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Prof Abdullah Kelib di ma
kamkan usai sho lat Jum’at 
di kompleks makam Undip 

tembalang berse belahan dengan makam 
almarhum Prof Dr Miyasto SU yang lebih 
dulu wafat.

Guru Besar Hukum Islam Undip ini 
wafat di usia 79 tahun dan meninggalkan 
satu istri dan tiga anak. Prof Abdullah Kelib 
pernah menjabat sebagai Rektor Unissula, 
Dekan Fakultas Hukum USM, Kaprogdi 

Magister Hukum USM, dan terakhir 
se bagai Ketua Pengurus Yayasan 

Prof H Abdullah Kelib Berpulang

SEMARANG  Universitas Se
ma rang (USM) dalam rangka 
mem peringati Dies Natalis Ke34 
menggelar Webinar “Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM) untuk 
meningkatkan kompetensi lulusan 
yang unggul dan berkarakter dalam 
tatanan normal baru” pada Rabu 
(30/6).

Webinar yang diikuti 1.300 pe
serta ini menghadirkan nara sumber 

Rektor USM Andy Krida susila SE 
MM dan Tim Kurikulum Pendidian 
Tinggi Prof Dr Edy Cahyono MSi.

Menurut Andy bahwa perubahan 
terjadi begitu cepat,  perguruan ting
gi sebagai salah satu unsur di dalam 
masyarakat yang diharapkan bisa 
meng hasilkan sumber daya yang 
ung gul yang nantinya akan siap 
meng  hadapi perubahan, maka dari 
itu diharapkan bersamasama da

pat bersinergi dalam menghadapi 
perubahan.

“Mahasiswa USM kami dorong 
untuk mengikuti perubahan sesuai 
kebijakan pemerintah mela lui 
Kemendikbudristek yaitu terkait 
kurikulum Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) dan mahasiswa 
USM saat ini sudah ikut aktif untuk 
ikut program kampus mengajar” 
ungkap Andy.

“Program kampus merdeka 
yang ditawarkan adalah kampus 
mengajar, magang, studi independen 
(mewujudkan gagasan inovatif 
pengembangan produk), pertukaran 
mahasiswa merdeka, (belajar lin
tas kampus danlintas budaya), 
membangun desa (KKN Tematik), 
proyek kemanusiaan,riset, dan 
wirausaha” tambahnya.

Sementara Narasumber Prof Dr 
Edy Cahyono mengatakan dalam 
perkembangan pengetahuan dan 
teknologi yang sekarang ini bahwa 
permasalahan pendidikan tinggi 
yang uta ma ada tiga yang pertama 

41 Dosen USM Ikuti 
Pelatihan Pekerti

SEMARANG  Sebanayk 41 dosen Universitas Semarang 
(USM) mengikuti pelatihan Peningkatan Keterampilan 
Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) pada 2125 Juni secara 
daring.

Kegiatan yang bekerja sama dengan LP3M Universitas 
Jenderal Soedirman (Unsoed ) Purwoketro ini dibuka 
oleh Wakil Rektor I USM Prof Dr Hardani Widiastuti MM 
Psikolog.

Menurut Prof Hardani bahwa Pekerti merupakan 
syarat bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dan 
keterampilan dalam mengajar, seorang dosen memiliki 
berbagai tugas sebagai tenaga pendidik professional yang 
mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

Keluarga almarhum Prof 
H Abdullah Kelib SH sedang 
berdoa usai pemakaman di 
kompleks makam Undip 
Tembalang. 

SEMARANG- Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un, 
telah berpulang keharibaan Allah SWT 
Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip 
Prof H Abdullah Kelib SH pada Kamis malam 
(8/7) pukul 22.20 di Rumah Sakit 
dr Kariadi Semarang.

Peringati Dies Natalis Ke- 34 USM, 
Mahasiswa Didorong Ikuti Perubahan

(Bersambung hlm 23 kol 1) (Bersambung hlm 23 kol 1)

(Bersambung hlm 23 kol 1)

Prof Dr Hardani Widiastuti MM Psikolog

Rektor USM membuka Webinar “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
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Wacana

Setahun lebih pandemi COVID19 menyergap 
Indonesia, kini tampaknya kita menghadapi 
limpahan kasus gelombang kedua yang jauh 

lebih besar dari gelombang pertama. Hingga 
Minggu 4 Juli 2021, tercatat penambahan 27.233 
kasus positif baru di Indonesia dalam waktu satu 
hari. 

Pe m e r i n t a h  p u n  m e n c a n a n g k a n 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat untuk wilayah JawaBali mulai 3 
hingga 20 Juli 2021. Apakah masih ada harapan di 
masa sulit seperti ini?
Pandemi dan Kesehatan Jiwa

Taylor (2019), dalam buku Psychology of 
Pandemics, menjelaskan bahwa pandemi dapat 
memberikan dampak yang lebih signifikan secara 
psikologis dibandingkan dengan dampak fisik. 
Ada risiko munculnya kecemasan yang terkait 
dengan ancaman infeksi dan perubahan perilaku. 
Pendapat ini pun dikuatkan oleh Profiling Risiko 
Psikologis COVID19 di Indonesia. 

Hasil survei tersebut menunjukkan ada 
dua risiko psikologis akibat pandemi, yaitu 
munculnya ketidakpastian dan menghadirkan 
ancaman (Hakim, 2020). Selain risiko tadi, 
ada empat aspek utama yang memicu tekanan 
psikologis. 

Keempat aspek tersebut adalah pembatasan 
sosial, kekurangan kebutuhan dasar, ancaman 

infeksi, dan penyesuaian perilaku (Hakim, 2020). 
Dari 1.316 responden yang terlibat dalam survei 
ini, sebanyak dua puluh tujuh persen responden 
mengembangkan stres akut. Sementara res
ponden yang lain mempersepsikan diri masih 
cukup mampu untuk mengelola situasi. 

Dalam kondisi yang penuh stres dan 
ketidakpastian, ketersediaan layanan psiko
logi menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Data lain yang dikeluarkan oleh 
Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia me
nunjukkan 32,5 persen pasien COVID19 
mengalami distres psikologis, 11,6 persen 
mengalami gejala trauma dalam kategori rendah, 
dan 15,6 persen mengalami gejala trauma dalam 
kategori tinggi (Satgas COVID19 IPK Indonesia, 
2020). 

Sejak awal Juni 2021, Fakultas Psikologi USM 
pun mendata jumlah mahasiswa yang terinfeksi 
COVID19 dan dampak psikologis yang dialami 
oleh mereka. Dari 25 mahasiswa terinfeksi 
COVID19 yang berpartisipasi, terdapat 21 orang 
dengan kategori stres tinggi sebagai dampak 
pandemi. 

Jumlah ini sangat mungkin bertambah 
mengingat situasi pandemi yang masih 
berlangsung dan belum menunjukkan tanda
tanda melandai. Menyikapi situasi ini, Fakultas 

Psikologi bekerjasama dengan BEM menginisiasi 
kegiatan Dukungan Psikologis Awal (DPA) bagi 
mahasiswa terdampak COVID19. Kegiatan ini 
bertujuan memberikan pendampingan psikologis 
sekaligus memberikan semangat agar para 
mahasiswa dapat pulih dan kembali aktif dalam 
proses pembelajaran.
 Daring sebagai Dukungan Awal

Situasi pandemi mengurangi akses layanan 
psikologi secara langsung, khususnya layanan 
individual seperti konseling dan psikoterapi. 
Bagaimana tidak, aktivitas konseling psikologi 
berbentuk percakapan langsung dan dilakukan 
dalam jarak kurang dari dua meter. 

Ini jelas sangat berisiko bila dilakukan 
dalam kondisi pandemi. Alternatifnya, layanan 
psikologi dialihwujudkan secara daring lewat 
bantuan teknologi. 

Bila kita berbicara dalam konteks kesehatan 
mental dan psikologi klinis, maka area layanan 
psikologi yang dimaksud adalah upaya promotif, 
preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Promosi isu 
kesehatan mental dapat dilakukan secara massal 
lewat media sosial atau kegiatan seminar daring. 
Sementara isu kuratif yang harus ditangani secara 
individual dapat dilakukan lewat telepon, pesan 
teks, dan atau video. 

Pengecualian layanan psikologi tatap muka di 
masa pandemi dapat dikenakan terhadap kondisi 
darurat psikologis, seperti melukai diri sendiri, 
keinginan/percobaan bunuh diri, kehilangan 
kontrol diri (marah yang tak terkendali), masalah 
tidur selama lebih dari tiga hari berturutturut, 
dan perasaan depresif/sedih mendalam tanpa 
sebab yang jelas (IPK Indonesia, 2020). Kondisi 
darurat tentu tak dapat ditangani secara daring.

Layanan daring bukan isu baru dalam dunia 
psikologi. Namun sebelum pandemi, popularitas 
layanan daring belum mampu menyalip layanan 

luring. Penyebabnya antara lain terkait isu etis 
kerahasiaan data klien, kualitas teknologi yang 
belum mendukung, akses teknologi informasi 
belum merata, dan aspek emosional yang tidak 
terobservasi optimal. Saat pandemi, layanan 
psikologi via daring menjadi primadona dan 
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

Melihat kebutuhan layanan yang makin 
meningkat, Kantor Staf Presiden bekerjasama 
dengan HIMPSI Pusat meluncurkan program 
Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA) di bulan 
Mei 2020. 

Bila membutuhkan bantuan SEJIWA, 
masyarakat bisa mengakses nomor 119 ekstensi 
8. Oleh operator, klien akan dihubungkan dengan 
relawan SEJIWA yang bertugas. Jangan khawatir 
soal kemampuan para relawan. Seluruh relawan 
telah mendapatkan pelatihan intensif terkait 
bantuan psikologis awal dan sebagian besarnya 
merupakan psikolog. 

Dengan kondisi yang berat baik secara fisik 
maupun psikis, segeralah mencari bantuan 
psikologis awal bila sedang merasa tidak baik
baik saja. Kita membutuhkan manajemen lara 
jiwa dalam situasi yang tak biasa seperti ini. 
Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan 
dan diberikan kekuatan untuk melalui pandemi 
ini. 

 
dan Manajemen Lara Jiwa
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Hari-hari ini, barangkali kita 
diliputi perasaan gundah 

dan lara. Satu per satu 
orang terdekat kita terinfeksi 

COVID-19, kabar duka datang 
silih berganti, sirine ambulans 

meraung tak henti, dan 
banyak kesedihan lain yang 
disebabkan oleh pandemi. 

Oleh : Yudi Kurniawan, S.Psi., M.Psi., Psikolog
(Kepala Jasa Layanan Psikologi USM)
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SEMARANG Rektor Universitas Semarang 
(USM) Andy Kridasusila SE MM menyerahkan hewan 
kurban berupa 1 ekor sapi kepada pengasuh pondok 
pesantren hufadz Raudlatul Qur’an Jetis Kecamatan 
Jati Kabupaten Kudus pada Senin (19/7).

Hewan kurban beserta biaya operasional dari 
USM ini diterima secara simbolis oleh pengelola 
pondok pesantren hufadz Raudlatul Qur’an 
didampingi beberapa santri, hewan kurban juga sudah 
dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat karena 
didatangkan langsung dari Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Undip bahkan didampingi tim dari Undip.

Rektor USM berangkat ke pondok pesantren 
hufadz Raudlatul Qur’an didampingi pengasuh 
pondok pesantren Hidayatul Hikmah Almurtadlo 
Kyai Muhammad Anwari, ketua takmir masjid Baitur 
Rasyid USM Ir Bambang Tutuko MT.

Menurut Andy pada tahun 1442 H ini USM 
menyalurkan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi, 11 
ekor kambing yang didistribusikan ke karyawan, warga 
sekitar USM, serta beberapa musola di Karangawen, 
Bonang, dan Jepara.

