.

FTP USM Jalin Kerjasama 
dengan STTN-BATAN Yogyakarta

TAnDATAnGAnI moU:  Dekan 
FTP USM, Dr Ir Haslina MSi 
Tandatangani Surat Kerjasama 
dengan STTNBATAN Yogyakarta.

BEm FTP USm Jalin Silaturahmi dengan BEm FTP UGm

SeMaranG- Pelatihan Penulisan Buku Ajar 
Bagi Dosen Fakultas Teknologi Pertanian 
(FTP) Universitas Semarang (USM) 
Kerjasama dengan LP2MP Universitas 
Diponegoro  (Undip) dilaksanakan di 
Gedung V Lantai 6 USM, (14-15/6)

FOTO BERSAmA: BEM FTP USM Berfoto Bersama 
dengan BEM FTP UGM saat Kunjungan
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Suasana acara Tasyakuran Dies Natalis Ke 32 USMProf H Abdullah Kelib SH menyerahkan penghargaan juara 
umum porseni dosen dan karyawan kepada Kabiro Umum dan 

Keuangan Teti Susilowati

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM menyerahkan piala 
juara porseni mahasiswa kepada wakil dekan fakuktas 

ekonomi Sugeng Riyanto SE MM Prof H Abdullah Kelib SH menyerahkan potongan 
tumpeng kepada Prof Dr H Muladi SH

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau Apotek Kimia Farma USM usai peresman
Jalan sehat Diss Natalais

Mahasiswa asing foto bersama Wakil Dekan FTIk Vensy Vidya 
pada acara summer camp

Group band BAUK saat 
tampil pada lomba porseni 

dosen dan karyawan
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Lomba bola basket antar dosen dan karyawan Pejabat struktural USM menyaksikan 
pembagian doorprize jalan sehat

Prof H abdullah Kelib SH menyerahkan hadiah 
utama sepeda motor kepada pesert jalan sehat

Prof H Abdullah Kelib SH mengibarkan bendera 
sebagai tanda dnimulainya jalan sehat

Suasana jalan sehat

Senam aerobik usai jalan sehat

Lomba voli antar dosen dan karyawan
Tim bola voli fakulfas teknik

Tim bola voli fakultas ekonomi
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SeMaranG - sebagai upaya penyegaran  
Tenaga Pendidik (Tendik) Fakultas 
Psikologi Universitas Semarang (USM) 
diberi pelatihan Team Building baru baru ini.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dua sesi,  
pertama di ruang T14 Fakltas Psikologi 
dan kedua di Hotel Daffam Semarang yang 

diikuti Tenaga Tata Usaha, Tenaga Laboran, Dan 
Tenaga Perpus Fakultas. 

Pelatihan ini mengundang Narasumber yang 
ahli di bidang Exelent Service yaitu Facrudin Arif 

SPsi MSi  beliau merupakan Praktisi HRD di Bank 
Jateng Semarang . 

Arif ini mengajarkan bagaimana cara untuk 
memberikan pelayanan yang prima dan pelayanan 
baik kepada mahasiswa maupun dosen. Selain itu 
disi dengan game-game yang seru untuk penyegaran 
pikiran tenaga pendidik. 

Kegiatan ini diselenggarakan tidak lain untuk 
membetuk kerjasama tim dan meningkatkan 
kinerja tenaga pendidik dalam melayani mahasiswa 
maupun dosen, selain itu juga meningkatkan 
kualitas kinerja tenaga pendidik agar dapat bekerja 
dengan maksimal .

SEMARANG- Dosen 
Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) mengikuti 
Workshop Metodologi 
Penelitian Kualitatif di gedung 
T fakultas Psikologi baru-baru 
ini.

Kegiatan ini merupakan 
salah satu peningkatan kualitas 
dosen di lingkungan USM 

dalam  pelaksanaan tridharma 
perguruan tinggi.

Dengan penelitian 
setidaknya akan menentukan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM)  sebagai representasi 
suatu  institusi pendidikan,  
selain itu secara output 
akan menghasilkan kualitas 
lulusan sarjana yang dapat 

memberikan kontribusi positif 
pada masyarakat.

Program tahunan Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) USM ini 
mendatangkan narasumber 
dari Universitas Airlangga 
Surabaya (Unair) yaitu Dr 
Wiwin Hendriyani MSi.

Dalam materinya Dr 
Wiwin mengatakan, “Kegiatan 
ini merupakan salah satu dari 
rencana kegiatan Adpertisi 
yang merupakan program 
kerja hasil dari musyawarah 
kerja adpertisi. Adpertisi akan 
melakukan program-program 
yang sudah tersusun dalam 
rencana kerja yang semuanya 
mengarah kepada peningkatan 
kemampuan dosen dalam 
memenuhi Tridharma 
Perguruan Tinggi “ .

Diharapkan kegiatan ini 
dapat memotivasi semua 
dosen di lingkungan USM 
sehingga dapat  meningkatkan 
kualitas baik secara keilmuan 
maupun implementasi, dimana 
manfaatnya dapat dirasakan 
oleh masyarakat secara baik 
dan positif .

FOTO BERSAmA: Tenaga Pendidik Fakultas Psikologi USM 
Berfoto Bersama Usai Ikuti Pelatihan Team Building

tendik Psikologi USM Diberi 
Pelatihan team Building

Paparkan Materi : Dr Wiwin Hendriyani MSi Paparkan Materi 
kepada DosenDosen Fakultas Psikologi USM

Tingkatkan Kualitas Penelitian Dosen, 
Fakultas Psikologi Gelar Workshop

SEMARANG - Melihat ke-
adaan gizi masyarakat sangat 
perlu diperhatikan, Fakultas 
Psikologi Universitas Semarang 
(USM) melakukan Pengabdian 
Masyarakat di 15 Kelurahan Kota 
Semarang (13-26/6).

Kegiatan yang digelar selama 
dua belas hari ini untuk berbagi 
ilmu pengetahuan tentang Gizi 
dan tumbuh kembang anak, 
dengan harapan ilmu tersebut 
dapat bermanfaat dalam kehi-
dupan masyarakat sekitar.

Adapun kegiatan ini meng-
undang dua Narasumber dari 
Fakultas Psikologi USM di setiap 
kelurahannya.

Program pengabdian ini 
positif dari masyarakat sekitar. 

Dan masyarakat khususnya ibu-
ibu rumah tangga dapat me-
nambah pengetahuan mengenai 
tumbuh kembang anak dan 
per aturan waktu imunisasi 
bagi anak-anak balita serta pe-
ngetahuan tentang kebersihan 
lingkungan bagi anak usia 0-24 
bulan.

Erwin Erlangga SPd MPd 
salah satu narasumber dan do-
sen Fakultas Psikologi USM 
me nyampaikan “Kegiatan pe-
ngabdian ini sangat bermanfaat 
sekali bagi masyarakat untuk 
mengenai mengenai Gizi yang 
cukup bagi anak-anak dari usia 
balita dan mengetahui tumbuh 
kembang anak dari cara perfikir, 
berprilaku,dan lainnya.”

FOTO BERSAmA : Dosen Fakultas Psikologi USM 
Berfoto Bersama Petugas Kelurahan

Peduli Gizi Masyarakat, 
Fakultas Psikologi 

adakan Pengabdian

SEMARANG - Dalam rangka memperingati ulang tahun 
yang ke-20 Fakultas Psikologi Universitas Semarang (USM) 
mengadakan kegiatan Bakti Sosial ke Panti Asuhan Salsabil  
Citarum Semarang (14/6). 

Dosen dan Karyawan memberikan bantuan berupa buku 
bacaan, buku,alat tulis, sembako dan peralatan mandi  kepada 
para penghuni panti asuhan dengan tujuan dapat membantu 
mereka dalam hal pendidikan dan untuk kebutuhan sehari-
harinya. 

Ketua Program Studi, Anna Dian Savitri SPsi MSi Psikolog 
mengatakan “Kami bermaksud untuk menanamkan jiwa sosial 
kepada dosen dan karyawan serta pada momen ini menjadi waktu 
yang tepat untuk saling berbagi kepada yang membutuhkan.”

Kedatangan Dosen dan Karyawan Fakultas Psikologi USM 
disambut baik oleh pengurus panti asuhan dan secara simbolik 
menyerahkan bantuan oleh pengurus. Selain memberikan 
bantuan, para dosen dan karyawan juga menghibur anak-anak 
yatim piatu dengan beragam permainan dan bernyanyi bersama.

Dosen Fakultas Psikologi  
Baksos di Panti Asuhan

SERAHKAn BAnTUAn : Dosen Fakultas Psikologi USM 
Menyerahkan Bntuan kepada para Anak Pnati Asuhan
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SEMARANG - Sebagai bentuk rangkaian 
kegiatan Peringatan hari jadi ke-20 tahun Fakultas 
Psikolgi bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI) untuk mengadakan kegiatan 
sosial berupa donor darah di Gedung T Fakultas 
Psikologi Universitas Semarang (12/6).

Koordinator Panitia Kegiatan Donor Darah 
Gusti Yuli Asih SPsi MSi Menyampaikan 
bahwa Kegiatan donor darah ini juga banyak 
peminatnya, terbukti dari jurusan dan fakultas 
lain juga hadir dalam kegiatan ini. 

“Selain itu juga darah dibutuhkan untuk 
PMI sebagai stok darah agar tidak kehabisan 
dan yang terpenting donor darah itu penting 

bagi kesehatan kita,” imbuhnya.
Panitia PMI menyampaikan bahwa pendonor 

wajib mengisi formulir terlebih dahulu, kemudiam 
mengisi riwayat kesehatan dan selanjutnya akan 
dilakukan cek kesehatan untuk memastikan 
bahwa darah yang akan didistribusikan ke rumah 
sakit benar-benar aman.

“Donor itu sehat, tidak mengurangi apapun. 
Semua sama-sama sehat, kita yang memberi juga 
sehat dan yang membutuhkan juga akan sehat. 
Banyak manfaat dari donor darah ini terlebih 
lagi jika donor darah seperti kegiatan ini juga 
gratis dan donor darah bukanlah hal yang perlu 
ditakuti” ujar pihak PMI 

SEMARANG - Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) mengadakan Sosialisasi Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) Psikologi, di Fakultas 
Psikologi USM (27/4). 

Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa, 
dosen, dan alumni Psikologi USM, selain itu 
Fakultas Psikologi mengundang para steakholder 
salah satu nya ada perwakilan dari SMP Mardi sis-
wa 2 semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 
Seruni. 