“Alhamdulillah tahun ini USM bisa berbagi kepada 

masyarakat berupa hewan kurban baik yang dibagikan 
kepada masyarakat sekitar kampus, pondok 
pesantren, karyawan”ungkap Andy.

“Kegiatan kurban seperti ini rutin digelar 
USM setiap tahunnya bertepatan dengan 
perayaan hari raya idul adha, setiap tahun 
juga USM mendistribusikan hewan 
kurban ke daerah yang membutuhkan, 
kalau tahun kemarin di Desa Bedono 
Sayung Demak, sementara tahun 
ini ke pondok pesantren hufadz 
Raudlatul Qur’an” tambahnya.

Untuk kurban tahun ini USM 
mengikuti anjuran dari pemerintah 
yaitu tidak menyembeliah hewan 
kurban di kampus guna mengurangi 
kerumunan , hewan kurban dibagikan 
ke beberapa daerah baik pesantren 
maupun musola, masjid, sementara 
daging kurban yang dibagikan untuk 
karyawan dan warga sekitar kampus di 
sembelih di luar dan dibawa ke kampus sudah 
berupa daging.

laporan utama

SEMARANG- Sebanyak 21 mahasiswa 
Universitas Semarang (USM) lolos 
program kampus mengajar angkatan 
2, mereka akan mengajar dan 
berkolaborasi dengan guru di SD 
dan SMP yang telah ditetapkan oleh 
Kemendikbud Ristek RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Rektor 
USM Andy Kridasusila SE MM pada 
acara pembekalan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) dan mahasiswa peserta 
kampus mengajar Angkatan 2 pada Senin (26/7). 
“Program kampus mengajar angkatan 2 ini akan 
benarbenar manambah soft skill maha siswa, 
selain itu mahasiswa juga bisa melakukan transfer 
knwoladge kepada masyarakat” ungkap Andy.

Andy menambahkan sebanyak 21 mahasiswa 
USM ini akan mengikuti penugasan program 
kampus mengajar angkatan 2 mulai 2 Agustus 
s.d 17 Desember 2021, dan sebelum diterjunkan 
di SD dan SMP para mahasiswa mendapatkan 
pembekalan dari Kemendikbud Ristek RI pada 
23 30 Juli.

Wakil Rektor I USM Prof Dr Hardani 
Widiastuti MM Psikolog menambahkan bahwa 
selain 21 mahasiswa USM yang lolos mengikuti 
program yang dicanangkan Nadiem Anwar 
Makarim, dosen USM juga lolos sebagai Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) program kampus 
mengajar angkatan 2 sebanyak 20 orang.

Para dosen USM ini akan membimbing 
mahasiswa dari berbagai PTN/PTS yang 
ditugaskan di SD dan SMP yang telah ditunjuk 
oleh Kemendikbud Ristek RI.

“Kami berharap para mahasiswa dan dosen 
USM yang lolos pada program kampus mengajar 
angkatan 2 bisa memberikan manfaat bagi 
masyarakat dalam mencerdaskan anak bangsa, 
dan kami berharap bisa membawa nama baik 
almamater” ungkap Hardani.

Sementara Koordinator program kampus 
mengajar angkatan 2 USM Saiful Hadi MKom 
mengatakan sangat bersyukur dan bangga 
karena USM bisa lolos 21 mahasiswa, sebelumnya 
pada program kampus mengajar angkatan 1 
USM berhasil meloloskan 5 mahasiswa.

Pada angkatan 2 ini baik mahasiswa maupun 
dosen USM yang lolos meningkat, kami berharap 
kedepan juga ajan semakin meningkat dari sisi 
kuantitas maupun kualitasnya.

21 Mahasiswa USM Lolos 
Program Kampus Mengajar 2

Rektor USM Serahkan Hewan Kurban ke Pesantren di Kudus

Dr Diah Listi Muladi 
Ajak Jaga Kebersamaan

 Peringatan Dies Natalis Ke-34 USM
SEMARANG  Marilah kita 

menjaga Universitas Semarang 
(USM) kampus tercinta ini 
sebaikbaiknya termasuk 
menjaga rasa persatuan, 
kebersamaan antara 
staf, karyawan, dosen, 
pengurus universitas, 
yayasan, mahasiswa 
dengan semangat 
dari mahasiswa, oleh 
mahasiswa dan untuk 
mahasiswa. 

Hal tersebut 
disampaikan oleh anggota 
Pembina Yayasan Alumni 
Undip Dr Diah Sulistyani Muladi 
SH CN MHum saat memberikan pengarahan dalam rangka 
peringatan Dies Natalis Ke34 USM pada Rabu (30 Juni 2021) 
lalu.

“Kita harus menyingkirkan ego sektoral untuk 
kepentingan pribadi karena semua untuk kebesaran kampus 
Universitas Semarang, sebagaimana citacita Prof. Dr. H. 
Muladi SH almarhum pada saat menjadi Ketua Pembina 
Yayasan Alumni UNDIP dan citacita para pendiri Universitas 
Semarang lainnya” ungkap Listi.

Yang paling penting para alumni Universitas Semarang 
(USM) kelak selain mempunyai keahlian dalam bidangnya 
juga yang paling penting harus mampu memiliki etika 
tersendiri untuk menjaga nama baik almamater, dengan 
prinsip yang tercermin dari sikap tangguh, religius, ksatria, 
konsisten, dan jujur. 

“Dalam hal ini orang bijak menyatakan bahwa kehormatan 
membawa kewajiban atau tanggungjawb lebih besar” 
tambahnya.

“Selanjutnya sebagai alumnus universitas semarang 
kelak wajib mempunyai etika akademis, serta kejujuran atau 
integritas intelektual yang selalu berorientasi pada kebenaran” 
imbuh Listi.

Dia menambahkan Kampus USM yang sangat 
dibanggakan ini harus mampu menjadi kampus yang dapat 
melahirkan para lulusan yang berkualitas, mempunyai 
komitmen, wawasan, mampu menjadi pekerja keras dan 
mampu berpikir strategis dalam mengambil keputusan yang 
menyangkut pekerjaannya melalui program kampus merdeka. 

Menurutnya walaupun saat ini negara kita sedang 
mengalami masa pandemi covid19 yang tentunya berdampak 
besar pada dunia pendidikan dimana kegiatan perkuliahan 
dilaksanakan secara daring, namun kualitas pendidikan di 
USM tetap dalam tatanan berkualitas didukung oleh jajaran 
para dosen yang berkualitas pula yang tetap mempunyai 
semangat mengabdi bagi para mahasiswa demi bangsa dan 
negara melalui program daring yang terencana dan terstruktur 
dengan baik program program pendidikannya. 
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Sebelumnya Ke men dik bud
ris tek meluncurkan program 
KMMI (Kredensial Mikro 

Mahasiswa Indonesia) pada Maret 
kemarin. Program KMMI USM 
digawangi oleh USM Career and 
Alum ni Center (UCAC) yang tim
nya merupakan perwakilan dari 
dosen di setiap fakultas yang ada di 
USM.

Ketua Program KMMI USM 
Khoi rudin SKom MEng me nga ta
kan bahwa program KMMI ada  lah 
sebuah program guna mendukung 
MBKM yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada 
mahasiswa untuk belajar di luar 
kampus, sebagai upaya untuk men
dapatkan calon pemimpin masa 
depan yang berkualitas.

Harapan dari program ini ada
lah dapat memberikan skill yang 
spesifik kepada mahasiswa USM 
maupun luar USM yang mana skill 
tersebut bisa menjadi nilai tambah 
bagi mahasiswa Ketika bergabung 
dengan dunia industri.

“Program ini muncul dari per
mintaan terkait pendidikan ber
kualitas tinggi di masyarakat. Trans
formasi digital terjadi di banyak 
industri sehingga per ubahan ini 
membuat kesen jangan keterampilan 
antara lulusan perguruan tinggi 
dengan kebutuhan dunia kerja dan 
dunia industry” ungkap Khoirudin.

“Program KMMI menjadi ba
gian tambahan yang melengkapi 
pembelajaran di kelas dan berguna 
mengisi kesenjangan keterampilan 

yang diberikan di perguruan 
tinggi dengan yang dibutuhkan di 
dalam dunia kerja dan industry” 
tambahnya.

KMMI USM menawarkan tiga 
program unggulan yaitu course 
pemrograman aplikasi bisnis, 
fotografi, dan tranformasi digital 
dan bekerja sama dengan mitra 
antara lain, Star hotel, Microsoft, 
Suara Merdeka, dan lainlain.

KMMI merupakan salah satu 
program yang mendukung Merdeka 
Belajar Kampus merdeka sesuai 
Permendikbud Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional 
Pen didikan Tinggi pada Pasal 18 
disebutkan bahwa pemenuhan 
masa dan beban belajar bagi maha
siswa program sarjana atau sarjana 
terapan dapat dilaksanakan selu
ruh nya dalam program stu di pada 
perguruan tinggi atau memenuhi 
sebagian masa dan beban belajar 
dalam proses pembelajaran di luar 
program studi.

Kopima USM dan Kopma 
Fatawa IAIN Salatiga 
Saling Tukar Pikiran

SEMARANG  Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
KOPIMA Univesritas Semarang (USM) menggelar 
ttudi banding dalam rangka tukar pikiran dengan 
Kopma FATAWA IAIN Salatiga yang dilaksanakan 
secara daring melalui zoom meeting barubaru ini.

Kegiatan ini mengangkat tema “Membangun 
Hubungan dan Bertukar Pikiran untuk Meningkatkan 
Kinerja Koperasi Mahasiswa dengan Studi Banding” 
dan diikuti oleh 65 peserta yang terdiri dari pengurus 
serta anggota kopma KOPIMA USM dan Kopma 
FATAWA IAIN Salatiga. 

Menurut Ketua Kopima USM Kiky Agung Pranowo 
bahwa kegiatan diawali sharing per divisi, hal ini 
bertujuan untuk mempermudah dalam kegiatan sharing 
terkait program kerja. Kegiatan sharing ini berlangsung 
kegiatan studi banding ini ditandai dengan foto bersama 
seluruh peserta yang hadir di zoom meeting. 

“Saya harap acara ini dapat menambah relasi dan 
solusi serta bisa berkoordinasi dan berdiskusi yang 
baik di Kopma, terkait dengan manajemen organisasi 
baik di bidang usaha dan keuangan. Jadi harapan 
kami, kita dapat memanfaatkan kesempatan berharga 
ini untuk bertukar pikiran secara aktif”, papar Kiky.

Suryadi direktur utama Kopma Fatawa mengu
capkan terimaksih kepada Kopima USM yang telah 
mengundang Kopma Fatawa untuk melakukan 
kegiatan studi banding bersama secara online, 
harapannya dari kegiatan ini kita dapat memetik 
semua ilmuilmu yang kita dapat praktikan di 
Kopmanya masaingmasing. 

“Dengan studi banding yang telah dilaksanakan 
ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat 
berkoperasi dan membawa perubahan yang baik 
dalam pelaksanaan program kerja koperasi mahasiswa 
serta dapat membawa hubungan silaturahmi yang baik 
antar kopma KOPIMA USM dengan kopma FATAWA 
IAIN Salatiga” ungkapya.

USM Lolos Program KMMI 
Kemendikbudristek

SEMARANG - Universitas Semarang (USM) dalam 
mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) mengikuti dan lolos program Kredensial Mikro 
Mahasiswa Indonesia (KMMI).

SEMARANG  Lembaga Penelit ian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 
Semarang (USM) akan menggelar seminar nasional 
dan call for paper hasil penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat tahun 2021 pada 2425 Agustus 
mendatang secara daring.

Kegiatan dengan tema “Peningkatan hasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di era 
revolusi 4.0” akan menghadirkan key note speaker 
Plt Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kemenristek/BRIN Prof Dr Heri Hermansyah ST 
MEng dan Guru Besar Teknik Sipil USM Prof Dr Ir 
Mudjiastuti Handajani MT.

Ketua panitia Dr Titin Winarti SKom MM 
mengatakan bahwa kegiatan ini nantinya tidak hanya 
diikuti para peneliti dan pengabdi dari dosen saja 
namun dari mahasiswa, pemerintah dan instansi 
terkait.

Selain itu Titin menyebutkan bahwa tujuan dari 
nasional dan call for paper ini adalah mempublikasikan 
hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  
para dosen, peneliti dan pengabdi melalui prosiding 

nasional.
“Masyarakat luas di tingkat nasional dapat secara 

langsung mengambil manfaat dari berbagai informasi 
dan temuan hasilhasil penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang dipublikasikan dalam seminar 
nasional ini” ungkap Titin.

“Peserta dan pemakalah seminar nasional ini 
dapat saling berinteraksi secara berkelanjutan baik di 
dalam prosesi seminar maupun setelah seminar untuk 
mempererat jalinan kerjasama ilmiah antar dosen, 
peneliti dan pengabdi di tingkat nasional” tambahnya.

Ketua LPPM USM Iswoyo SPt MP menambahkan  
bahwa rencananya kegiatan seperti ini akan 
rutin digelar setiap tahun oleh LPPM USM dan 
menggandeng Forkom LPPP Perguruan Tinggi Jateng.

Adapun ruang lingkup dari seminar nasional dan 
call for paper  ini adalah bidang hukum, manajemen, 
akuntansi, teknil sipil, Teknik elektro, psikologi, 
teknologi hasil pertanian, teknologi informasi, ilmu 
komunikasi, pariwisata, dan perencaan wilayah kota.

Bagi para dosen, peneliti maupun pengabdi yang 
akan mengikuti kegiatan ini bisa menghubungi panitia 
yaitu Boby ( 081330620134) dan Wawan (08122923424).

LPPM USM akan Gelar Semnas dan Call for Paper 
Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
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SEMARANG– TIM Pengabdian 
Kepada Masyarakat Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (USM) menggelar 
kegiatan sosialisasi terkait Cara Bijak 
menggunakan Media Sosial sesuai dengan 
Undangundang ITE bagi siswa di SMK 
Cut Nya Dien Semarang 16 April 2021 
kemarin.

Tim terdiri dari Ketua Dr. Suki
min, SH. MH dan anggota Doddy Kri da

saksana, SH. M.,Hum. Kegiatan sosialisasi 
itu diikuti sebanyak 25 siswa dari unsur 
perwakilan masingmasing kelas, 
pengurus OSIS dan unit Pramuka serta 
guru pendamping.

Menurut Sukimin, tujuan diada kan 
sosialisasi ini agar para siswa SMK sebagai 
gene rasi muda mema hami cara meng
gunakan Media Sosial dengan bijak.

“Hal ini karena media sosial memegang 

peranan yang sangat penting dalam 
kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi, 
hanya dalam satu genggaman, seluruh 
manusia di muka bumi kini bisa dengan 
mudahnya bertukar informasi, mengakses 
gambar atau video, hingga pengetahuan 
baru tanpa celah” ungka Sukimin.

“Beberapa media sosial yang di 
gunakan karena kemudahannya adalah 
Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, 
WhatsApp, dan lainlain. Dalam ber
ko munikai di dunia maya tersebut 
saat ini tidak luput marak terjadinya 
penya lahgunaan medsos seper t i 
penyebaran hoax, penyebaran ujaran 

kebencian, dan halhal fatal lainnya yang 
bisa merugikan banyak pihak, salah satu 
cara bijak dalam menggunakan Medsos 
yaitu jangan asal posting konten, karena 
perlu di sadari bahwa akun medsos dapat 
dilihat secara publik, termasuk semua 
postingan di dalamnya” tambah Sukimin.

Menurutnya kita harus lebih bijak 
dalam memilih konten sebelum diunggah 
di media sosial. Meskipun platform 
media sosial saat ini punya fitur privasi 
yang bisa di atur, namun tak ada salahnya 
menggunakan dengan lebih hatihati 
sehingga tidak melanggar ketentuan yang 
diatur dalam Undangundang.

Dosen Fak Hukum USM Beri Edukasi 
Siswa Bijak Dalam Bermedsos

SEMARANG – Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang 
(USM) melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA Negeri 2 Boyolali 
barubaru ini.

Pengabdian ini dilaksanakan oleh Dosen FH USM yang terbagi ke 
dalam 2 tim, tim pertama, diketuai oleh Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H., 
dengan anggota Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.; Tim Kedua, diketuai 
oleh Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., dengan annggota Agus Saiful 
Abib, S.H., M.H., serta melibatkan mahasiswa.

Dalam kegiatan sosialisai hukum diikuti oleh siswasiswi SMA 
Negeri 2 Boyolali sejumlah 70 siswa.

Menurrut Tri Mulyani sasaran ini sengaja ditujukan kepada Siwa 
SMA Kelas XII dengan tujuan mereka mampu menularkan ilmu yang 
disampaikan kepada adik kelas khususnya dan siswasiswi yang lain di 
luar SMA Negeri 2 Boyolali.

Dari kedua Tim tersebut menyampaikan tema yang berbeda. Tema 
pertama, “Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali 
Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Balap Motor Liar”, sebagai 
pemateri Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H.

“Tema ini sengaja diangkat karena merupakan suatu keprihatinan 
kami terhahadap anak–anak generasi penerus bangsa yang harus 
mempertaruhkan nyawa dalam aksi balap motor liar, yang notabene 
tanpa pengaman dan tanpa perizinan dari yang berwenang, sehingga 
membahayakan bagi dirinya dan juga orang lain” ungkap Tri.

“Selain membahayakan, mereka nantinya terpaksa akan berurusan 
dengan hukum, karena ada sanksi yang mengancamnya”. Sehingga 
himbauan kami, bahwa balap motor sesungguhnya merupakan suatu 
cabang olah raga apabila dilakukan secara resmi, yaitu dilaksanakan 
disebuah sirkuit, berkompetisi dengan sehat, dilengkapi pengaman 
tubuh dan perizinan dari kepolisian, maka akan mendukung saudara 
menjadi juara” tambah Tri.

Tema yang kedua, adalah “Peningkatan Pemahaman Siswa SMA 
Negeri 2 Boyolali Mengenai Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya 
Penanggulangan Kedaruratan Covid19”.

Dosen FH USM Sosialisasi Hukum 
di SMA Negeri 2 Boyolali

Tim Penguji terdiri atas Prof Dr Retno 
Saraswati SH MHum (Dekan FH Undip) 
selaku ketua Tim Penguji, Dr Sukirno SH 

MSi (sekretaris sidang), penguji eksternal Prof Dr 
Adi Sulistiyono SH MH, Dr Yunanto SH MHum, 
Dr Bambang Eko Turisno SH MHum, Prof Dr 
Kholis Roisah SH MHum (Co Promotor), Prof Dr 
Budi Santoso, SH MS (Promotor).

Pada ujian yang dilakukan secara daring itu 
Doddy berhasil mempertahankan disertasinya 
yang berjudul ”Politik Hukum Pengaturan Merek 
Terkenal Ter hadap Tindakan Passing Off Dalam 
Rangka Melindungi Kon sumen Di Indonesia”.

Doddy berhasil lulus dengan predikat 
sangat memuaskan de
ngan meraih IPK 3,58.

Doddy berharap, 
dari karya ilmiah di
ser tasi yang ditu lis nya 

antara lain dengan melihat duduk per soalannya, 
passing off terjadi karena ada persamaan pada 
pokoknya atau persamaan ke seluruhannya 
anta ra merek yang satu dengan merek yg lain, 
Undang Undang Merek nomor 20 tahun 2016 
Republik Indonesia menganut prinsip bahwa 
merek mendapat perlindungan jika terdaftar 
dan hanya untuk jenis barang dan jasa yang yang 
sejenis.

”Dengan demikian untuk barang dan atau 
jasa yang tidak sejenis bukan pelanggaran 
merek,” katanya.

Disinilah Passing Off terjadi, katanya, yaitu 
terdapatnya merek yang mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya tetapi untuk 
barang dan atau jasa yang tidak sejenis dan yang 
demikian ini tidak adil dan tidak fair.

Doddy dalam disertasi memberikan reko
mendasi antara lain mengusulkan per ubahan 
konsep perlindungan merek terdaftar, bahwa 
tidak hanya berlaku untuk barang dan atau 
jasa yang sejenis tetapi juga untuk barang dan 
atau jasa yang tidak sejenis. ”Dengan ketentuan 
memenuhi beberapa persyaratan, 
sa lah satunya jika ter bukti 
terdapat indi kasi yang kuat 
terda pat per samaan pada 
pokoknya,” ungkapnya. 

Doddy Kridasaksana 
Raih Gelar Doktor Hukum
SEMARANG– Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (USM), Doddy 
Kridasaksana SH MHum meraih gelar 
doktor Hukum dari Universitas Diponegoro 
(Undip) Semarang, setelah berhasil 
mempertahankan disertasinya di hadapan 
penguji pada Senin (24/5).
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Dalam pembukaan per ku liahan 
PKPA yang dise lenggarakan secara 
virtual, Dekan Fakultas Hukum Ibu 

B. Rini Heryanti, S.H., M.H menyatakan 
bahwa di dalam Un dangUndang 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. 
Dalam acara pembukaan ini dihadiri 

pula Ketua DPC Pera di Kota Semarang M 
Reza Kurniawan, S.H., M.H.

Ketua Panitia PKPA  Dhian Indah 
Astanti, S.H., M.H menga takan bahwa 
dalam Pasal 2 Ayat (2) menetapkan bahwa 
pengangkatan Advokat dilakukan oleh 
Organisasi Advokat. 

“Dengan mencermati perkem bangan 
tersebut dan tuntutan tanggung jawab 
moral, Fakultas Hukum USM sebagai 
lembaga pendidikan terpanggil untuk 
ikut berperan dalam menyiapkan sumber 
daya manusia yang pro fesional guna 
memberikan jasa hukum/bantuan hukum” 
ungkap Dhian.

“Berbekal dari pengalaman kami dalam 
menyelenggarakan program PKPA telah 
menunjuk kan bahwa kegiatan ini dapat 

membantu mengantarkan para peserta 
untuk menjadi Advokat handal” tambah 
Dhian.

Program PKPA ini secara periodik 
diselenggarakan 3 kali dalam satu tahun. 
Periode perta ma dilaksanakan pada bulan 
April yang sedang berjalan ini, se  dangkan 
periode kedua akan dilaksanakan pada 
bulan  Juli 2001, dan periode ketiga akan di

lak sanakan pada November 2021. 
Pengajar PKPA terdiri dari berbagai 

instansi pemerintah, swas ta, maupun 
akademisi yang profesional dibidangnya. 
Peserta PKPA Angkatan XIV ini diharapkan 
menjadi calon Advokat berkualitas dan 
profe sional yang siap memberi warna 
tersendiri dalam dunia Advokat sesuai 
dengan amanat UndangUndang Advokat.

Pelatihan Pembuatan 
Dokumen Hukum 

bagi Mahasiswa
SEMARANG  Guna meningkatkan kemampuan 

hard skill mahasiswa dalam bidang ilmu hukum praktis, 
FH USM menggelar pelatihan pembuatan dokumen 
hukum. Acara yang diselenggarakan (10/4) secara 
daring dengan menghadirkan dari praktisi yang sudah 
berpengalaman dalam bidang ilmu hukum praktis, 
diantaranya adalah Leo Jimmi Agustinus (Kejati Jateng), 
Bagas Sarsito Anantyadi (Advokat), Broto Hastono 
(Advokat), dan Al Halim (Notaris). 