Adapun kegiatan ini menghadirkan narasumber 
dari Uneversitas Airlangga (Unair) Prof Fendy 
Suhariadi MT Psikolog.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor I, Prof Dr 
Hardani Widhiastuti MM Psikolog menyampaikan 
bahwa USM sendiri bercita-cita untuk mendidik 

dan meluluskan para mahasiswa yang nanti nya 
unggul di dunia kerja.

“Mahasiswa yang memiliki sertif ikat 
kompetensi akan sangat mudah dan memiliki 
peluang besar diterima dalam suatu industri. Sebab, 
industri tersebut tak perlu meragukan lagi karena 
telah teruji melalui sertifikat kompetensi tersebut. 
Jadi, Kegiatan ini sangat penting untuk diikuti tidak 
hanya mahasiswa saja tetapi Dosen dan Alumni 
Fakultas Psikologi ” ujar Wakil Rektor I.

Sementara Fendy Suhariadi mengaku  LSP 
(Lembaga Sertifikasi Profesi) lembaga yang 
memperoleh lisensi dari BNSP untuk melakukan 
kegiatan sertifikasi profesi. LSP sendiri memiliki 
tugas untuk melakukan verifikasi dan asesment 
(untuk memenuhi persyaratan).

Fakultas Psikologi Sosialisasikan Pentingnya LSP 

      Peringati 20 Tahun, 
Fakultas Psikologi Gelar Donor Darah

DOnORKAn DARAH : Sejumlah Mahasiswa Melakukan
Donor Darah di Fakultas Psikologi

SAmPAIKAn ULASAn : Prof Fendy Suhariadi MT Psikolog 
Menyampaikan Ulasan Materi Kepada Peserta

Kegiatan yang di buka oleh Ir Supoyo 
MT dengan memukul gong diikuti 
baik Doskar maupun mahasiswa 

USM ini berlangsung sangat meriah.
Supoyo mengatakan dalam Dies Natalis 

USM yang ke-32 tahun merupakan usia 
yang sudah matang dalam bidang apapun. 
Dalam rangka ini salah satu tujuan USM 
adalah menguri-uri budaya karena  jarang 
kampus yang punya gamelan kecuali yang 
ada jurusan seni.

Dengan adanya kegiatan ini dapat 
terlihat orang yang mempunyai darah 
seni karena seni tidak sembarangan orang 

bisa. Kegiatan ini diikuti 7 kelompok yang 
berasal dari 4 kelompok dari doskar dan 3 
kelompok dari mahasiswa. 

“Hal ini dapat menjadikan suatu acuan 
kita akan membuka jurusan seni dan di 
gabung dengan sastra karena kita sudah 
punya modal dasar” ujar Supoyo.

Untuk tim penilai sendiri yaitu  
Warseno RRI, Ki Marjuki Purna Undip, 
Sri Hadi Purna Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan.

Tri Setyawati S Sn selaku koordinator 
lomba mengatakan bahwa “lomba 
karawitan ini merupakan kebijakan dari 

JUARA : Dosen dan Karyawan Fakultas Psikologi 
Dapatkan Juara 1 Dalam Lomba Karawitan

Juara 1 
Lomba Karawitan

SeMaranG - Fakultas 
Psikologi berhasil meraih 
Juara 1 lomba karawitan 

pada Pekan Olahraga dan 
Seni Dosen, Karyawan 

(Doskar) dan Mahasiswa 
dalam rangka Dies Natalis 

yang ke-32 Universitas 
Semarang (USM) yang 
diadakan di Auditorium 

Ir Widjatmoko USM (20/6).

pimpinan yang merupakan wujud 
dan kontribusi untuk nguri-uri 
budaya.”

Sebagai langkah kongkrit yang 
bagus ini Tri juga mengatakan 
bahwa banyak kendala yang 
dilaluinya diantaranya adalah dalam 
mengumpulkan personil karena 
minimal personil adalah 13 orang, 
jika tidak mencapai 13 personil maka 
akan ada yang kosong sehingga 
menghasilkan lagu yang kurang 
bagus. Selain itu waktu latihannya 
untuk dosen dan karyawanyaitu 
dilaksanakan setelah pulang kerja.

Harapan Tri dalam karawitan 
yang sudah mendunia ini adalah 
ingin adanya perhatian khusus baik 
yang tua maupun yg muda karena 
budaya merupakan warisan turun 
temurun  dan jika tidak dilestarikan 
maka akan punah.

Sementara Ki Marjuki meng-
ungkap bahwa ia terharu dan bangga, 
karena minat dan bakat yang tinggi 
sehingga dapat menyaingi yang 
mempunyai ketrampilan yang luar 
biasa.

“Harapan saya karawitan ini agar 
tetap dilestarikan karna Perguruan 
Tinggi (PT) yang bisa melestarikan 
hanya USM karena banyak PT yang 
dapat membeli gamelan dll tapi tidak 
bisa seperti USM” tambahnya.

Selain itu Marjuki juga ber-
harap diadakan latihan minimal 
1 bulan sekali sehingga lomba 
ada peningkatan sehingga dapat 
diceritakan ke anak cucunya kelak.

Untuk Kategori Doskar yang 
mendapatkan Juara 1 adalah dari 
Fakultas Psikologi, kemudian untuk 
mahasiswa yang mendapatkan 
Juara 1 adalah berasal dari Fakultas 
Teknologi Pertanian.
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Sebagai upaya memepersiapkan 
Revolusi Industri 5.0, Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komu-

nikasi (FTIK) Universitas Semarang 
(USM) menggelar Seminar Nasional 
yang bertajuk “Peran Sumber 
Daya Manusia Berkualitas dalam 
Menyongsong Revolusi Industri 
5.0” di Auditorium Ir Widjatmoko 
(4/11/2019).

Kegiatan ini diikuti 500 le-
bih peserta dan menghadirkan 
narasumber dari University Sains 
Malaysia (USM) Associate Profesor 
Revany Bustami Ph D, Operasional 
Senior Managemen Enterprise 
Government and Bussines Service 
Telkom Indonesia, Leonardo Budhi, 
dan Dr Titin Winarti (Dosen FTIK 
USM).

Dalam materinya, Revany Bus-
tami menyampaikan, pada era revolusi 
industri 5.0 agama akan kembali 
memimpin ilmu pe nge tahuan. 

M e n u r u t n y a  a k a n  t e r -
jadi re-spiritualisasi  masyarakat,  
materialisme dan saintisme akan 
terus menurun serta lembaga akan 
bergerak ke arah responsif nyata dari 
penata layanan global. 

“Pada revolusi industri 5.0 para 
cendekiawan dan lembaga pendidikan 
harus mengungkap mendapatkan 
kembali kekuatan revolusi industri 
5.0, para cendekiawan dan lembaga 
pendidikan harus menjadi kompas,” 
tegasnya. 

Sementara Leonardo Budhi mem-
beri perspektif bahwa masyarakat 
5.0 merupakan masyarakat berbasis 

teknologi.
“Teknologi kunci untuk me-

wujudkan masyarakat ini adalah big 
data, artifical intelligence, dan IoT 
(Iinternet of thing), sehingga perlu 
menciptakan kemampuan baru,” 
ujarnya.

Sementara Dr Titin Winarti me-
nyampaikan, dalam menghadapi 
tantangan perguruan tinggi da-
lam menghasilkan SDM untuk 
menghadapi revolusi industri 5.0, 
ada empat versi gambaran Revolusi 
Industri 5.0.  

Satu di antaranya cognitive 
system. Jika di era Revo lusi Industri 
4.0 manusia masih dibutuhkan untuk 
memperbaiki perangkat (hardware) 
yang rusak, maka di Revolusi Industri 
5.0 perangkat sudah otomatis mampu 
memperbaiki dirinya sendiri. 

Human intelligence + cognitive 
computing para ahli memperkirakan 
pada era 5.0, manusia dan mesin akan 
bekerja sama dalam memecahkan 
suatu masalah.

SEMARANG- Makin gencarnya serangan teknologi, 
menuntut semua pihak untuk lebih bersiap dalam 
memanfaatkannya. Agar tidak terjerumuspada hal-hal negatif, 
sejak dini siswa perlu dibekali pemahaman terkait teknologi 
informasi yang muncul.

Karenanya, dalam menghadapi kemajuan teknologi 
informasi (TI) yang begitu pesat, semua jenjang pendidikan 
juga harus wajib mengikuti perkembangan TI. Hal tersebut 
menjadi latar belakang Universitas Semarang (USM merasa 
ikut bertanggungjawab guna memberikan benteng bagi 
generasi masa depan. Salahsatunya dengan menggelar 
kegiatan Pelatihan Office Dasar Bagi Siswa Sekolah Dasar 
(SD) Muktiharjo 01 Semarang.

Pelatihan untuk ciptakan siswa plus, dilaksanakan pada 
tanggal 15 Maret 2019 dan 24 Maret 2019, di laboratorium 
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK). Selain 
itu, kegiatan ini dirasa dapat mengarahkan ke hal positif dalam 
penggunaan perangkat TI.

Kegiatan ini merupakan salah satu program pengabdian 
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat) Universitas Semarang yang diisi dengan pelatihan 
penggunaan fitur-fitur di pada perangkat lunak Office.

Pelatihan dilakukan Tim Pengabdian Vensy Vydia, 
M.Kom., Tirta J Kumkamdhani S.Kom, MM. dan Ahmad 
Rifai, M.Kom. dari Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas 
Semarang (USM).

Kegiatan yang dihadiri 40 siswa SD Muktiharjo 01 
Semarang ini dibuka dengan pengenalan perangkat 
lunak Office oleh Vensy Vydia, MKom yang kemudian 
dilanjutkan dengan praktek langsung penggunaan Office dan 
diakhiri dengan evaluasi. Diharapakan pelatihan ini selain 
mengarahkan penggunaan computer secara posfitif, juga 
memberikan wawasan kepada siswa penggunaan perangkat 
lunak perkantoran.

SEMARANG - Kegiatan kampanye bertajuk 
“Creativity In Your Hand” yang diinisiasi oleh mahasiswa 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang (USM) 
bekerjasama dengan Madrasah Aliyah Al-Asror telah 
sukses diselenggarakan (20/4).

 Kegiatan kampanye ini diadakan bertujuan agar 
generasi milenial terutama di kalangan pelajar lebih open 
minded mengenai konten kreatif  dan produktif dalam 
menghasilkan sebuah konten kreatif yang positif, informatif 
dan edukatif melalui gadget yang mereka miliki. 