Materi yang disajikan dalam kegiatan tersebut yaitu 
pembuatan dakwaan, tuntutan, eksepsi, pledoi, gugatan 
dan jawaban, serta pembuatan akta otentik. Kegiatan 
diikuti oleh sekitar 200 mahasiswa, yang sangat antusias 
dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Menurut Dekan FH USM, B. Rini Heryanti, 
kegiatan pelatihan ini merupakan sarana penunjang 
bagi mahasiswa yang telah mendapatkan teoriteori 
dalam bangku perkuliahan. Dengan adanya pelatihan 
ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman secara 
langsung dari pemateri yang memang menguasai 
dalam bidang ilmu hukum praktis. Dengan demikian 
mahasiswa akan diajarkan cara membuat dakwaan, 
gugatan, maupun akta yang benar dari pakarnya secara 
langsung. Diharapkan dengan mendapat bekal secara 
langsung dari pemateri, hal ini berdampak positif pada 
kemampuan mahasiswa dalam membuat dokumen
dokumen hukum.

Salah satu pemateri, Leo Jimmi Agustinus 
menyambut baik kegiatan ini. Jimmi menuturkan bahwa 
kegiatan pelatihan semacam ini akan sangat berguna 
dikemudian hari bagi mahasiswa yang nantinya akan 
terjun ke dunia hukum praktis, terutama yang bekerja 
di kejaksaan, advokat, maupun notaris. Dalam pelatihan 
ini, mahasiswa akan diajarkan mengenati tata cara 
pembuatan dokumendokumen hukum yang tepat, dan 
tentu berasal dari pakarnya secara langsung.

Menurut ketua panit ia, Muhammad If tar 
Aryaputra, kegiatan ini merupakan agenda rutin 
yang diselenggarakan FH USM. Namun dikarenakan 
masih dalam kondisi pandemi, maka kegiatan kali ini 
diselenggarakan dengan menyesuaikan kondisi, yaitu 
dengan menyelenggarakan pelatihan secara daring.

SEMARANG Fakultas Hukum 
Universitas Semarang (USM) seleng
garakan Halal Bihalal di Ruang D.2.1. 
Gedung D Fakultas Hukum. 

Acara hala bihalal ini dibuka oleh 
Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Semarang B. Rini Heryanti, S.H., M.H. 
Acara ini turut hadir sesepuh Fakultas 
Hukum Universitas Semarang sekaligus 
Ketua Pengurus Yayasan Prof. Abdullah 
Kellib, S.H.  Acara diikuti seluruh 
dosen dan karyawan Fakultas Hukum 
Universitas Semarang

Berkenan memberikan pesan, 
Bapak Prof. Abdullah Kellib menyam

paikan bahwa “Fakultas Hukum seka
rang sudah lahir banyak doktor, maka 
pertahankan Akreditasi A”. 

Selanjutnya beliau menambahkan 
bahwa dengan adanya saling kerjasama 
yang baik antara para dosen dan karya
wan, penuh dengan keyakinan bahwa 
Fakultas Hukum Universitas Semarang 
semakin jaya. Tambah Abdullah Kelib.

Selanjutnya dalam acara halal 
bihalal, turut hadir Mukharom, S.HI., 
M.H., yang juga berkenan memberikan 
ceramah. 

Dalam ceramahnya Bapak Mukha
rom, menyam pai kan dengan jelas 

mengenai makna halal bihalal. Halal 
bihalal adalah silaturahmi dan saling 
me maafkan.

Ketika diwawancarai Bapak Mu
kharom menyampaikan bahwa “sebagai 
manusia yang bertakwa, maka kita 
semua wajib saling memafkan”.  

“Halal bihalal merupakan momen 
yang tepat untuk saling bermaaf
maafan adalah dalam acara halal 
bihalal ini, meskipun sesungguhnya 
bermaafan kapan saja bisa dilakukan, 
namun halal bihalal sudah menjadi 
tradisi masyarakat Indonesia”, tambah 
Mukharom.

DPN Peradi-FH USM 
Gelar Angkatan XIV

FH USM Gelar Halal Bihalal

SEMARANG - Perkuliahan 
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 
(PKPA) Angakatan XIV yang 
diselenggarakan atas kerja sama DPN 
Peradi Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (USM) baru-baru ini.  

SEMARANG Dalam rangka memperingati hari 
lahir Pancasila Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) Pengawal 
Ideologi Bangsa (PIB) Universitas Semarang (USM) 
menggelar Webinar pada Selasa (1/6).

Kegiatan yang diikuti 135 peserta yang berasal dari 
perwakilan BEM, Dewan Mahasiswa, perwakilan UKM 
baik dari USM maupun dari Perguruan Tinggi lain ini 
dibuka oleh Ketua UKM PIB Athfal Husain. 

Menurut Athfal panitia menghadirkan dua  narasumber 
yaitu Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H., (Pembina UKM PIB 
USM) dan  Ade Adriansyah, S.T., S.H., M.H., M.Kn..

Athfal mengatakan bahwa  webinar ini diselenggarakan 
dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila.

“Dengan memperingati hari – hari besar nasional 
terlebih lagi adalah hari lahirnya Pancasila, kita diingatkan 
sejarah, dengan demikian dapat menumbuhkan semangat 
nasionalisme kita, dan memperkokoh Ideologi Pancasila 
dalam hati dan sanubari kita” ungkapnya.

Dalam materinya Tri Mulyani menyampaikan materi 
terkait dengan sejarah lahirnya UKM PIB USM. 

“Keberadaan UKM PIB di USM bertujuan sebagai 

wadah pembinaan ideologi Pancasila dan  mahasiswa wajib 
menanamkan nilainilai Pancasila di dalam jiwa mereka, agar 
mahasiswa menjadi manusia dan warga negara yang memiliki 
kepribadian Pancasila, yaitu manusia yang religius, humanis, 
nasionalis, demokratis dan adil” ungkap Tri. 

UKM PIB USM akan selalu senantiasa siap menjadi 
penjaga Konsesnsus Dasar Berbangsa dan Bernegara 
Republik Indonesia (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, 
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (Empat Pilar Kebangsaan).

Senada dengan Tri, narasumber Ade Adriyansah 
menyampaikan materi terkait dengan immplementasi nilai
nilai Pancasila di perguruan tinggi. “Nilainilai Pancasila 
yang dijabarkan dalam butirbutir Pancasila wajib dipahami 
dan diimplementasikan dalam kehidupan seharihari (di 
lingkungan kampus khususnya dan di masyarakat pada 
umumnya), agar dapat menangkal lahirnya nilainilai asing 
yang baru dan berbaubau radikal” ungkap Ade. 

Menurut Ade hal ini menjadi penting karena mahasiswa 
adalah merupakan sasaran dengan mudah untuk 
memasukan doktrin radikal, karena usia muda identik 
dengan pencarian jati diri dan terjadi ketidakstabilan emosi.

Peringati Hari Lahir Pancasila, UKM PIB Gelar Webinar
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Industri Rumah Tangga (Home 
Indus try) menjadi salah satu alter
natif yang banyak dilakukan 

masya rakat saat ini, mengingat dengan 
sentuhan teknologi banyak peluang 
yang bisa dimanfaatkan untuk bisa 
beradaptasi dengan perubahan yang 
terjadi.

Hal inilah yang mendorong dosen 
dan mahasiswa fakultas ekonomi 
Universitas Semarang (USM) membe
rikan pelatihan akuntansi di salah 
satu Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Baginda Food Pandanwangi 
Timur Blok D/6 RT.01, RW.07 Kelu
rahan Kedungmundu barubaru ini.

Dosen yang terlibat pada pengab

dian masyarakat ini antara lain Widi
yan ti, S.E., M.M, Linda Novasari, S.E., 
M.M., Vinsensia Retno Widi W, S.E., 
M.M dan dibantu dua mahasiswa.
Semakin Ketat

Menurut Linda munculnya banyak 
usaha rumahan tentunya menimbulkan 
pula tingkat persaingan bisnis yang 
semakin ketat sementara masalah 
permodalan menjadi hal krusial yang 
dihadapi sebagian besar pelaku bisnis 
rumahan.

“Pelaku bisnis rumahan dituntut 
untuk bisa memanfaatkan dengan baik 
modal yang dimiliki untuk terus bisa 
beroperasi, harus ada pemisahan antara 
dana yang digunakan untuk melakukan 

operasional usaha dengan dana 
yang dikonsumsi untuk mencukupi 
kebutuhan seharihari” ungkap Linda

“Perlu adanya pencatatan keuangan 
walaupun secara sederhana untuk me
nge tahui dengan pasti berapa modal 
yang dibutuhkan untuk operasional, 
bagaimana mengalokasikannya dan 
untuk apa modal tersebut digunakan” 
tambah Linda.

Selain memberikanpeltaihan akun
tansi dosne USM ini juga membantu 
mitra dengan memberikan bantuan alat 
produksi berupa mixer, dengan adanya 
bantuan alat pro duksi tersebut di
harapkan dapat meningkatkan volume 
produksi dan omzet yang diperoleh.

Pengabdian kepada masyarakat ini 
diharapkan dapat dilakukan berke
lanjutan pada industri yang sama kare
na sangat bermanfaat bagi para pelaku 
bisnis industri rumahan yang notabene 
masih membutuhkan pendampingan 
dan pelatihan terutama dalam hal 
pembukuan dan pemasaran produk.

SEMARANG – Tim Pengabdian 
kepada Masyarakat (PKM) jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Semaang (USM) memberi pelatihan 
pembukuan bagi UKM Asal Batik pada 
Sabtu (10/4/2021).

Pelatihan yang didanai oleh USM itu 
dilakukan di UKM Asal Batik Perum 
Graha Mulia Asri 3 Blok D No. 27 RT 
04 RW 29 Kelu rahan Kedungmundu 
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Tim PKM USM terdiri atas Febrina 
Nafasati P SE MSi, Dian Indudewi SE MSi, 
dan Alfa Vivianita SE MSi.

Menurut Febrina, tujuan pelatihan agar 
pelaku UKM dapat memahami dengan 
baik bagaimana membuat pembukuan 
yang baik dan benar untuk usahanya.

”Kami berharap, pelaku UKM Asal 
Batik memiliki pengetahuan yang lebih 
baik mengenai cara membuat pembukuan 
yang baik dan benar, sehingga pelaku 
UKM dapat melakukan evaluasi terhadap 
jalannya usaha mereka selama ini,” 
ujarnya.

Pemilik UKM Asal Batik, Choirun 
Nisa SPd mengatakan, pelatihan yang 
diberikan oleh para dosen Akuntansi 
USM sangat bermanfaat untuk membuat 
pembukuan keuangan di UKM Asal Batik. 
Dia mengaku menjadi mengetahui keluar 
masuk dana sampai keuntungan yang 
diraih.

”Kami berharap, ada pelatihan lagi 
sehingga membuat sistem pembukuan 
keuangan di UKM Asal Batik makin 
bagus,” ungkapnya.

Dosen dan Mahasiswa USM 
Berikan Pelatihan 

Akuntansi bagi UMKM
SEMARANG– Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah 
satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, situasi pandemi 
yang saat ini masih berlangsung mengharuskan masyarakat lebih 
kreatif dan harus memutar otak mencari cara untuk tetap mendapatkan 
penghasilan demi keberlangsungan hidup keluarga.

SEMARANG – Tim Pengab dian 
Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi 
Uni versitas Semarang (USM) bersama 
Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia 
Jawa Tengah I dan Panin Sekuritas Sema
rang barubaru ini memberikan pelatihan 
investasi di pasar modal dengan berfokus 
pada simulasi saham online.

Dalam paparannya, tim pengabdi dari 
USM memberikan pengarahan kepada 
peserta pemula untuk memahami dan 
membuka mindset apa yang menjadi tujuan 
dalam berinvestasi, yaitu mindset sebagai 
trader atau investor.