Dalam perkembangan era digital saat ini, masih 

banyaknya generasi milenial hanya sebatas pengguna 
aktif sebagai penikmat konten, namun kurang produktif 
dalam membuat konten kreatif. Sesuai dengan tema yang 
di ambil, maka  dari itu mahasiswa Ilkom semester 6 USM 
berbagi ilmu dan pengalaman mengenai pemahaman 
bagaimana dan apa itu content creative. 

Kegiatan kampanye kali ini kami lebih banyak 
mengupas perihal konten kreatif berupa vlogging dan 
blogging, serta mengajarkan bagaimana cara membuatnya 
dengan menggunakan aplikasi yang ada di masing-masing 
gadget yang mereka miliki, seperti: InShot-Video Edittor 
& Video Maker dan Piktochart.

Tidak hanya mengajarkan bagaimana caranya 
membuat sebuah konten yang menarik, namun mahasiswa 
ilkom USM juga mengedukasi para pelajar untuk bijak 
dalam bermedia sosial? Sebagai contoh yang sering kita 
jumpai yaitu seseorang yang menggunakan media sosial 
dengan menyebarkan berita hoax, hate speech ataupun 
mengunggah konten yang useless, alay agar menjadi viral 
dan mendapatkan viewer dan subscribers yang banyak. 

”Maka dari itu kita menghimbau dalam kampanye ini 
para generasi milenial harus bisa kreatif untuk memilih 
ataupun membuat konten yang menarik agar dapat kita 
share ke media sosial, tentunya yang positif, informatif, 
edukatif serta bermanfaat dan dapat diterima baik oleh 
khalayak.

Sambut Revolusi Industri 5.0, 
FtiK Hadirkan 

Narasumber dari Malaysia

Profesor Revany Bustami Ph D berbicara dalam Seminar Nasional yang bertajuk “Peran Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0” di Auditorium Ir Widjatmoko, Universitas 

Semarang (4/11/2019).

SeMaranG – Dalam menghadapi era modern ini, 
salah satu hal yang sangat penting saat ini adalah teknologi. 
Perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri semakin maju dan 
tentunya Indonesia harus mengikuti kemajuan tersebut. 

Beajar asyik, sejumlah siswa konsen mendengarkan 
pemaparan terkait pemanfaatan office di FTIK USM. 

Bentuk Siswa Plus, FTIK 
Latih Office Bagi Siswa SD

Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Kenali Potensi Diri

GROBOGAN - Mahasiswa semester 6 Ilmu Komunikasi 
menyelenggarakan kampanye dalam Mata Kuliah Manajemen 
Public Relations (MPR) dengan tema “Kenali Potensimu” ini 
diselenggarakan di SMAN 1 Pulokulon Grobogan. 

Kampanye ini  bertujuan untuk menjadikan generasi muda 
dengan citra diri yang penuh potensi dan membantu mereka 
agar dapat mengenali potensinya sejak dini. 

Menurut Fegi (20) yang merupakan ketua dari kelompok 
ini mengatakan bahwa kampanye ini diharapkan mampu 
membantu anak SMA N 1 Pulokulon untuk mengenali 
potensi mereka dan mengasah kemampuan yang mereka 
miliki mulai sejak dini. “Meskipun mereka tidak berada di 
wilayah perkotaan, kita mengadakan kampanye ini ya untuk 
menambah wawasan mereka terhadap pentingnya mengenali 
potensi, cara mengasah bakat dan lainnya” tutur Fegi.

Pak Arif (27) yang merupakan salah satu guru dari SMA N 
1 Pulokulon berpendapat jika kegiatan ini sangat bermanfaat 
bagi anak-anak SMA, karena menurutnya anak SMA tengah 
berada dimasa puber yang harus dikendalikan secara positif. 
“Setidaknya kegiatan ini positif, karena membantu anak-anak, 
khususnya kelas XI untuk mengenali apa potensi yang harus 
mereka kembangkan” tambahnya.

Kegiatan ini juga  diisi dengan berbagai macam kegiatan 
seperti tips cara mengenali potensi diri, cara untuk membuat 
citra yang positif dan ada game untuk membantu kita 
mengenali potensi dalam diri. 

Mahasiswa Ilkom USM Rangkul 
Siswa MA Al Asror Belajar Konten Kreatif
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SEMARANG - Sebagai bentuk aplikasi dari teori 
di bangku perkuliahan, mahasiswa Ilmu Komunikasi 
(Ilkom) Universitas Semarang (USM) menggelar Expo 
Iklan dengan menyulap Gedung M Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dengan berbagai iklan pada Senin 
(17/6).

Sejumlah 14 kelompok 
mahasiswa semester 6 
memamerkan hasil inovasi-
inovasi karya produk iklan 
kepada para pengunjung 
dengan menghias masing-
masing stand.

Oki wicaksono salah 
satu peserta Expo memerkan 
produknya dengan mengajak 
para pengunjung untuk 
menyusun sebuah puzzle yang 
bertuliskan “up terus power 
lo” sebagai bentuk memberikan 
semangat jiwa pemuda seorang 
mahasiswa dalam berkarya.

“Power up produk kita adalah peduli 
lingkungan, contoh disini adalah 
penggunaan kemasan ciki bekas, yang 
kita gunakan sebagai display indikator. 

Kita disini menginovasikan sebuah produk minuman 
berenergi dengan rasa semangka. Namun, uniknya produk 
ini memiliki double packaging yaitu ketika kita membalik 

kemasan disitu terdapat fakta menarik tentang 
sampah, karena pada akhir-akhir ini 

marak sekali kampanye tentang bahaya 
sampah plastic terhadap lingkungan.

“Nah disini kita menampilkan 
tentang fakta-fakta bahwa ketika 
sampah plastik itu sampai 
laut dampaknya seperti 
apa, kan membahayakan 
hewan-hewan laut” tuturnya 
memaparkan inovasinya. 
Kita ingin kemasan ini tidak 
jadi sampah tapi mereka bisa 
menggunakan lagi seperti 

untuk kotak pensil, ataupun 
lainnya” imbuhnya.

Dosen pengampu mata 
kuliah manajemen produksi 

iklan, Errika Dwi Setya Watie S Sos 
MIKom mengaku kegiatan ini dilakukan 

Supaya pembelajaran secara teori yang telah 
didapatkan mahasiswa bisa benar-
benar mereka aplikasikan meskipun 
bukan produk real.

Kegiatan yang diikuti 222 
peserta ini meliputi  Web 
Desain Competition ke-

lompok dan Story Telling Com-
petition Individu dengan hadiah 
jutaan rupiah yang diikuti oleh 5 
tim / 15 orang Lomba Web Desain 
dan 13 orang Story Telling dari 
SMA/SMK Se-Jateng.

Ady Setiawan selaku Ketua 
Panitia menyampaikan bahwa acara 
tersebut merupakan acara tahunan 
sebagai sarana pengembangan 
teknologi. Selain itu Ahmad Rif ’an 
Ketua Badan Eksekutif (BEM) 
FTIK mengatakan bahwa “ Tema 
Technozone kali ini digunakan 
karena fakultas kami bidangnya 
teknologi dan zona teknologi”.

Sementara itu Wakil dekan 
II FTIK USM Errika Dwi Setya 
Watie S Sos M I Kom mengaku 
bahwa kegiatan tersebut bertujuan 
untuk mengembangkan dan 
mengimplementasikan i lmu 

pengetahuan yang diperoleh dan 
juga memberikan sumbangsih 
kepada USM dan juga untuk pro-
mosi fakultas, agar semakin 
dikenal, semakin baik, dan semakin 
dipandang orang serta elegan di 
ranah teknologi.

Selain lomba juga diadakan 
Seminar dengan Tema “Beyond 
Your Limit Zone” dengan tiga 
pembicara kali ini adalah Petrus 
Mahendra (Selebgram & Content 
Creator), Deddy Saputra (ERP 
System Analyst), dan Dani M Akyar 
(Head of Community Development 
Smartfren).

Peserta seminar berasal dari 
siswa SMA/SMK dan juga dari 
mahasiswa umum dan dibuka oleh 
Dekan FTIK USM Susanto S Kom 
M Kom.

“Kegiatan ini dilakukan oleh 
organisasi mahasiswa FTIK USM 
agar dapat belajar menggelar 
suatu acara dan dapat memetik 

ilmunya serta menambha soft skill 
mahasiswa” ungkap Susanto.

Dani M Akyar selaku pemateri 
memberikan tips tentang 4 kunci 
menghasilkan uang di internet yaitu 
dengan beberapa cara yang pertama 
jualan produk fisik di social media, 
kedua jualan produk digital di 
internet seperti e-book, desain 
grafis, foto royalty, plugin template, 
nama domain, ketiga adalah jualan 
produk jasa, translator, penulis 
freelance, social media admin, web 
development, dan yang terakhir 
adalah jualan produk konten yaitu 
blog/situs beriklan, aplikasi, website 
keanggotaan, dan youtuber.

Akyar menambahkan “Kalian 
harus keluar dari zona batas kalian, 
kalian dipaksa untuk berkembang 
dan kreatif, dengan apapun jika 
kalian dituntut untuk melakukan 
sesuatu diluar batas kemampuan 
maka disitu akan mengeluarkan 
kemampuannya”

Sementara Deddy Saputra 
menjelaskan kepada para peserta 
tentang Internet Of Things (IoT) di 
mana benda-benda di sekitar kita 
dapat berkomunikasi antara satu 
sama lain melalui sebuah jaringan 
seperti internet.

Sebagai negara maritim tentu Indonesia tidak 
lepas dari yang namanya pantai, dengan memiliki 
lebih dari 99.093Km panjang garis pantai, namun 
sangat disayangkan keindahan pantai itu dapat 
rusak hanya karena sampah. 

Indonesia memiliki jumlah populasi terbesar 
nomor empat di dunia, tentu saja sampah yang 
dikelola negara cukup banyak dan tidak semua 
sampah dapat ditampung dan dikelola dengan 
benar, belum lagi sampah kiriman dari negara-
negara tetangga yang terdampar di tepi pantai 
yang terbawa oleh ombak, ya tentu saja ini sangat 
memprihatinkan karena sampah akan merusak 
alam bahkan populasi makhluk hidup.

Salah satu alam yang hampir rusak hanya 
karena sampah adalah Pantai Tirang yang tepatnya 
berada di kota Semarang, memang benar pantai ini 
mungkin sepi dari wisatawan luar karena tempat 
yang tidak banyak orang tahu dan akses yang sulit 
untuk ke sana, pantai ini juga memiliki kondisi 
yang sudah pada tahap mengkhawatirkan karena 
keindahan pantai seperti diselimuti oleh sampah.