“Perbedaan mindset akan menentukan 
metode analisa dalam berinvestasi. 
Tidak hanya itu, para tim pengabdi juga 
mengenalkan investasi pasar modal dan 
simulasi perdagangan saham dengan 
menggunakan online trading,” ungkap Citra 
Rizkiana SE, MM salah satu tim PKM USM.

Peserta yang berasal dari komunitas 
pensiunan experbankan sangat antusias 
dalam mengikuti pelatihan dan berencana 
untuk langsung menanamkan dana untuk 
berinvestasi saham.
Simulasi

Pelaksanaan kegiatan yang bertempat 
di Work Food Happy meeting room ini, 
dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. 
Pertanyaanpertanyaan yang muncul 
dari peserta membuktikan ketertarikan 
peserta dalam investasi saham. Peserta juga 
menginginkan kegiatan lanjutan untuk 
pendalaman pelatihan.

“Kegiatan ini bertujuan mengenalkan 
investasi saham dan menambah wawasan/
pengetahuan dalam berinvestasi saham, 
serta mengajak peserta untuk mulai 
investasi di pasar modal dengan membeli 
saham yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia,” sambung Citra.

Tim PKM USM juga mengajak peserta 
untuk simulasi langsung trading saham, 
sehingga peserta bisa langsung praktik 
trading saham secara online.

Dengan membeli saham perusahaan 
yang sudah terdaftar di BEI, berarti sudah 
memiliki perusahaan tersebut.(HS)

Dosen Ekonomi USM Berikan 
Pelatihan Trading Saham Online

Dosen Akuntansi USM 
Beri Pelatihan Pembukuan 

bagi UKM Asal Batik



8
Warta USM

No. 02 l Vol. 22 l april - agustus 2021

SEMARANG – Tim Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM) 
melakukan kegiatan pengabdian pada komunitas sulam 
pita di Desa Gebangsari Kota Semarang. Kegiatan PKM 
ini dilaksanakan pada Selasa (6/4/2021).

Tim PKM diketuai Rr Lulus Prapti NSS SE MSi dan 
sebagai anggotanya Totok Wibisono SE MM dan Nuria 

Universari SE MSc. Kegiatan didanai oleh Universitas 
Semarang.

Menurut Ketua Tim PKM, Lulus Prapti, fokus dari 
pelaksanaan PKM ini adalah pengembangan komunitas 
sulam pita di Desa Gebangsari Kecamatan Genuk Kota 
Semarang supaya terus berkembang melalui perbaikan 
dalam manajemen usaha.

Komunitas sulam pita yang menjadi mitra dalam 
kegiatan PkM ini adalah ibuibu dasawisma RT 03 
Desa Gebangsari yang dibina oleh Lia Collection dalam 
membuat handycraft berbahan dasar kain dengan 
kombinasi sulam pita.

”Target khusus dari kegiatan PkM ini adalah 
meningkatkan nilai ekonomis produk sulam pita melalui 
implementasi aspek marketing mix yang sesuai di masa 
pandemiccovid 19,” katanya.

Selama terjadinya pandemi Covid 19, katanya, 
komunitas sulam pita binaan Lia Collection mengalami 
berbagai kendala yang dapat mengancam kelangsungan 
hidup usahanya. Komunitas sulam pita mengalami 
penurunan penjualan karena saat ini konsumen lebih 
memprioritaskan harga murah dan kebutuhan pokok 
seperti makanan dan produk kebersihan saat membeli 
barang.

”Sesuai permasalahan yang dihadapi, upaya yang 
dilakukan pada mitra adalah melakukan pelatihan 
dengan memberikan edukasi mengenai marketing mix,” 
ujarnya.

Dia mengatakan, kegiatan pelatihan yang dilakukan 
yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai implementasi aspek marketing mix yang 
meliputi produk, harga, distribusi dan promosi pada 
kondisi pandemi covid19 yang sedang terjadi di dunia 
dan secara khusus di Indonesia.

Komunitas sulam pita perlu kreatif dan inovatif 
dalam menciptakan produk yang dibutuhkan di masa 
pandemi. Misalnya produk seperti masker berhiaskan 
sulam pita maupun informasi mengenai protokol 
kesehatan menggunakan pigura dan berhiaskan sulam 
pita untuk dipajang di hotel dan gedung perkantoran.

”Melalui kegiatan PkM ini diharapkan ibuibu 
komunitas sulam pita binaan Lia Collection memiliki 
pemahaman megenai marketing mix dan dapat 
mengimplementasikannya untuk meningkatkan bisnis 
sulam pita di masa pandemi covid19. 

fakultas ekonomi

Peserta terdiri dari maha
siswa 501 Peserta, siswa 
SMA/SMK 520 Peserta, dan 

dari sekolah diluar pulau Jawa 36 
Peserta.

Acara ini juga dihadiri dan 
di dukung struktural Fakultas 
Ekonomi USM ini bertujuan un
tuk memperkenalkan dan mem
berdayakan ekonomi kreatif 
kepada anak muda, serta ma
syarakat umum. 

Selain itu ketua panitia Boby 
Syailendra mengatakan bah
wa tujuan webinar ini untuk 

menginspirasi anak muda untuk 
menciptakan hal baru dalam 
membuka peluang usaha dan 
memberikan pengetahuan kepada 
anak muda untuk menggali 
potensi anak muda di berbagai 
bidang, baik bidang akademik 
maupun non akademik, sselain itu 
juga untuk memperkenalkan USM 
kepada siswa SMA/ SMK.

Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM dalam sambutannya me
ngatakan bahwa dimasa pandemi 
agar tidak menghalangi untuk 
memulai usaha dan ha rapanya 

dengan seminar nasional ini dapat 
memantik minat para peserta 
untuk berwirausaha. 

“Pandemi jangan menghalangi 
untuk berkarya dan berwirausaha, 
sehingga kami harapkan webinar 
ini bisa memantik minat para 
peserta untuk berwirausaha” 
ungkap Andy.

Dini anggaraheni MHum 
Dosen USM sebagai moderator 
menyampaikan bahwa panitia 
menghadirkan narasumber yang 
pertama Delfano Charies dan 
Andreas Yodha selaku Pengusaha 
dan influenser dan narasumber 
kedua Ansari Kadir selaku CMO 
GK Hebal, Co founder Sang Pisang 
dan Co founder Ternakopi.

Delfano Charies dan Andreas 
Yodha berbagai cerita awal mula 
karir di youtube sampai kalkulasi 
pendapatan youtube. Selain itu 

mereka berdua juga berbagi tips 
dan trik membuat konten youtube 
bagi pemula serta memotivasi 
peserta dan sharing tentang usaha 
yang dimilikinya.

Sementara Ansari Kadir pada 
kesempatan juga menceritakan 

awal sebagai pengusaha dari 
sebe lumnya sebagai karyawan. 
Menjadi karyawan pasti ada te
kanan dan tuntuan, sehingga ia 
lebih memilih keluar dari karya
wan dan memilih menjadi wira
usahawan. 

S E M A R A N G –  T i m 
Pengabdian kepada Masyarakat 
(PKM) Universitas Semarang 
(USM) melakukan kegiatan 
pengabdian dengan melakukan 
pendampingan pada pelaku 
usaha jahe alangalang instan 
di Pesanggrahan Kelurahan 
Mlatibaru Kecamatan Semarang 
Timur barubaru ini.

Tim pengabdian diketuai oleh 
C. Tri Widiastuti, SE., MM dengan 
anggota Guruh Mulia Widayat, 
SE., MM dan Dhina Kharisma, 
S.Pd., MM dengan melibatkan 
dua orang mahasiswa Elisa Teguh 
Prasetiyani dan Diaz Fajar Ilyasa.

Pelaku usaha yang menjadi 
mitra dalam kegiatan adalah 
industri rumahan minuman jahe 

alangalang instan yang diketuai 
oleh ibu Yasmin Nugroho, 
minuman yang diproduksi 
berbahan baku jahe.

P a d a  m a s a  p a n d e m i c 
Covid19, minuman jenis ini 
banyak dicari masyarakat karena 
berlombalomba ingin melakukan 
hidup sehat sehingga daya tahan 
tubuh dan imunitas tetap terjaga.

“Mitra kegiatan berupaya 
agar produknya memiliki daya 
simpan yang lama, praktis 
dan efisien melalui jahe instan 
berbentuk serbuk. Mitra juga 
berupaya meningkatkan kuantitas 
penjualan dan diterima pasar di 
tengah kondisi pandemic” ungkap 
Dhina.

Dhina menambhakan tujuan 

kegiatan pengabdian ini untuk 
meningkatkan pengetahuan 
mitra terkait penggunaan media 
online untuk pemasaran produk 
yang familiar di lingkungan 
masyarakat.

“Dengan pengetahuan yang 
dimiliki mitra, dapat menambah 
media untuk memasarkan produk 
yang efeisien dan efektif. Kegiatan 
pengabdian dengan memberikan 
pelatihan pembuatan media 
onl ine pemasaran produk. 
Materi pelatihan media online 
mencakupi: 1) Whatsapp (WA), 
merupakan aplikasi pesan lintas 
platform yang memungkinkan 
pengguna mengirim pesan, 
dokumen, gambar, panggilan 
gambar ser ta v ideo tanpa 

menggunakan pulsa” tambahnya.
Media ini efektif membantu 

pela ku usaha memasarkan 
produ k nya dengan muda h 
dan lebih luas jangkauannya 
karena hampir semua orang 

menggunakan Whatsapp; 2) 
Facebook, melalui konten yang 
bermanfaat diberikan secara 
berkala tanpa harus melalui 
promosi akan mampu membentuk 
image tersendiri.

HMJ Manajemen Gelar Eco Culture

Pendampingan UMKM Minuman Jahe Alang-Alang

SEMARANG- Sebanyak 1.052 Peserta mengikuti Webinar 
Nasional ECO Culture 2021 yang digelar oleh Himpunan 
Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Universitas 
Semarang (USM) pada Sabtu (24/7) secara daring.
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fakultas teknik

Dosen FT USM Berikan 
Pendampingan Perencanaan dan 
Renovasi Mushola di Grobogan

             
SEMARANG Dosen Fakultas Teknik Univesritas Semarang 

(USM) memberikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 
Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan berupa 
pendampingan perencaanan dan renovasi mushola Nurul Yaqin 
barubaru ini.

Proses pendampingan diketuai oleh dosen Teknik sipil 
USM Ahmad Hakim Bintang Kuncoro, S.T., M.Eng. serta dua 
anggotanya Talitha Zhafira, S.T., M.Eng. dan Anik Kustirini, S.T., 
M.Si.

Tiga dosen FT USM tersebut memberikan masukan serta 
membantu proses perencanaan dan desain baru mushola dalam 
bentuk gambar kerja secara detail dan lengkap dengan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB).

Menurut Anik Kustirini salah satu tim pengabdian FT USM 
mengatakan bahwa pendampingan ini dimulai sejak akhir 2020 
dan saat ini mushola sudah dilakukan renovasi dengan baik.

“Tujuan pendampingan perencanaan dan renovasi mushola 
ini adalah agar proses renovasi yang dilakukan oleh pengurus 
mushola Nurul Yaqin Kuwaron Gubug Grobogan bisa berjalan 
sesuai prosedur dan sesuai standar” ungkap Anik.

Anik menambahkan dengan selesainya renovasinya 
diharapkan masyarakat bisa lebih nyaman dalam beribadah 
di mushola tersebut karena dinilai sudah layak sesuai harapan 
masyarakat sekitar.

“Merenovasi bangunan mushola selayaknya dibutuhkan saran 
dan pendampingan tenaga ahli bangunan agar didapatkan desain 
yang lebih estetik, nyaman, dan kuat struktur bangunannya” 
tambahnya. 