Akan kekhawatiran dan kepedulian itu  
Mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi 
Universitas Semarang menggencarkan gerakan 
peduli lingkungan yang dipelopori oleh Himpunan 
Mahasiswa jurusan Teknologi Informasi 
(HIMMATISI), pelaksanaan dilakukan pada 
hari Kamis, 28 Maret 2019 yang mana acara 
ini sudah memiliki persetujuan dengan Dekan 
Fakultas TIK, Jihan Fadilla merupakan ketua dari 
acara HIMMATISI PIECE FOR NATURE yang 
bertema “GERAKAN SATU HATI PEDULI 
LINGKUNGAN”. 

Acara tersebut melibatkan Dosen FTIK 
Universitas Semarang juga ikut serta pada kegiatan 
kali ini sebagai pembuka kegiatan dan melakukan 
aksi simbolis untuk mempertegas bahwa kegiatan 
bersih-bersih pantai ini sangat didukung dan 
menjadi program kecendikiawanan jurusan 
Teknologi Informasi. 

Setelah pembukaan dengan aksi simbolis, 
seluruh mahasiswa teknologi informasi yang 
berjumlah lebih dari 200 masa, semua bergerak 
memencar dari muara sungai di Pantai Tirang, 
menyisir tepi pantai untuk memungut sampah yang 
terdampar di sepanjang bibir pantai. 

Kegiatan yang berlangsung dari jam 08.00-
11.00 WIB ini memiliki kesan dan keseruan 
tersendiri bagi mahasiswa yang ikut serta dalam 
acara tersebut, walau hanya tiga jam namun 
perbedaan pantai telihat jauh lebih bersih dari 
sebelum kita datang. 

“Aksi seperti ini harus terus terlaksana,walau 
pun sedikit orang dan waktu coba kita lihat 
hasilnya, sungguh berarti bukan” ujar Ketua 
Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi 
Informasi. 

Memang belum sepenuhnya kegiatan ini tercapai 
karena batasan waktu yang ada dan juga udara 
pantai semakin siang akan terasa semakin panas. 
Walau dengan waktu seadanya kondisi pantai sudah 
lumayan baik dari kondisi sebelumnya, dengan 
harapan diadakannya kegiatan ini dapat menjadi 
contoh umum masyarakat, dan juga dimulainya 
oleh mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi 
Universitas Semarang ini mendapat perhatian dari 
pemerintah setempat sehingga pengelolaan Pantai 
Tiram jauh lebih terjamin nan layak menjadi salah 
satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke 
Kota Semarang.

222 Peserta 
ikuti FtiK Fest

SAmPAIKAn mATERI : 
Dani M Akyar Head of 

Community Development 
Smartfren Menyampaikan Materi 

pada Seminar FTIK Fest

SeMaranG - Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(FTIK) Universitas Semarang (USM) kali ini menggelar FTIK 
Fest Technozone Tingkat SMA/SMK sederajat Se-Jawa 
Tengah (Jateng) di Auditorium Ir Widjatmoko USM (8/4).

Satukan Hati, 
Peduli Lingkungan

“Aksi Simbolik yang dilakukan salah satu Dosen 
FTIK yang mewakili Dekan FTIK sekaligus 

membuka kegiatan hari itu” IMG_0576

Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Sulap Gedung Jadi Media Iklan

Salah satu mahasiswa Ilmu 
Komunikasi memamerkan hasil 

inovasi kelompoknya.
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SEMARANG -Pascasarjana Universitas 
Semarang (USM) Adakan Kuliah Umum 
dan Kerjasama dengan dengan Direktorat 
Jendral Keuangan Negara (DJKN) wilayah 
Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang dilaksanakan di 

Ruang Sidang Utama USM (8/5)
Acara yang dihadiri Direktur Pascasarjana 

Dr Drs Djoko Santoso M Si berlangsung 
dengan lancar dan ditandatanganinya 
kerjasama dengan Tavianto Nugroho selaku 
Kepala DJKN Jateng DIY beserta jajarannya.

Selain itu kuliah umum yang dise-
lenggarakan juga diikuti oleh seluruh 
mahasiswa pascasarjana hingga mengundang 
alumni juga.

Foto Bersama: Tavianto Nugroho Kepala 
DJKN Jateng DIY berfoto bersama dengan 
peserta kuliah umum

Pascasarjana USM Lakukan Kuliah 
Umum dan Kerjasama DJKN Jateng DIY

Kunjungan 
Bank Indonesia 
ke Perpus Pasca
SEMARANG -Kunjungan Bank Indonesia ke 

Pascasarjana Universitas Semarang (USM) dilaksanakan 
di Perpustakaan Pascasarjana USM (18/6)

Acara tersebut diadakan sebagai komitment dalam 
pelibatan perguruan tinggi melakukan kegiatan-kegiatan 
di Bank Indonesia sehingga diadakan kunjungan ke 
Perpustakaan USM.

Selanjutnya Pada kesempatan tersebut, acara 
difokuskan pada masalah penjajakan kerjasama terkait 
penguatan di bidang kepustakaan.

Kegiatan lebih lanjut nantinya akan ditindak lanjuti 
dengan tukar menukar tulisan dalam jurnal lembaga 
masing-masing dan kegiatan-kegiatan lain yang 
bermanfaat pada Tri dharma perguruan tinggi.

Ke 125 mahasiswa baru tersebut terdiri dari 57 Mahasiswa 
S2 Magister Ilmu Hukum dan 68 mahasiswa S2 Magister 
Managemen yang sebelumnya dilakukan seleksi dari 

157 peminat.
Mahasiswa baru secara resmi diterima oleh Rektor USM, 

dalam hal ini  diwakilkan kepada Wakil Rektor I, Prof Dr 
Dra Hardani Widhiastuti MM Psikolog dengan penyerahan 
simbolik Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada perwakilan 
mahasiswa baru. Usai upacara penerimaan mahasiswa baru 
mereka mengikuti pengenalan akademik dari program studi 
baik S2 magister manajemen maupun S2 magister ilmu 
hukum.

Dalam sambutannya Hardani menyampaikan mahasiswa 
baru S2 Magister  diharapkan mampu menyelesaikan masa 
studi paling cepat 18 bulan dan paling lama 4 tahun. 

“Mengingat sekarang sudah diterapkan Penomoran Ijazah 
Nasioanl (PIN) diharapkan jangan sampai lebih dari 4 tahun 
masa studinya selain di DO juga nantinya tidak akan tercantum 
PIN dalam ijazahnya” tuturnya.

“Semua adalah menandakan dari etos dan komitmen untuk 
belajar dan mengembangkan kompetensi sumber daya dan 
organisasi Mahasiswa baru, oleh karena itu masa studi ini harus 
dijalani dengan sebaik mungkin” tambahnya.

Sementara Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Prof 
H Abdullah Kelib SH, menyampaikan bahwa mahasiswa S2 
Magister USM tahun ini sudah mempunyai pekerjaan, sehingga 
tidak lagi mencari-cari lapangan pekerjaan, namun tinggal 
mengembangkan kompetensi ataupun organisasi yang sedang 
ditekuni, tentunya dengan fokus masa studi. 

125 Mahasiswa Baru Magister USM 
ikuti Pengenalan akademik

SEMARANG- Sebanyak 125 mahasiswa baru 
Magister resmi diterima di Universitas Semarang 
(USM) setelah mengikuti Upacara Penerimaan 
Mahasiswa Baru Program Pascasarjana USM 
Program Studi Magister Manajemen Angkatan 
XXXVII dan Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Angkatan IX  di Auditorium Ir Widjatmoko (31/3).

BERIKAN KTM : Wakil Rektor I, Prof 
Dr Dra Hardani Widhiastuti MM 
Psikolog Meresmikan Mahasiswa 
Baru Magister secara Simbolik 

dengan Menyerahkan KTM

FOTO BERSAmA: Bank Indonesia Kantor Jawa Tengah 
berfoto bersama dengan Pengelola Pascasarjana USM

SEMARANG -Pascasarjana Universitas 
Semarang (USM) adakan Penguatan Mutu 
Internal yang ditinjau langsung oleh Badan 
Pengendalian Mutu (BPM) USM yang 
dilaksanakan di Gedung Pascasarjana USM 
(20/5)

Acara tersebut diadakan sebagai upaya 
melakukan penguatan mutu internal 
pascasarajana baik magister hukum maupun 
magister manajemen.

Selanjutnya Badan Penjaminan Mutu 

melakukan audit atu evalusai internal tentang 
Tridharma perguruan tinggi yang utamanya 
adalah audit pembelajaran.

“Kehadiran BPM sangat penting dalam 
menjadikan Pascasarjana lebih baik pada masa 
yang akan datang” tutur Dr Drs Djoko Santoso 
MSi yang merupakan Direktur Pascasarjana 
USM.

ADAKAn AUDIT : Badan Pengendalian Mutu 
(BPM) USM Adakan Audit Pascasarjana yang 

dilaksanakan di Gedung Pascasarjana USM 

BPM USM Adakan Audit Pascasarjana

Pascasarjana
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SeMaranG– Universitas Semarang 
(USM) tampil sebagai juara umum 
dengan perolehan satu medali emas, 
dua perak dan dua perunggu, dalam 
Kejuaraan Bulutangkis Piala Rektor 
Universitas PGRI Madiun VI, yang 
digelar di GOR Cendekia Madiun, 
baru-baru ini. 

Medali emas tim bulutangkis USM 
diraih dari nomor ganda campuran, 
Hardi Adrian Bediona/Nila Reza 

yang di final mengalahkan rekannya sendiri, 
Muhammad Rivaldo/Tutut Novi Rosita dengan 
skor 21-15, 21-14. 

Sedangkan satu medali perak lainnya, 
disumbangkan dari nomor ganda putra melalui 
pasangan Hardi Adrian Bediona/Muhammad 
Rivaldo, yang di final dikalahkan pasangan 
dari IKIP Bali, Agus Aldi/Agus Aditya dengan 
skor 15-21,21-23.

Ada pun dua perunggu masing-masing 
diraih dari nomor ganda putra, yakni Rahmad 

Ali Assyidiqi/Radian Alfath dan M Saripudin/
Alfan Rifqi Hendrawan.

Pelatih USM, Alfa Vivianita mengatakan, 
hasil yang diraih para atletnya sudah cukup 
bagus. Hasil ini merupakan hasil kerja keras 
para atlet selama latihan.

”Sebenarnya target kami bisa meraih 
minimal dua medali emas. Satu nomor yang 
kami harapkan bisa juara adalah di nomor 
ganda putra, namun akhirnya gagal di final. 
Kami akan lakukan evaluasi agar dalam 
kejuaraan berikutnya bisa meraih hasil yang 
maksimal,” kata mantan pemain pelatnas ini 
dalam keterangannya di Semarang, Selasa 
(25/6).

Menurutnya, keikutsertaan para pemain 
USM di even ini, merupakan salah satu 
rangkaian rangka try out menghadapi Pekan 
Olahraga Mahasiswa (POM) tingkat provinsi 
yang akan diadakan akhir Juli mendatang.

Selain itu juga sebagai persiapan 
menghadapi Kejurnas Bulutangkis Mahasiswa 
di UNS Solo, dan Piala Atlas di Semarang. 
”Kami menargetkan para pemain lolos 
ke Pomnas yang akan digelar di Jakarta,” 
ungkapnya

USM Juara Umum 
Piala Rektor PGRI Madiun

FOTO BERSAMA: Para pemain USM berfoto bersama seusai memenangi  Kejuaraan 
Bulutangkis Piala Rektor Universitas PGRI Madiun VI sebagai juara umum.

SEMARANG - Sebanyak 30 perusahaan 
mengikuti USM Career Fest 2019 di Auditorium 
Ir Widjatmoko USM (4/4).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor 
III USM Dr Mochamad Chaerul Latief MSi 
dilakukan dengan pemotongan pita ini diikuti 
seribu lebih pendaftar dari para alumni USM 
maupun kampus lain.

“Kegiatan ini diharapan dapat menjembatani 
alumni untuk mencari pekerjaan” ungkap Latief.

Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari 
recruitment, career conseling dari berbagai stand 
mulai dari BCA, J&T, BPR Jateng, Sinarmas, 
Multindo, Persada, Transcosmos, Indosat dan 
masih banyak yang lainnya.

Tidak hanya itu kegiatan yang diselenggaranan 
oleh USM Carier and Alumni Center (UCAC ) 

USM ini ada juga culinary festival dari berbagai 
stand kuiner mulai dari makanan hingga ke 
minuman yang beraneka ragam. Kemudian ada 
beauty class dan workshop dari Purbasari, dan 
music entertainment.

Salah satu peserta  Arif Wicaksono dari 
alumni Teknologi Informsi USM yang datang 
pada acara kali ini mengaku bahwa acara 
tersebut sangat membantu sekali dalam mencari 
pekerjaan bagi alumni yang belum mendapat 
pekerjaan. 

Sementara Adi Bagus juga menyampaikan 
bahwa acara tersebut menjadi harapan para 
alumni sehingga dapat menumbuhkan semangat 
dalam mencari pekerjaan dengan keinginan 
sesuai passion.

Dalam hal ini Adi sebenarnya ingin 
membuka lowongan pekerjaan sendiri, 
sedangkan ia terkendala oleh modal sehingga 
pekerjaan yang akan ia lamar dijadikan sebagai 
batu loncatan untuk mengembangkan usaha 
yang direncanakannya.

Menjadi mahasiswa yang kreatif 
adalah dambaan setiap mahasiswa, 
demikian juga pemuda yang bernama 
Angga Budi Yogatama kelahiran 
Klaten, 4 Desember 1998 
itu. Mahasiswa Teknik 
Eloktro Universitas 
Se marang ini men-
dapatkan pres-
ta si yang mem-
banggakan 
dalam lom-
ba yang di ada-
kan oleh Ke-
menristekdikti.

Pemuda dari 
pa sangan suami 
istri Siswanto dan 
Ruh Aida Istanti ber-
hasil mendapatkan Juara 
1 Kontes Robot Sepak Bola 
Indoneia (KRSBI) Regional 3. Angga 
bersama tim nya akan berangkat 
mewakili Regional 3 ke taraf  Nasional.

Pemuda yang akrab di sapa Angga 
ini awalnya psimis dalam proses 

pembuatan robotnya karena sumber 
daya manusia yang kurang dan 
terkendala tentang dana, tetapi dengan 

semboyannya “jangan pernah lari 
dari masalah” maka Angga 

tetap semangat dalam 
proses pembuatannya.

Angga yang ber-
cita-cita menjadi 
dok ter gigi ini 
juga mempunyai 
hobby travelling. 
Angga juga mam-
pu membagi 
waktunya 

meskipun 
terkadang Angga 

harus mengorbankan 
waktu tidurnya yang 

semata-mata demi masa 
depannya.

Angga yang membuat robot da-
lam waktu 3 bulan ini ingin selalu 
mem pertahankan prestasinya, karena 
mengingat perjungannya yang tidak 
mudah.

Juara 1 Kontes Robot 
Sepak Bola Indonesia 

KOnSULTASI: Para Peserta berbondong datang 
konsultasi dan melamar pekerjaan di acara USM 
Career Fest di Auditorium Ir Widjatmoko USM.

30 Perusahaan Ikuti 
USM Career Fest

SEMARANG- Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Paskibra Universitas 
Semarang menggelar Workshop 
Sosialisasi dan Pelatihan Pedoman 
Perpang TNI No 46 Tahun 2019 dengan 
tema “Selaraskan Perbedaan, Ciptakan 
Generasi Berintegritas” di Aula Gedung 
V Lantai 6 (23/4).

Kegiatan yang digelar rutin tiap 
tahun ini diikuti 140 peserta SMA/SMK/
MA sederajat dari Semarang, Demak, 
Ungaran, Salatiga serta Surakarta.

Adapun kegiatan ini menghadirkan 
dua narasumber yang ahli dalam bidang 
teori maupun praktik yaitu Serda Tabah 
Surrahman dan Peltu Petrus Didik 
Bintoro.

Afdilla Agustya Devita selaku Ketua 
Panitia mengaku kegiatan ini merupakan 
sa lah satu upaya mempersiapkan pa-
ra peserta dalam menghadapi acara ber-
gengsi Gerakan Aksi Paskibra (GAP) V 
yang akan diadakan pada Juli mendatang. 
“Workshop ini merupakan patokan 
untuk GAP V pada Juli mendatang, jadi 
materi yang disampaikan akan menjadi 

acuan pada lomba tersebut” ujar Afdilla.
“Mengingat dari masing-masing 

daerah itu memiliki perbedaan peraturan, 
seperti mengepal dan menggenggam itu 
saja antara di daerah Solo dan Demak 
seperti yang disampaikan pemateri tadi 
udah berbeda. Jadi sesuai tema yang kita 
angkat pada kegiatan ini, menyelaraskan 
perbedaan tersebut sehingga bisa 
disatukan sesuai peraturan yang telah 
ditentukan” imbuhnya.

“Saya berharap mereka lebih faham 
mengenai Peraturan Baris Berbaris 
(PBB) yang baik dan benar sehingga 
mereka lebih matang dalam menyambut 
GAP V mendatang” pungkasnya.

Harapanya saat lomba pada Juli 
mendatang semua peserta sudah 
memahami standar penilaian lomba 
sehingga masing-masing sekolah sudah 
satu presepsi dalam perlombaan ini 
nantinya.

Selian itu dengan adanya kegiatan ini 
para peserta bisa melakukan persiapan 
untuk berlatih sehingga nanti bisa tampil 
dengan maksimal dan meraih prestasi.

Persiapkan Lomba, 
Paskibra USM Gelar Workshop
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SEMARANG- Melihat mayoritas penduduk warga 
Indonesia merupakan islam, Pusat Kajian Halal 
Universitas Semarang (USM) menggelar seminar 
Produk Halal yang bertajuk “Internalisasi Produk 
Halalan Toyyiban Dalam Rangka Menyambut 
Pemberlakuan Wajib Bersertifikat Halal” di Aula 
Gedung V Lantai 6 (15/5).

Kegiatan yang diikuti 200 peserta dari UMKM dan 
mahasiswa ini mengahdirkan empat narasumber 
yaitu Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA (LPPOM MUI 
Jateng), Prof Dr Widayat (Ketua Konsorsium Halal 
Jateng), Drs Arie Sulistiono (BOD Virgin Cake 
and Bakery) serta Dika Ayu Hardianti dari Wardah 
Cosmetic.

“Kegiatan ini sebagian dalam 
bentuk dakwah, melalui Pusat 
Kajian Halal yang diketuai 
oleh Dr Ir Rohadi MP 
ini berupaya untuk 
memberikan kontribusi. 
Selain itu yang 
perlu diketahui 
adalah halal bukan 
hanya menjadi 
peraturan saja, 
tapi juga menjadi 
budaya masyarakat 
Indonesia, dimana 
halal saat ini bukan 
membicarakan soal 
makanan saja, namun 
produk, produk lain 
seperti kosmetik, baju, 
bahkan elektronik” ujar Ketua 
Panitia Dr Muhammad Junaidi 

SHI MH.
Dalam sambutan yang sekaligus membuka 

acara, Rektor USM, Andy Kridasusila SE MM 
mengatakan USM mencoba berkontribusi dalam 
aktifitas industri melalui pusat kajian halal ini. 
Kegiatan ini juga mayoritas islam, ini sangat luar 
biasa jika bisa mampu mensosialisasikan tentang 
sertifikasi halal, pasarnya sangat besar. 

“USM mencoba berpartisipasi aktif melalui 5 
program peduli, yaitu peduli pendidikan, peduli 
olahraga, peduli budaya, peduli sosial, dan peduli 
lingkungan” imbuhnya.

Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA menyampaikan 
tentang Peran Dan Kesiapan LPPOM 

MUI: Migrasi BPJPH Daerah. 
“Alhamdulillah sampai hari ini 

dan insyaa Allah, jika UU NO. 
33/2014 ditelaah, dicermati 

secara seksama, LPPOM 
MUI masih dan akan 
terus berperan dalam 
sertifikasi halal di 
Indonesia. Termasuk 
di dalamnya apabila 
nantinya ada BP JPH 
Daerah” ujarnya.

Kemahasiswaan

SeMaranG- Universitas Se-
marang (USM) adakan pem-
bekalan Kuliah Kerja  Nyata (KKN) 
Pembela ja ran  Pemberdayaan 
Masyarakat (PPM) Angkatan XIX 
yang dilaksanakan di Auditorium Ir 
Widjatmoko (13/5).

Kegiatan ini diikuti 1417 maha-
siswa baik kelas pagi maupun ke las 
sore. Kegiatan KKN akan dilak sanakna 
di lima kecamatan yaitu kecamatan 
Tembalang, Banyumanik untuk kelas 
pagi sementara untuk kelas sore di 
kecamatan Genuk, Pedurungan, dan 
Semarang Barat selama sebulan.