Disamping itu proses pendampingan yang dilakukan oleh 
para dosen FT USM juga bertujuan mengawasi pelaksanaan 
renovasi agar pendanaan dapat dioptimalkan anggarannya untuk 
membelanjakan bahan dan material berkualitas.

Proses pendampingan renovasi yang dilakukan dalam dua 
tahap dari bulan november 2020 tahap satu dilanjutkan tahapa 
dua bulan januari 2021 hingga selesai 100 % pada bulan april 2021 
berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan warga desa Kuwaron 
untuk mendapatkan hasil renovasi mushola yang lebih baik 
daripada sebelumnya.

Pelatihan Software HEC RAS 
bagi Penyedia Jasa Konstruksi 

dan Akademisi
SEMARANG Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik 

Universitas Semarang (USM) memberikan pelatihan software HEC RAS 
bagi 37 penyedia jasa konstruksi dan akademisi secara daring pada 67 
Juni.

Tim terdiri dari Dr. Ir. Edy Susilo, M.T, Ir. Diah Setyati Budiningrum, 
M.T, Ir. Bambang Purnijanto, M.T, Anik Kustirini, S.T., M.Si, dan Ahmad 
Hakim Bintang Kuncoro, S.T., M.Eng.

Menurut Dr Edy Susilo yang sekaligus sebagai ketua tim mengatakan 
bahwa maksud dan tujuan memberikan pelatihan aplikasi Sofware Hec 
Ras bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Akademisi adalah memebrikan 
pengetahuan tentang software tersebut kepada mereka.

“HECRAS merupakan program aplikasi untuk memodelkan 
aliran di sungai, River Analysis System (RAS), dibuat oleh Hydrologic 
Engineering Center (HEC). HECRAS merupakan model satu dimensi 
aliran permanen maupun takpermanen (steady and unsteady one
dimensional flow model)” ungkap Edy.

Edy menambahkan HECRAS Versi 4 Beta memiliki empat 
komponen model satu dimensi: (1) hitungan profil muka air aliran 
permanen, (2) simulasi aliran tak permanen, (3) hitungan transpor 
sedimen, dan (4) hitungan kualitas (temperatur) air. 

Satu elemen penting dalam HECRAS adalah keempat komponen 
tersebut memakai data geometri yang sama, routine hitungan hidraulika 
yang sama, serta beberapa fitur desain hidraulik yang dapat diakses 
setelah hitungan profile muka air dilakukan.

HECRAS merupakan program aplikasi yang mengintegrasikan 
fitur graphical user interface, analisis hidraulik, manajemen dan 
penyimpanan data, grafik, serta pelaporan.

SEMARANG - Program komputer 
merupakan program aplikasi siap pakai dan 
menjadi bagian dari software itu sendiri, 
saat ini hampir seluruh kegiatan proyek, 
direncanakan dengan menggunakan 
software. 

VISSIM adalah salah satu program aplikasi 
dalam ilmu Teknik Sipil yang digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan di 

bidang rekayasa transportasi. 
Di dalam kerangka acuan kerja, terkadang 

terdapat permintaan terkait program yang digu
nakan untuk simulasi berupa VISSIM. Berdasarkan 
hal tersebut, maka pelatihan program VISSIM 
dasar oleh dosen Teknik Sipil Univeristas Semarang 
(USM) dilakukan bagi pegawai Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pati sebagai bentuk kegiatan dalam 
Pengabdian Kepada Masyarakat pada Kamis (10/6). 

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat yang berasal dari beberapa dosen Jurusan 
Teknik Sipil Fakultas Teknik USM (Iin Irawati, S.T, 
M.MT; Ir. Diah Setyati Budiningrum, M.T, Faizal 
Mahmud, S.T, M.T) dan dibantu oleh dua mahasiswa 
Teknik Sipil USM (Rexy Mahendra Ramadhani dan 
Arman Ma’arrif) dengan peserta dari staf dan pejabat 
di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati. 

Menurut Iin Irawati dalam dunia proyek, 
VISSIM dapat digunakan untuk memecahkan 
berbagai permasalahan transportasi yang berskala 
mikro, sehingga dapat merujuk pada rekomendasi 
teknik yang sesuai dengan kondisi lapangan. 

“Kegiatan pelatihan meliputi pengenalan pro
gram, pembelajaran konsep pemodelan simu lasi lalu 
lintas serta aplikasi program VISSIM” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, 
Teguh Widyatmoko, AP, M.Si. menyambut baik 
terlaksananya kegiatan ini.

“Atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, 
kami menyambut baik kegiatan ini dan memberikan 
apresiasi yang setinggitingginya kepada USM yang 
bersedia melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat di tempat kami”, tutur Teguh.

“Dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan 
terjalin kerja sama yang baik antara perguruan tinggi 
dan instansi pemerintah,” lanjut Teguh. 

Kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan 
sukses, hal tersebut terlihat dari keaktifan peserta 
dan adanya peningkatan skill peserta dalam meng
aplikasikan program setelah diberikan pelatihan 
software VISSIM. 

Secara terpisah, Kasi Rekayasa Lalulintas Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pati, Slamet Santoso, 
S.H,M.M. menyampaikan terima kasih dan 
mengharapkan ada kegiatan lanjutan dari kegiatan 
yang sudah dilaksanakan.

SEMARANG  Sejumlah 
mahasiswa Teknik sipil dari 
Universitas Semarang (USM), 
Upgris, dan Unissula diberikan 
pelatihan software plaxis 
oleh tim pengabdian kepada 
masyarakat USM.

Tim yang terdiri Dr 
Adolf Situmorang, Agus 
Muldiyanto MT, Purwanto MT 
memberikan pelatihan ini di 

Lab Kompuetr Fakultas Teknik 
USM barubaru ini.

Menurut Agus Software 
plaxis digunakan untuk meng
hitung banyak hal antara lain 
longsoran, penurunan tanah, 
stabilitas/kekuatan tanah dan 
lainlain, sehingga diharapkan 
bangunan konstruksi yang ada 
diatasnya menjadi lebih aman.

“Tujuan kegiatan ini untuk 

memperkenalkan software 
geoteknik dalam menyelesaikan 
permasalahan tanah seperti 
penangan longsoran, stabilitas 
dan penurunan tanah dalam 
perencanaan konstruksi tanah” 
ungkap Agus.

Manfatnya dari pengabdian 
masyarakat ini agar mahasiswa 
teknik sipil khususnya dapat 
menambah ilmu pengetahuan 
tentang penggunaan software 
plaxis di lapangan, ketika 
menemukan permasalan 
tentang geoteknik (tanah) 
di lapangan, sehingga dapat 
memberikan solusi penangan 
tentang konstruksi yang 
berhubungan dengan bidang 
geoteknik seakurat mungkin.

Mahasiswa Sipil di Semarang 
Dilatih Software Plaxis

Pengabdian Masyarakat Dosen FT USM di Dishub Pati

Berikan Pelatihan 
Software VISSIM
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Perlombaaan ini tidak hanya dilihat dari 
segi estetika model jembatan kayu balsa 
saja namun diujikan kekuatannya untuk 

dapat menahan beban terbesar hingga 60 kg 
keatas, dengan efisiensi jembatan tertinggi. 
Empat tim jembatan balsa teknik sipil USM 
dalam kompetisi BABNACO bersaing cukup 
sengit untuk mengalahkan 37 regu lainnya dari 
berbagai universitas seluruh Indonesia.

Empat tim mahasiswa teknik sipil USM 
yang dikirim untuk mengikuti lomba ajang 
jembatan tingkat nasional berhasil menyabet 
hampir seluruh juara yaitu tim RRQ Jaya yang 
terdiri dari M Ali Firdaus, Galang Mahardika P, 
Bima Fajar Santoso berhasil meraih juara 1 dapat 
menahan beban 66.31kg dengan efisiensi 2.22.

Sementara tim Sujama Jaya yang terdiri 
dari Nur Rangga Galih, M Sya’roni, Abbas 

Abdurrahman meraih juara 2 dapat menahan 
beban 64.99 kg dengan efisiensi 2.21, tim 
Semar Jaya dengan anggota M Danang Fajri S, 
Indra Bagus K, M Fahul Hidayat juara 3 dapat 
menahan beban 62.99 kg dengan efisiensi 2.18, 
adapun tim Matesi Jaya dengan anggota Lintang 
Daru S, M Misbahul Nur M, Arbihamzah Aulia 
mendapat harapan 1 dapat menahan beban 
55.99kg dengan efisiensi 1.93.

Dekan Fakultas Teknik USM Purwanto ST 
MT menyambut baik dan bangga atas prestasi 
yang diraih oleh mahasiswanya dan berharap 
prestasi ini bias memotivasi mahasiswa lain 
untuk senantiasa berprestasi walaupun masih 
kondisi pandemi.

“Kami bangga dan berterima kasih atas 
prestasi mahasiswa Teknik sipil USM yang telah 
mengahrumkan nam almamametr di kancah 
nasional, dan kami harapkan dengan prestasi 
ini bisa memotivasi mahasisswa lain untuk 
berprestasi walaupun masih kondisi pandemi” 
ungkap Purwanto.

Sementara dosen pendamping Talitha 
Zhafira ST MEng mengatakan bahwa persiapan 
lomba diajang bergengsi di kalangan mahasiswa 
teknik sipil dilakukan secara rutin oleh seluruh 
tim balsa teknik sipil USM.

“Mahasiswa yang tergabung dalam tim 
lomba begitu semangat. luar biasa kreatif dan 
inovatif, selalu mencoba dan berusaha bahkan 
beberapa kali gagal di ajang perlombaan 
jembatan balsa sebelumnya, namun dari 
kekalahan itu mereka belajar untuk dapat 
menjadi pemenang disetiap ajang perlombaan 
berikutnya ” ujar Talitha.

fakultas teknik

DEMAK  Penyelenggaraan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan konsep 
Back to Village III 2021 menjadi salah 
satu alternatif pelaksanakan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat di 
Universitas Semarang (USM) selama masa 
pandemi.

Barubaru ini mahasiswa KKN dari 
Teknik Sipil USM Daffa’ Nurul Hakim 
menggelar pelatihan kaligrafi dari pelepah 
pisang bagi masyarakat di Desa Pulosari 
Karangtengah Demak.

Menurut Daffa bahwa sebagian besar 
mata pencaharian penduduk di Desa 
Pulosari bekerja sebagai petani penggarap 
tanah dan pemilik tanah, diikuti dengan 
pekerjaan sebagai buruh bangunan dan 
industri, selain itu sebagain masyarakat juga 
memiliki pekerjaan sebagai pengusaha baik 
dalam sektor home industri sampai dengan 
pedagang berupa rumah makan, toko, kios, 
dan lapak. 

“Sebaga i  wa rga ya ng bermata 
pencaharian petani penggarap masih 

banyak yang mempunyai waktu luang, 
ini merupakan potensi besar yang akan di 
angkat dalam tema KKN Back To Village 
kali ini dengan pelatihan kaligrafi dari 
pelepah pisang dan didukung dengan 
ketersediaan bahan yaitu pelepah pisang 
yang melimpah” ungkap Daffa.

“Pelatihan pembuatan Kaligrafi pelepah 
pisang bagi kaum mudamudi, remaja 
dan anakanak diharapkan agar dapat 
meningkatkan efektifitas, kompetensi skill 
di era pandemi untuk menumbuhkan jiwa 

wirausaha yang tinggi serta mengatasi 
pengangguran” tambahnya.

Sementa ra Dosen Pembimbing 
L apa nga n (DPL) Ha ni  Pu r wa nt i 
MT berharap program KKN dapat 
meningkatkan empati, kepedulian, 
kerjasama mahasiswa secara multidisipliner 
dan kontribusi daya saing daerah, 
serta mendorong terciptanya learning 
community dan learning society.

“Kami selaku dosen pembimbing 
menyambut baik ide kreatif mahasiswa 
KKN USM dengan membuat pelatihan 
kaligrafi dari pelepah pisah, walau masih 
pandemi namun ideide kreatif dalam 
rangka meningkatkan SDM masyarakat 
dan guna meningkatkan perekonomian 
akan sangat bermanfaat” ungkap Hani.

KAMPUSPEDIA.ID – Fakultas Teknik Universitas Semarang 
(USM) barubaru ini menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan USM 
ENGINEERING FAIR 2021 dengan tema “Engineering In Action For 
The Future”.

Kegiatan yang rutin digelar ini meliputi Webinar, Lomba Teknologi 
Tepat Guna (TTG), Lomba City Branding, Lomba Line Tracer, Lomba 
Balsa Brige Competion, dan Bincang Teknik. 

Webinar yang diikuti 200 peserta dengan tema “Inovasi Teknologi 
Infrastruktur Terkait Mitigasi Bencana di Indonesia’’menghadirkan tiga 
narasumber yaitu Ferry Firmawan,S.T.,M.T.,Ph.D., (Dosen Fakultas 
Teknik USM), Ir. Yan Arianto, S.T.,MM (General Manager PT. ADHI 
KARYA/Persero Tbk.), Dr.Iman Fahruzi (Dosen Politeknik Sumatra 
Utara), dan Dr. Ir. Edy Susilo, M.T.(Dosen Fakultas Teknik) selaku 
moderator.

dengan tujuan memperkenalkan fakultas teknik Universitas 
Semarang kepada khalayak umum dengan sasaran peserta yaitu Siswa
Siswi SMA/SMK/MA Sederajat Sejateng. 

Ketua BEM fakultas teknik Zakiyatun Nailatusshufila mengatakan 
bahwa kegiatan melibatkan organisasi kemahasiswaan yang terdiri 
BEM fakultas teknik, HMJ Teknik Sipil, HMJ Perencanaan Wilayah 
dan Kota serta Himpunan Mahasiswa Elektro.

Hadir dalam kesempatan tersebut dekan fakultas teknik USM 
Purwanto MT beserta jajarannya dan memebrikan arahan dari awal 
kegiatan sampai akhir 

Menurut Purwanto beberapa dosen fakultas teknik ikut 
berkontribusi sebagai juri dalam beberapa perlombaan. 

“Dosen fakultas Teknik kita libatkan sebagai dewan juri pada lomba 
Teknologi Tepat Guna (TTG), Lomba City Branding, Lomba Line 
Tracer, Lomba Balsa Brige Competion, dan Bincang Teknik” ungkap 
Purwanto.

Lomba TTG Juara 1 diraih oleh SMANDA SCIENE STUDENT 
(SMA N 2 Semarang), Juara 2 diraih oleh VICTORIOUS (SMA 
Islam Sultan Agung 1 Semarang) dan Juara 3 diraih oleh SMANDA 
TEENAGER (SMAN 2 Semarang).

Sementara lomba City Branding juara 1 diraih oleh LUBANG 
KACA 1 (SMA PGRI 1 Pati), Juara 2 diraih oleh ARUNIKA (SMAN 2 
Semarang), Juara 3 diraih oleh LUBANG KACA 2 (SMA PGRI 1 Pati).

Pada lomba Balsa Brige Competion Juara 1 diraih oleh FABULOUS 
RATTLE (SMKN 4 Semarang), Juara 2 diarih oleh DIVA SMK (SMK 3 
Pati), juara 3 diraih oleh KAMI (SMKN 7 Semarang).

Untuk Lomba Line Tracer Juara 1 diraih oleh VICTORIOUS (SMA 
Islam Sultan Agung 1 Semarang), Juara 2 diraih oleh DB ROBOTICS 
(SMKN 7 Semarang), Juara 3 diraih oleh MEGA FOYAFOYA (SMKN 
7 Semarang).

Puncak sekaligus acara penutupan panitia menggelar “BINCANG 
TEKNIK” yang mana isi dari acara ini memperkenalkan seputar dunia 
dan ilmu keteknikan terutama yang ada di Fakultas Teknik USM.

Beberapa narasumber dari perwakilan jurusan di Fakultas teknik 
yaitu Tiasa Adimagistra, S.T.,M.P.W.K (Dosen Perencanaan Wilayah 
dan Kota), Fahrudin Ahmad, S.Si.,M.Si (Dosen Teknik Elektro) dan 
Nur Fitriani Fatma Cholida, S.T.,M.T. turut meraiman puncak acara 
tersebut.

 Teknik Sipil USM Juara 
Lomba Jembatan Balsa

SEMARANG– Mahasiswa Teknik 
Sipil Universitas Semarang (USM) 
berhasil mengirimkan tim mahasiswa 
terbaik dan meraih juara dalam ajang 
lomba Jembatan Balsa Tingkat 
Nasional BABNACO (Balsa Bridge 
Nasional Competition 2021) yang 
diselenggarakan oleh HMTS UMP 
(Himpunan Mahasiswa Teknik 
Sipil Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto) pada Selasa (23/3).

Fakultas Teknik  
Gelar Engineering Fair

Mahasiswa KKN USM Berikan 
Pelatihan Kaligrafi dari Pelepah Pisang
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SEMARANG  Dosen Universitas Semarang 
(USM) menggelar kegiatan Pengabidan kepada 
Masyarakat (PKM) di Desa Candi Promasan, 
Kelurahan Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, 
Kabupaten Kendal barubaru ini.

Kegiatan ini diprakarsai oleh dosen dan 
mahasiswa program studi Teknik Elektro, Fakultas 
Teknik USM.Meskipun dalam kondisi pandemi 
Covid19, tidak menghalangi dosen – dosen USM 
untuk melaksanakan PKM sebagai bagian dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 

Dosen USM yang terdiri dari Elfira Nureza 
Ardina, Erlinasari dan Priyo Adi Sesotyo meng
adakan pemasangan pompa hidram sebagai upaya 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Priyo Adi Sesotyo, selaku anggota pelaksana 
menyampaikan bahwa sejatinya, Desa Candi 
Promasan yang terletak di sekitar pucuk Gunung 
Ungaran, memiliki sumber air bersih yang melimpah, 
namun keberadaan sumber air bersih yang melimpah 
tersebut belum disertai dengan sistem distribusi 
untuk kemudahan memperoleh air bagi warga. 

“Kendala utama ialah terkait dengan lokasi 
sumber air bersih yang berada di bawah dari lokasi 
pemukiman warga. Selama ini warga setempat masih 
menggunakan ember untuk diangkut setiap kali 

untuk memperoleh air dari sumber air bersih untuk 
kebutuhan seharihari” ungkap Priyo.

“Kelebihan pompa hidram ini dibandingkan 
dengan pompa air lainnya, ialah pompa hidram 
ini tidak membutuhkan energi listrik, sesuai 
dengan kondisi infrastruktur kelistrikan PLN 
di Desa Peromasan masih belum memadai 
untuk pengoperasian pompa listrik. Sedangkan 
biaya operasional tergolong minim karena tidak 
mengkonsumsi energi listrik serta perawatan pompa 
hidram tergolong mudah” tambahnya.

Kegiatan PKM ini disambut baik oleh warga, 
karena dapat mengatasi kesulitan penyediaan air 
bersih. Dengan keberadaan pompa hidram ini, dapat 
turut membantu peningkatan sistem pendistribusian 
air secara merata, mempermudah warga untuk 
memperoleh air bersih serta dapat meningkatkan 
kualitas hidup warga desa, khususnya di masa 
pandemic seperti sekarang ini.

Kegiatan PKM ini diawali survey ke lokasi dan 
melakukan pengukuran ketinggian antara sum ber air 
dengan lokasi pemukiman warga serta pengukuran 
jarak kebutuhan pipa air antara pom pa dengan 
sumber air. Selanjutnya dilakukan pembuat an pompa 
hidram dan pengadaan pipa berikut aksesorisnya. 

Dosen USM Bantu Pemasangan 
Pompa Hidram di Desa Candi Promasan

SEMARANG- Program Studi S1 Perencanaan 
Wilayah dan Kota Universitas Semarang (PWK 
USM) menggelar Lokakarya kurikulum Merdeka 
Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) sebagai 
bentuk implementasi program Kurikulum MBKM 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) yang telah diluncurkan sejak tahun 
2020 pada Jum’at (2/7). 

Lokakarya ini merupakan salah satu rangkaian 
acara Dies Natalis ke34 USM dan dihadiri oleh Tim 
Kurikulum MBKM PWK USM, Senat Fakultas Teknik, 

dosen, stakeholders, dan mahasiswa PWK USM. 
Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi yaitu sesi pertama 

berupa sharing session dengan narasumber Yusliana, S.T., 
M.Eng., Kepala Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (PWK ITNY), 
dan sesi kedua adalah diskusi dengan stakeholder dari 
kalangan akademisi, instansi, praktisi, dan profesional.

Yusliana memaparkan implementasi kurikulum MBKM 
yang telah dilaksanakan oleh Prodi S1 PWK ITNY sejak tahun 
2020.  “Kami menekankan poin penting pada kurikulum 
MBKM ini adalah dengan menjalin kerjasama dengan mitra, 
kurikulum MBKM ini pada prinsipnya berjalan optimal 
apabila program studi kita menjalin kerjasama dengan 
berbagai mitra, maka kita perlu melibatkan banyak kalangan 
yang tentunya akan saling membutuhkan dan berdampak 
positif”, ungkap Yusliana.

Kerjasama ini dapat berupa magang, seperti magang 
di perusahaan yang bergerak pada bidang pariwisata, 
maka mahasiswa dapat belajar secara langsung praktik 
perencanaan pariwisata untuk pengembangan daerah. 

“Melalui magang, mahasiswa akan mendapatkan 
kompetensi tambahan yang dapat diakui dalam mata kuliah 
ataupun capaian pembelajaran tambahan, disamping 
menerapkan program magang dalam kurikulum MBKM, 
kita juga menyediakan program membangun di desa dan 
pertukaran pelajar” tambahnya.

Bambang Sudarmanto, S.T., M.T., Kaprodi PWK USM, 
menyampaikan bahwa sharing session yang disampaikan 
oleh Yusliana dapat memacu PWK USM agar segera meng
implementasikan kurikulum MBKM sehingga akan mem be
rikan outcomes yang baik bagi keberlanjutan Prodi PWK USM.

Pada sesi kedua, diskusi yang disampaikan oleh Dr. Sc. 
Agr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc. (ASPI), Dr. Milla Karmila, 
S.T., M.T. (Dosen PWK Unissula), Muhammad Luthfi Eko 
Nugroho, S.T., M.T. (Bappeda), Rayyan Malik, S.T., M.T. 
(IAP) , dan beberapa mahasiswa menjadi masukan dan tolok 
ukur bagi Prodi PWK USM agar kurikulum MBKM yang 
disusun dapat diimplementasikan secara tepat sasaran dan 
sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja saat baik dalam 
bidang akademis maupun praktis. 

Program studi PWK di bawah koordinasi ASPI ideal
nya memilih beberapa jalur MBKM yang betulbetul bisa 
diimplementasikan dan tetap sesuai dengan ke bu tuhan 
kompetensi lulusan seorang perencana.

SEMARANG Program Studi S1 Teknik 
Elektro, Fakultas Teknik Universitas Semarang 
(USM) menggelar lokakarya kurikulum Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Sebagai bentuk 
dari Implementasi program Kurikulum MBKM 
kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi (KemendikbudRistek) barubaru ini.