Untuk pembagian di setiap 
kelurahannya adalah sebanyak 20 
mahasiswa dengan Dewan Pen -
damping Lapangan (DPL) me me gang 

dua kelurahan.
Setelah pembekalan KKN kali 

ini mahaiswa diwajibkan untuk sur-
vey lokasi, dimana nantinya ma ha-
siswa akan menemukan ma salah 
di masyarakat untuk me nyu sun 
program kerja yang akan dilaksanakan 
yang merupakan dasar mahasiswa 
untuk melakukan KKN.  Selain itu 
mahasiswa diharapkan dapat memberi 
solusi permasalahan yang ada pada 
kelurahan yang akan ditempatinya 
agar kelurahan tersebut lebih maju.
Program Kerja

Mahasiswa juga diharapkan 
membuat program kerja baik individu 
ataupun kelompok yang harus 
melibatkan masyarakat seperti ka-
rangtaruna, dan ibu-ibu PKK.

Narasumber kali ini berasal dari 
Bagian Tata Pemerintahan Kota 
Semarang dengan menjelaskan tata 
kelola mulai dari Kota Semarang 
hingga menjelaskan tentang kelu rahan 
bahkan tentang kampung tematik.

Kemudian Narasumber se lan jutnya 
adalah dari Camat Banyumanik dan 
Camat Tem balang yang sama-sama 
men jelaskan tentang potensi hingga 
permasalahan yang ada di kecamatan 
masing-masing.

Sementara Iswoyo SPt MP selaku 
Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM 
mengaku akan melepas mahasiswa 
untuk melaksanakan KKN pada 
tanggal 17 Juli dan akan selesai pada 
15 Agustus.

SeMaranG - Guna membantu 
masyarakat dalam memeneuhi kebutuhan 
ramadhan, Universitas semarang (USM) 
melalui Forum Komunikasi Mahasiswa 
Islam (FOKMI)  dan takmir masjid Baitur 
rasyid menggelar  bazar murah ramadhan 
pada Rabu (29/5)  di Kampus USM.

Kegiatan yang dibuka Oleh Plh Wakil Rektor III 
USM Ir Supoyo MT ini menyediakan 500 paket yang 
terdiri dari beras 5 Kg, gula 2 Kg dan minyak goreng.

Supoyo mengatakan kegiatan ini sangat 
membantu masyarakat yang membutuhkan terutama 
mendekati idul fitri yang mana harga sembako 
semakin naik.

“Kegiatan ini wujud kepedulian USM untuk 
masyarakat agar bisa belanja kebutuhan pokok 
mendekati lebaran idul fitri, semoga bazar murah di 
bulan yang penuh berkah ini senantiasa membawa 
berkah bagi kita semua” ungkap Supoyo.

Supoyo juga berharap agar kegiatan seperti ini bisa 
berjalan rutin agar memebrikan kemanfaatan kepada 
masyarakat sekitar dan membawa keberkahan bagi 
keluarga besar USM.

Selain bazar murah pada weaktu yang sama 
USM juga juga bekerja sama dengan PMI dan Polsek 
Gayamsari dan FKPM membuka Posko mudik 
dengan nama Pos PMI di dekat pintu keluar tol 
Gayamsari untuk membantu masyarakat yang mudik 
untuk bisa istirahat dan menangani pertolonagn 
pertama apabila terjadi kecelakaan.

Sementara Pembina UKM FOKMI Soiful 
Hadi MKom menambahkan bahwa kegiatan 
ini merupakan rangkaian kegiatan ramadhan di 
Kampus, sebelumnya ada kegiatan ngaji Kitab tajul 
Arus bersama Dr KH M Inamuzzahidin, ngaji kitab 
ta’limul muta’llim, Malam Bina Iman dan Taqwa ( 
Mabit), buka bersama setiap hari, peringatan nuzulul 
qur’an, ramadhan ceria bersama, dan santunan anak 
yatim serta dhuafa.

“Semoga kegiatan ini bisa melatih kepedulian 
para mahasiswa terhadap sesama, apalagi ini bulan 
ramadhan yang setiap amal kebaikan akan dilipat 
gandakan oleh Allah SWT” ungkap Saiful.

Sebelumnya USM juga memberikan santunan 
kepada 100 anak yatim dan dhuafa pada Minggu 
(26/5) yang lalu usai sholat tarawih yang mana dana 
di dapat dari USM serta para donatur.

Selain itu pada waktu yang sama juga digelar 
peringatan nuzulul qur’an yang dihadiri masyarakat 
sekitar serta pejabat USM dan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Adapun taushiyah nuzulul qur'an, disampaikan 
oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Dr 
KH M In’amuzzahidin MA.

USM Gelar Bazar 
Murah ramadhan

1417 Mahasiswa Ikuti Pembekalan KKNPPM Ke XIX

Pusat Kajian Halal USM Gelar Seminar

Plh Wakil Rektor III USM Ir Supoyo MT didampingi pembina UKM FOKMI Saiful Hadi MKom 
menyerahkan paket sembako secada simbolis kepada warga masyarakat sekitar kampus

SAMPAIKAN 
MATERI: Prof Dr 

KH Ahmad Rofiq MA, 
LPPOM MUI Jateng 

Menyampaikan Materi 
pada Seminar Produk Halal di 

Aula Gedung V Lantai 6

SAMPAIKAN MATERI: Bagian Tata Pemerintahan Kota 
Semarang menyampaikan materi terkait Pembekalan KKN 

PPM Angkatan XIX yang dilaksanakan di Auditorium Ir 
Widjatmoko.
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SEMARANG - Dosen karyawan Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) 
Universitas Semarang (USM) baru saja 
menyabet Juara 1 Lomba Band dalam rangkan 
Pekan Olahraga dan Seni Dosen Karyawan 
USM 2019 (18/6).

Meraka tampil beda dari biasanya dengan 
setelan gaul dan santai membawakan 2 lagu hitz 
yaitu Bongkar-Iwan Fals dan Aku Cinta Kau 
dan Dia-Dewa19.

Adapun dosen-dosen yang tergabung dalam 
group band tersebut adalah April Firman Daru, 
M.Kom. (Vocal), Fajrianoor Fanani, M.I.Kom. 
(Keyboard), Rahmad Faizal, S.I.Kom. (Drum), 
Ilham, S.I.Kom. (Gitar 1), Sahroni, S.Kom. (Gitar 

2), Febrian Wahyu Christanto, M.Cs. (Bass).
Dalam penampilannya, group band FTIK 

tim band dosen karyawan FTIK mendapat 
pujian dari dewan juri, “selain dapat menghibur 
melalui lagu, tim band ini juga mempunyai 
pesona lain yaitu joke dan pantunnya sehingga 
dapat mencairkan suasana” ungkap Wahyu 
salah satu juri.  

Errika Dwi Setya Watie MIKom, Wakil 
Dekan II FTIK mengatakan, “Kami sangat 
bersyukur dan berbahagia atas raihan tim band 
dosen karyawan FTIK yang telah menyabet 
juara 1 lomba band Porsenidoskar USM 2019. 
Semoga tahun depan dapat dipertahankan 
lagi”.

SeMaranG - Sebagai upaya 
mempersiapkan Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) Universitas Semarang (USM) 
menggelar Seminar dan Workshop 
Pembelajaran Jarak Jauh “Penggunaan 
E- Learning Edmodo di Gedung B 
lantai 2 (20/6)

Adapun dalam kegiatan ini dihadirkan 
Rektor Unika Soegijapranata, Prof Dr F 
Ridwan Sanjaya MS IEC.

Dalam sambutan yang disampaikan Rektor 
USM, Andy Kridasusila mengatakan kami dengan 
Unika sebagai sesama perguruan tinggi swasta 
bukan ingin bersaing tapi malah bersanding. 
“Perguruan tinggi boleh melakukan PJJ, kalau bisa 
20% PJJ dilakukan di tiap progdi, jadi kemarin prof 
DYP menyampaikan perlu memanfaatkan media, 
memanfaatkan IT dalam melakukan pembelajaran 
jarak jauh” ujar Andy. 

Andy berharap agar apa yang disam pai-
kan Rektor Unika bisa menjadi pence rahan. 
bagaimana mempersiapkannya, men jalankannya, 
dan bagaimana nanti mengatasi permasalahn 
yang timbul. Sehingga kedepan USM tidak perlu 
membangun gedung kuliah bahkan kita sudah bisa 
belajar jarak jauh.

“Bagi progdi yang akreditasinya sudah A, 

kalau ingin mengajukan Pembelajaran jarak 
jauh silahkan tidak perlu ijin kemeterian 
selama areanya berbatasan langsung dengan 
Kota Semarang, jadi disini misalnya Kabupaten 
Ungaran, Kabupaten Demak, LLDikti nanti akan 
hanya melihat ruangannya layak atau tidak” 
imbuhnya. 

Sementara Wakil Rektor I USM, Prof Dr Dra 
Hardani Widhiastuti MM Psikolog mengaku 
sosialisasi pendidikan jarak jauh sudah dilakukan 
oleh Kemenristekdikti sejak tahun 2016.  

“2017 kami telah sosialisasikan pada seluruh 
fakultas tentang bagaimana dan pilihannya apa 
saja mengenai PJJ, 2018 kami tetapkan bahwa 
sosialisasikan pada Kaprogdi untuk melakukan 
PJJ yang baru melekat pada kurikulum. Dan 2019 
ini kami melakukan workshop untuk memenuhi 
bagaimana cara-cara untuk menerapkan PJJ di 
USM” tuturnya. 

Sementara Rektor Unika dalam materinya 
menyampaikan pengguna internet di Indonesia 
mencapai 132. 700.000 orang (50,4%), gen X dan 
Y merupakan pengguna internet terbesar, semakin 
muda, presentase pengguna internet di usianya 
makin besar.

Pembelajaran E-learning tujuannya tidak 
lain adalah fleksibiltas waktu dan tempat dalam 
penyampaian materi pembelajaran. Untuk 
contoh implementasinya dapat dilakukan dengan 
pembentukan satgas yang bertugas me-review 
konten untuk blended learning. 

S E M A R A N G -  PA R K E R 
RAMAN “Pare Kering Rasa 
Mantap” , judul proposal PKMK 
Dimas Unggul Saputra, Inovia 
Anggarawati, serta Arpinta Patria 
yang lolos didanai Dikti tahun 2019 
ini. 

Kreativitas yang diangkat oleh 
mahasiswa Fakultas Psikologi ini 
merupakan satu inovasi dari bahan 
dasar yang bisa dibilang tidak banyak 
orang menyukainya. Kering pare ini 
sangat berpotensi untuk menjadi 
usaha sampingan. Kegunaannya  
bukan hanya mencari keuntungan 
namun membantu perekonomian 
serta menambah pengalaman, 
serta mengubah stigma masyarakat 
bahwa akn dimasak seperti apa 
saja pare akan tetap tidak lezat dan 
sangat pahit. 

Sebenarnya pare memiliki 
kandungan beta-karoten dua kali 
lebih banyak daripada brokoli, 
kalsium dua kali lebih banyak 
daripada bayam, potasium dua kali 
lebih banyak daripada pisang, fosfor, 
zat besi, dan sumber serat yang 
baik. Selain itu pare juga kaya akan 
vitamin B1, B2, B3, dan C. Target 
konsumen difokuskan terutama 
kalangan ibu rumah tangga dan 
generasi muda (Remaja). Dalam 
menjaga mutu serta kualitas produk 

kering pare yang diproduksi tim ini 
menerapkan sistem Bersih, Higienis, 
Bermutu.

 Strategi promosi yang dilaku-
kan Tim Parker Raman ini melalui 
media sosial instagram, WA, dan 
juga memanfaatkan event bazaar 
maupun car free day dan bermacam 
kegiatan lain baik di kampus maupun 
di luar kampus. Target Tim PKMK 
dengan dosen pembimbing Anna 
Dian Savitri ini adalah membawa 
nama harum USM ke  PIMNAS 
2019 yang akan diselenggarakan di 
Denpasar Bali.

SEMARANG - Melihat Banyak-
nya penyakit talasemia yang tidak 
disadari oleh kebanyakan masyarakat 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Korp Sukarelawan (KSR) Universitas 
Semarang (USM) menggelar Talk-
show dan Screening Talasemia 
dengan tema “Mengenal Talasemia 
Sejak Dini” di Aula Gedung V 
(30/4).

Kegiatan yang diikuti 200 peserta 
mahasiswa dan siswa SMA sederajat 
ini menghadirkan narasumber 
expert dr Yetty Movieta Nency 
SpA(K).

Komandan KSR Fredo Rama 
Oktavian mengaku kegiatan 
ini bekerjasama dengan Rotary 
Indonesia menjadi salah satu upaya 
edukasi kepada peserta mengenai 
bahaya talasemia.

 “Penyakit ini tidak banyak dike-
tahui dan disadari oleh ma syarakat 
karena penyakit ini merupakan 
penyakit keturunan, selain itu 

pengobatannya juga membutuhkan 
biaya yang besar, pengidap talasemia 
harus melakukan tranfusi darah 
seumur hidup ” ujar Fredo

“Dalam kegiatan ini juga 
dilakukan screening gratis untuk 
mendeteksi talasemia sejak dini, 
karena kalau screeningnya waktu 
sudah menikah itu kurang tepat 
mereka sudah memiliki keturunan, 
berbeda kalau sejak dini dan bisa 
dilakukan pencegahan dengan tidak 
melakukan pernikahan pada sesama 
pembawa gen talasemia” imbuhnya.

Sementara dr Yetti mengatakan 
300 juta penduduk dunia sebagai 
pembawa gen talasemia, kurang 
lebih 300.000 bayi dengan talasemia 
berat dilahirkan setiap tahunnya. 

“Penyakit ini belum ada obat 
untuk penyembuhan secara total. 
Pengobatan optimal dapat dilakukan 
dengan tranfusi darah seumur 
hidup, mempertahankan kadar Hb 
lebih dari sama dengan 12 g/dl. 

FOTO GAUL : Personel Group Band Dosen FTIK Berfoto Bersama dengan 
Kostum Santai dan Gaul Usai Lomba.

Serius Bekerja Tapi Tetap Gaul dan Santai

KEnAnG-KEnAnGAn: Rektor USM, Andy Kridasusila memebrikan kenangkenangan 
kepada Rektor Unika Soegijapranata, Prof Dr F Ridwan Sanjaya MS IEC.

USM Lakukan Persiapan 
Pembelajaran 

Jarak Jauh

Bikin Pare Jadi Keripik Lezat, 
Mahasiswa USM Lolos PKMK

Rotary Club Gandeng USM 
Gelar Screening Talasemia Gratis
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Selamat dan Sukses
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DIES NATALIS 
KE-32 

Kemahasiswaan

SeMaranG - Dalam rangka 
meningkatkan Sumber Daya 
Manusia (SDM), Universitas 
Semarang (USM) menggelar 
pelatihan pejabat struktural tenaga 
kependidikan bekerja sama 
dengan PT Sukses Bina Sejati 
pada Rabu (26/6).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil 
Rektor II Dr Sri Budi Wahjuningsih 
MP ini mengangkat tema tentang 

profesional leadersip.
Sri Budi berharap kegiatan ini menjadi 

refreshing sekaligus menambha ilmu dan 
wawasan guna meningkatkan SDM.

“Kedepan pelatihan seperti ini akan 
digelar secara rutin dan akan ditmabah 
kegiatan outdoor dengan outbond diluar 
kampus guna meningkatkan kedisiplinan 
dan kerja sama tim” ungkapnya.

“Materi yang didapat ini diharapkan bisa 
ditularkan kepada staff di masing-masing 
unit sehingga ada peningkatan kuliatas 
pelayanan mahasiswa menjadi semakin 
baik” tambahnya.

Kegiatan yang diikuti 37 peserta yang 
merupakan perwakilan dari fakultas dan 
unit yang ada di USM ini juga dihadiri 
Wakil Rektor I Bidang akademik Prof Dr 
Hardani Widiastuti MM Psikolog.

Senang Belajar 
Budaya Indonesia

tingkatkan SDM, 
USM Gelar Pelatihan

Be kind and spread positivity, itulah 
motto hidup Nurul Ain Simbolon Binti 
Rizal, mahasiswi jurusan B.Eng (Hons.) 
Electrical Engineering (Power System) 
Universitas Malaysia Pahang. 

Perempuan kelahiran WP Kuala 
Lumpur pada tanggal 22 Agustus 1996 
ini memiliki  hobi join outdoor activities 
(hiking & swimming). Pelajar yang 
satu ini telah memiliki banyak sekali 
pengalaman terutama pengalaman 
diluar negeri termasuk di Indonesia di 
acara Summer Camp yang diadakan 
oleh USM.

Perempuan yang memiliki cita- cita 
ingin  menjadi electrical engineer ini 
sangat terkesan ketika mengikuti acara 
summer camp ini. Dia belajar banyak 
mengenai budaya- budaya yang ada di 
Indonesia terutama budaya dan adat 
masyarakat Jawa.

 Salah satu budaya yang ia pelajari 
adalah melawat ke tempat bersejarah 
di sekitar Jawa Tengah dan dia juga 
belajar tentang nilai alam selama 
program ini berlangsung. Selain itu, 
kesan lain yang didapatkan adalah 
dia dapat mempererat tali silaturrahim 
antara peserta dari berbagai negara dan 
agama.

Nurul Ain Simbolon Binti Rizal 
merupakan pelajar berprestasi yang 
sudah mendapatkan banyak sekali 
penghargaan, diantaranya adalah 
commissioned by DYTM Tuanku Raja 
Muda Perlis as a sub- lieutenant on the 
37th Royal Commissioning of royal 
Malaysian Navy Volunteer Reserve. 

Dia sangat senang mengikuti 
acara summer camp 
ini karena dia dapat 
berinteraksi 
langsung 

dengan masyarakat sekitar, serta 
dapat mengenal lebih dekat budaya 
masyarakat Jawa. Setelah mengikuti 
acara summer camp ini, dia mempunyai 
keinginan untuk mempromosikan 
program summer camp dan Universitas 
Semarang kepada junior di kampus 
tempat dia belajar melalui pelbagai 
rangkaian seperti media sosial dan lain 
sebagainya.

Nurul sangat berharap program 
ini dapat diteruskan lagi dimasa yang 
akan datang serta bisa dikolaborasikan 
dengan universitas setempat di Malaysia 
seperti Universitas Malaysia Pahang. 
Selain itu dia punya harapan lain untuk 
acara summer camp kedepannya bahwa 
program ini dapat diikuti perserta dari 
luar seperti Eropa, Arab, dan lain- lain.
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mendidik dan mencerdaskan anak bangsa agar memiliki 
rasa cinta tanah air.

“Sebagai insan pendidikan kita harus menjaga memiliki 
ukhuwah islamiah, ukhuwah insaniah, dan ukhuwah 
wathaniah agar kita bisa mendidik mahasiswa untuk 
menjadi sarjana yang memiliki soft skill yang bgus serta 
cinta tanah air,” katanya.

Mantan Menteri Kehakiman ini memaparkan, 
pembangunan Menara USM ini dijadwalkan dimulai hari 
ini. Target pembangunan, menurutnya, 19 bulan atau akhir 
2020 gedung baru itu sudah ditargetkan sudah jadi dan 
digunakan untuk perkuliahan.

Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof H Abdullah 
Kelib SH mengaku bersyukur atas penambahan gedung 
baru ini guna meningkatkan kualitas pendidikan di USM. 
Dia berharap rencana pembangunan menara USM selama 
19 bulan, semoga bisa tepat waktu.

Menara USM, lanjutnya, rencananya digunakan untuk 
sejumlah hal di antaranya untuk rektorat, aula, perpustakaan, 
dan lain-lain. “Dengan adanya menara ini, nanti masyarakat 
maupun mahasiswa USM bisa lebih optimal mengakses 
perpustakaan,” paparnya.

Selain Menara USM, ia memaparkan akan membangun 
gedung parkir di waktu yang sama.  “Kami miris karena 
saat ini parkir mahasiswa di tempat terbuka. Kalau hujan 
kehujanan, kalau panas kepanasan,” ucapnya.

Gedung parkir empat lantai itu, menurutnya, di masa 
yang akan datang akan ditambahi lagi menjadi tujuh lantai.

Rektor USM Andy Kridasusila berharap, dengan adanya 
gedung baru ini bisa membuat daya tawar USM di kancah 
pendidikan Indonesia sekakin baik.

Menurutnya, USM merupakan perguruan tinggi swasta 
dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Kota Semarang. 

“USM terus mengimbangi banyaknya jumlah 
mahasiswa dengan meningkatkan sarana dan prsanarana 
guna mendukung peningkatan soft skill mahasiswa dan 
menambah sejumlah program studi baru,” tandasnya.

Koordinator LLDIKTI Wilayah VI 
Prof DYP Su giharto  MPd Kons  
kepada Rektor USM Andy Kridasusila  
SE MM  yang  didampingi oleh Ketua 
Ya yasan Alumni Undip Prof H Ab-
dullah Kelib  SH dan Dekan Fakultas 
Psikologi  Dr Rini Sugiarti MSi 
Psikolog baru-baru ini.

Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM  mengucapkan terima kasih 
kepada LLDIKTI yang selama ini 
sudah memberikan support kepada 
USM sehingga ijin program studi S2 
Magister Psikologi turun.

“Saat ini USM memiliki tiga 

program magister yakni  program 
studi S2 Magister Manajemen, S2 
Magister Hukum, dan S2 Magister 
Psikologi” tambahnya.

Koordinator LLDIKTI Wilayah 
VI Prof DYP Sugiharto MPd Kons  
mengapreasisasi dan mengucapkan 
selamat atas diterbitkannya SK 
Kemenristekdikti tentang pendirian 
program studi S2 Magister Psikologi 
USM.

“Sejak ditetapkannya SK ini ter-
hitung 12 April 2019 bahwa program 
studi baru   sudah melekat di USM, 
kami berharap September 2019  

perkuliahan sudah  dimulai   ungkap 
Prof DYP Sugaiharto.

“Selain itu, akuntabilitas, pen-
jaminan mutu, kurikulum berbasis 
KKNI, penambahan dosen serta 
sarana prasarana agar diperhatikan 
dan kewajiban bagi pengelola untuk  
mengawal proses akreditasi  karena 
nyawa sebuah perguruan ting gi 
terletak pada akreditasi” tambahnya.

Menurut Dekan Fakultas Psi ko logi 
USM Dr Rini Sugiarti M.Si, Psikolog 
Program Studi S2 Magister Psikologi 
USM ini mengakomodasi kepentingan 
masyarakat dengan  membuka 
konsentrasi pada pe minatan bidang 
Industri, bidang Pendidikan dan 
bidang Klinis.   Kaprogdi Magister 
Psikologi  akan dijabat oleh Dr Mulya 
Virgonita IW  MSi Psikolog.

di lingkungan Kampus USM, Senin 
(29/4).

Lebih lanjut Hendi sapaan akrab 
Walikota itu mengungkapkan, per-
soalan kesehatan menjadi hal yang 
fundamental dalam hal percepatan 
pebangunan.

“Orang sehat akan mudah ber-
lari kencang, untuk membangun 
Kota Semarang dengan baik. Di 
sini USM ikut berperan aktif untuk 
mewujudkan masyarakat yang sehat, 
dan mampu mengembangkan sumber 
daya manusia yang baik,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan per-

soalan adanya petugas KPPS yang 
sa kit bahkan meninggal usai men-
jalankan tugas mengawal Pileg dan 
Pilpres, Walikota ikut menyampaikan 
keprihatinannya. Olehkarena itu ia 
mendorong adanya evaluasi.

“Kami juga apresiasi dengan 
USM karena memberikan layanan 
kesehatan gratis untuk petugas KPPS 
di Klinik USM ini,” ungkapnya.

Pada persmian tersebut juga digelar 
pengobatan gratis ba gi masyarakat 
yang meliputi peme riksaan kesehatan 
secara umum, pemeriksaan kolesterol, 
gula darah, dan asam urat.

USM menyiapkan kupon pe-
meriksaan gratis ini sebanyak 200 
kupon lebih yang diberikan kepada 
masyarakat kurang mampu, para 
petugas KPPS, petugas Kelurahan yang 

selama ini turut mengawal pemilu.
Menurut Ketua Yayasan Alumni 

Undip Prof H Abdullah Ke lib SH 
dengan  adanya kegiatan ini diha-
rapkan bisa membantu masya-
rakat dalam memberikan pelayanan 
kesehatan.

“Pengobatan gratis ini wujud 
kepeduliaan USM terhadap ma syarakat 
sekitar terutama msyarakat kurang 
mampu maupun petugas Pemilu yang 
selama ini berjuang mengawal pesta 
demokrasi” ungkapnya.

“Kami turut membantu peme-
rin tah dalam menciptakan masya-
rakat yang sehat dengan pelayanan 
yang kami berikan. Semoga dengan 
ke beradaan poliklinik dan apotek ini 
memberikan manfaat dan ke berkahan 
bagi masyarakat sekitar,” imbuhnya. 

Banyak di antara manusia yang selalu 
berfikir matematis, praktis- ekonomis 
dan rasional. Namun, ternyata bagi 
sebagian orang yang dikehendaki oleh 
Allah, dan memiliki tingkat kualitas 
taqwa dan tawakkal yang tinggi, sesuatu 
yang semestinya impossible/ mustahil 

secara rasional, menjadi mungkin atas izin Allah. Karena Allah-
lah yang Maha Mengatur atas segala urusan hamba-hamba-Nya.

Suatu ketika, Syeikh Amîn al-Kurdî (pengarang kitab 
Tanwîr alQulûb) berkeinginan kuat menunaikan ibadah haji. Ia 
tinggalkan negeri Irak menuju Hijaz, hanya berbekal “Tawakkal 
kepada Allah”. Jika di darat, dia berjalan kaki, dan jika di laut, dia 
naik kapal.

Atas pertolongan Allah (ma‘ûnah-Nya), pemilik kapal 
tidak memintanya upah alias gratis. Bahkan di kapal itu terjadi 
kejadian yang ajaib. Ada seorang yang mencari-cari dirinya. 
Ketika bertemu Syeikh Amîn, orang itu berkata : “Aku diutus 
Muhammad Nûr agar menyerahkan dua kantong besar ini 
kepada Tuan…”. Namun Syeikh menolak pemberian itu.

Orang itu pun terus memaksa, agar tuan Syeikh mau 
menerimanya, dan ia tinggalkan saja dua kantong besar itu 
tergeletak. Ketika dibuka Syeikh Amîn, ternyata dua kantong 
besar itu berisi uang yang banyak dan pakaian. Selama  perjalanan 
itu, Syeikh Amîn hanya mengambil sedikit uang itu untuk 
membeli makanan.

Sesampainya di Hijaz, ia sedekahkan semua uang dan pakaian 
yang ada  dalam dua kantong besar itu, tanpa tersisa. Dan ia 
kembali menuju Baitullah dengan tangan hampa, hanya berbekal 
“tawakkal kepada Allah…”

Begitulah orang-orang yang kuat iman dan tawakkalnya. 
Allah selalu menyertai dalam perjalanannya. Siapa pun bisa 
mendapatkan keutamaan semacam ini. Ingatkah kita dengan janji 
Allah dalam QS. al-Thalâq ayat 2-3, yang artinya : Barangsiapa 
yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan ke luar.(2) Dan memberinya rezki dari arah yang 
tiada disangkasangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal, 
memasrahkan segala urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan 
mencukupi (kebutuhan)nya….. 

MaMUJU - Sebanyak lima dosen 
Universitas Semarang (USM) mengikuti 
Program Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan yang diselenggarakan oleh 
Lemhanas RI di Mamuju Sulawesi Barat 
pada 18 s.d 25 Juni.

Kelima dosen tersebut antara lain Ketua LPPM 
USM Iswoyo MP, Dekan Fakultas Teknologi 
Pertanian Dr Ir Haslina MSi, Dekan FTIK 

Susanto MKom, Dekan Fakultas Teknik Purwanto 
MT, dan Dosen Fakultas Hukum Ratna Subaedah 

MH.
Mereka mengikuti pemantapan selama 8 hari 

baik indoor maupun outdoor dengan pemateri dari 
Lemhanas RI.

Wakil Rektor I Prof Dr Dra Hardani Widhias-
tuti MM Psikolog berharap kelima dosen 
tersebut mendfaptakn bekal pengetahun tentang 
wawasan kebangsaan dan anntinya mereka akan 
menyampaikan materi ini kepada mahasiswa USM.

“Kegiatan ini merupakan program dari USM 
untuk mengirimkan para dosen dan pejabat 
strukturalnya untuk mengikuti kursus di Lemhanas 
terkait dengan wawasan kebangsaan sesuai dengan 
visi misi USM yang beradab dan berkeindonesiaan” 
tambahnya.

FOTO BERSAmA : Lima Dosen USM Berfoto Bersama Usai Mengikuti Program 
Pemantapan NilaiNilai Kebangsaan di Mamuju

5 Dosen USM ikuti 
Pemantapan Lemhanas

Dahsyatnya Tawakkal
Oleh Dr KH M in’amuzzahidin Ma 

(Khotib Jum’at Masjid USM)

USM...

(Sambungan hlm 1)

walikota...

(Sambungan hlm 1)

Menara...

(Sambungan hlm 1)
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Fasilitas tersebut antara lain 
tempat diskusi di lantai 7 yang 
dilengkapi dengan wifi, taman 

atap atau rooftop garden, kantin yang 
beragam jenis makanan, fasilitas 
tersebut  merupakan gagasan dari 
Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip, Prof Dr H Muladi SH.

Mahasiswa yang tergabung dalam 
organisasi mahasiswa baik Badan 
Eksekutif  Mahasiswa (BEM) maupun 
Badan Legislatif Mahasiswa  (BLEM) 
dan kelompok-kelompok mahasiswa 
bisa melakukan dialog dan berdiskusi 
dengan pihak rektorat maupun 
yayasan dengan nyaman.

Hal tersebut disampaikan Ketua 
Pembangunan USM Ir Soeharojo saat 
ditemui Warta USM di ruang kerja 
Yayasan Alumni Undip baru-baru 
ini. “Dengan adanya gedung parkir 7 
lantai ini harapannya mahasiswa bisa 
nyaman untuk parkir kendaraan roda 

dua” ungkapnya.
“Gedung 7 lantai ini teridiri dari 

lantai 1 dan 2 diperuntukkan untuk 
kantin yang merupakan aspirasi 
dari mahasiswa, dosen, karyawan 
maupun para pedagang. Gedung 
ini juga berfungsi sebagai tempat 
penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
yang selama ini menempati trotoar” 
tambah Soeharsojo.

“Hal ini juga bentuk partisipasi 
nyata USM dalam mendukung 
Pemkot Semarang melakukan 
penataan wilayah di Pedurungan 
maupun Semarang  Timur” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI ini 
mengatakan bahwa lantai 3 s.d lantai 6 
nantinya akan diperuntukkan sebagai 
tempat parkir kendaraan roda dua 
atau sepeda motor dengan kapasitas 
1.600 kendaraan, sehingga mahasiswa 
yang selama ini parkir disembarang 
tempat dan tidak tertata bisa parkir 
nyaman di gedung baru.

Gedung Parkir Baru Dilengkapi 
Fasilitas Diskusi Mahasiswa

SEMARANG- Gedung parkir baru 7 lantai 
Universitas Semarang (USM) yang saat ini 
sedang dibangun nantinya akan dilengkapi 
dengan fasilitas-fasiltas guna mendukung 

kegiatan mahasiswa.