 Implementasi ini sebagai wujud memberikan 
kebebasan hak belajar diluar kampus kepada 
mahasiswa, dan lokakarya ini merupakan salah 
satu rangkaian acara Dies Natalis ke34 USM dan 
dihadiri oleh Tim Kurikulum MBKM Teknik 
Elektro USM, Senat Fakultas Teknik, dosen, 
stakeholders,Alumni, dan mahasiswa TE USM. 

Acara dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik 
USM Purwanto, ST.,MT dan memberikan apresiasi 
terhadap terselenggaranya lokakarya ini.

Lokakarya dilaksanakan dalam dua sesi yaitu 
sesi pertama berupa pemaparan struktur dan 
rancangan kurikulum MBKM Prodi TE USM oleh 

Kaprodi Titik Nurhayati,ST.,M.Eng, dilanjutkan 
dengan pemaparan materi oleh narasumber DR. 
Sisdarmanto Adinandra,ST.,M.Sc.,PhD selaku 
wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta.

Adapun sesi kedua adalah diskusi dengan 
dosen, alumni daan stakeholder dari kalangan 
akademisi, instansi, praktisi dan professional 
dengan moderator Ari Endang Jayati, ST.,MT dosen 
USM yang merupakan kandidat doktor bidang 
Telekomunikasi.

“Dalam rangka mempersiapkan akreditasi 
prodi oleh LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri 
Perguruan Tinggi) bidang Teknik maka kurikulum 
MBKM Teknik Elektro USM sebaiknya mengacu 
pada IABEE (Indonesian Accreditation Board 
for Engineering Eduction yang didirikan oleh 
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan 
menggunakan istilah profil lulusan sebagai Profil 
Profesional Mandiri” ungkap Adinandra.

Lokakarya Kurikulum MBKM Program Studi S-1 Teknik Elektro 

Implementasikan Kampus Merdeka, 
PWK USM Gelar Lokakarya
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Ratih Ambarwati, biasa dipanggil Ratih mahasiswa 
semester 7 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
USM yang merupakan mahasiswa program Kampus 

Mengajar Angkatan 1 yang dicanagkan oleh Kemendikbud 
Ristek RI.

 Ditempatkan di SD Suryo Bimo Kresno di Kota 
Semarang yang merupakan SD inklusi, SD untuk Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) seperti autis, downsindrom, 
hiperaktif, dan anak yang memiliki maaf keterlambatan 
dalam pola pikir. 

Ratih menceritakan awalnya takut untuk terjun 
langsung, dikarenakan dia  sendiri tidak memiliki 

basic untuk mengajar, apalagi mengajar ABK, dan 
ia juga mendapat cerita dari guru SD tersebut, 

bahwa beliau pernah digigit oleh siswanya, yang 
menyebabkan luka, jadi harus disterilkan agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. 
“Saat saya mengajar, justru terbalik 
dari apa yang saya pikirkan, yang saya 

pikirkan saya akan di jambak atau 
hal-hal lain, realitanya mereka 

welcome sama kita, dan 
saya juga mendapat 

bantuan dari 

Mengajar Anak 
Berkebutuhan Khusus

Kiprah Dosen USM Menjadi DPL 
Program Kampus Mengajar Angkatan 2
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Selamat
Bertugas

USM

Mahasiswa 

USM 
Lolos Progam 

Kampus Mengajar
Angkatan 2 

12

1. Sinta Ariana Oktaviani 
    F.131.18.0025 
    SD N 1 Tegaldowo,Gunem,
    Rembang
2. Dyah ayu permata ningtyas 
    D.111.18.0108 
    SMP N 35 SEMARANG
3. Rofiatul Kh 
    G.211.19.0094 
    SD N Bubakan,Semarang
4. Ayunda Afita Ardyanti 
    D.111.18.0094 
    SDN Larangan, Tambakromo
    Pati.
5. Nafa Azzahra S P 
    B.231.18.0133
    SMP N 38 SEMARANG
6. Riatik B.211.18.0001
    SDN 4 Randublatung, Blora
7. Dewi Istitho 'Atun Muchlishoh 
    D.111.19.0095
    SDN LOGUNG Sumber, 
    Rembang

8. Anisatul Farkhati 
    G.311.19.0065 
    SD N Bubakan, Semarang
9. Desty Nala Choirunnisa 
    F.131.18.0064 
    SD Islam Terpadu Insan Mulia 
    Semarang
10. Diah Ayu Wulandari 
      G.311.19.0067
      SD N KUNIRAN 02, PATI
11. Muh.Andika Khotibul Umam 
      G.311.19.0080
      SD N 2 Penawangan 
      Grobogan
12. Naurah Nadlifah 
      G.111.18.0061
      SD N 1 Kangkung, Mranggen.
13. M Ilham Nasirudin
      F.131.18.0192
      SD Suryo Bimo Kresno 
      Ngaliyan Semarang
14. Ria Indah Aristi 
      B.211.18.0153
      SD N 2 Sale, Rembang.

15. Muhammad Fikri Kurniawan 
      B.211.18.0118
      SD N 2 Tlogopayung,
      Plantungan,Kendal.
16. Maellan Syarifudin 
      B.211.18.0097
      SD N MORO DEMAK, 
      Bonang, Demak.
17. Renie Fajar Utami 
      D.131.18.0025
      SDN 01 Jatibarang, 
      Mijen, Semarang
18. Nila Rukhana 
      B.211.18.0052
      SMPN 3 BONANG, 
      Bonang, Demak
19. Afifa Salsabila 
      F.131.18.014 
      SDIT Insan Mulia Semarang
20. Bela Handarini
      G.331.18.0063
      SMP N 5 Demak
21. Diyaning Candra Kinasih
      G.331.18.0105
      SDN Bubakan, Semarang

082134575163

teman-teman 
mahasiswa lain 
yang lolos dalam Kampus 
Mengajar dan ditenpatkan 
di SD yang sama dan guru-guru 
di sekolah untuk mengajar siswa 
berkebutuhan khusus” ungkap Ratih.

“Saya telah mengajar semua anak 
kebutuhan khusus, dari anak autis yang 
dimana memang susah untuk fokus tetapi siswa 
tersebut akan nurut sama kita kalau dipaksa. Anak 
downsindrom yang kalau kita paksa untuk belajar 
dia gak mau, yaudah dia tetap gak mau dan jangan 
dipaksa” imbuhnya. 

Beda dengan anak hiper yang dimana dia selalu 
muter-muter dan benar-benar harus dipegangi agar 
tidak kemana-mana, saya pernah harus mengejar anak 
hiper agar bisa mau masuk ke dalam kelas, dan anak yang 
memiliki pola berpikir lambat. 

Sebenarnya ABK itu masalah dalam mengajarnya sama, 
hanya saja bagimana cara kita menangani siswa tersebut 
dengan baik. Aanak seperti mereka itu mampu hanya saja 
perlu adanya kesabaran dalam mendidiknya, dan juga perlu 
adanya perhatian yang lebih untuk mereka. Mereka itu 
sama dengan siswa-siswa lainya, hanya saja grade dalam 
menyampaikan materi lebih ringan. 

“Selama saya di SD Suryo Bimo Kreno, saya banyak 
belajar hal dengan mereka, termasuk bagaimana mendidik 
anak kelak suatu saat nanti. Jadi jangan takut untuk 
mencoba kalau kamu belum pernah mencobanya, 
mengajar ABK itu menantang nyali wakaupun berat tapi 
itu sungguh mengasikkan” unhkap Ratih.

“Jangan menganggap anak ABK itu tidak bisa 
apa-apa, mereka bisa hanya saja mereka malu, 
takut terhadap orang lain, dan tentunya kurangnya 
wadah bagi mereka untuk mengembangkan 
bakat serta keterampilannya” tambahnya.

Ratih menambahkan bahwa 
pengalamannya untuk mengajar di SD 
inklusi, benar-benar pengalaman 
yang seru dan tidak tak akan 
terlupakan

Warta USMno. 02 l Vol. 22 l april - agustus 2021

Rektor USM Buka 
Program KMMI

SEMARANG Rektor Universitas Semarang 
(USM) Andy Kridasusila SE MM membuka 
program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia 
(KMMI) Tahun 2021 secara daring pada Senin (2/8).

KMMI merupakan pembelajaran bentuk kursus 
singkat/short course yang mencakup hard skills dan 
soft skills yang melibatkan industri.

Program KMMI USM ini sebagai upaya untuk 
mendukung program Merdeka BelajarKampus 
Merdeka dan diikuti 240 mahasiswa  dari berbagai 
perguruang tinggi di Indoensia, dari internal 

USM sebanyak 176 mahasiswa dan sisanya dari 
perguruang tinggi lain sebanyak 64 mahasiswa 
diantaranya dari Unnes, UGM, Unhas, UB Malang, 
UM Malang, Universitas Bengkulu, Universitas 
Andalas, UNY, Unesa, Udinus, Universitas Negeri 
Medan dan lainlain.

Andy mengpresisasi terhadap semangat dari 
tim KMMI USM dan peserta course dari perguruan 
tinggi  seleuruh Indonesia untuk mengikuti course 
transformasi digital dan aplikasi bisnis di USM 
secara daring.

“Pandemi  ini banyak aktifitas memanfaatkan 
teknologi IT,  semoga course ini memberikan 
manfaat  yang sebesarbesarnya kepda smua 
peserta” ungkap Andy.

“Kemendikbud Ristek RI tidak memberikan 
batasan belajar dimanapun dan kapanpun dan 
ini bagian dari MBKM baik bagi PTN maupun 
PTS, 4600 lebh PTS, PTN hanya  117 an, program 
ini adalah upaya pemerintah agar mahasiswa bisa 
menambah softskill” tambahnya.

Menurutnya  pelaksanaan kursus singkat ini 
dilakukan dengan on line dan mahasiswa bisa 
belajar sabar, fokus, mengatur waktu dan lain
lain sehingga akan memberikan bekal dalam 
menghadapi tantanagn masa depan.

Ketua KMMI USM Khoirudin SKom MKom 
melaporkan bahwa program KMMI USM ini 
memiliki dua program yang disetujui oleh 
Kemendikbud Ristek RI yakni pemograman aplikasi  
bisnis dan transformasi digital dengan melibatkan 
industry seperti Microsoft, Star Hotel, dan lainlain.
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Dosen FTP Bimbing Kelompok Tani 
Buat Bolu Kukus dari Bekatul Jagung

SEMARANG – Tim Pengabdian Masyarakat dosen 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Semarang (FTP USM) 
memebrikan pelatihan penanganan pascapanen bekatul jagung 
kepada kelompok Tani Usaha Mulya, Rowosari, Semarang baru
baru ini.

Tim Dosen PKM dari FTP USM diketuai oleh Zulhaq Dahri 
Siqhny S.T., M.T. dengan anggota Dr. Ir. Haslina M.Si; Ir. Ery 
Pratiwi M.P. dan dibantu oleh mahasiswa FTP bernama Aurel 
Ady Wibowo. Kegiat an ini dihadiri oleh perwakilan 6 orang 
anggota Kelompok Tani Usaha Mulya yang diketuai oleh Abdul 
Aziz.

Menurut Zulhaq selain memberikan pelatihan penanganan 
pascapanen bekatul jagung, tim dosen FTP USM juga 
memberikan pelatihan pembuatan bolu kukus bekatul jagung.

“Tim Dosen FTP USM selain memberikan pelatihan 
penanganan pascapanen bekatul jagung juga memebrikan 
pelatihan praktek pembuatan bolu kukus bekatul jagung bagi 
kelompok tani Usaha Mulya” ungkap Zulhaq.

Zulhaq Dahri Siqhny S.T., M.T. memaparkan bahwa 
penanganan pascapanen merupakan upaya strategis dalam 
mendukung ketahanan pangan nasional karena dapat 
menurunkan susut hasil, mempertahankan kualitas hasil panen 
dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta meningkatkan 
pendapatan petani jagung.

“Proses pascapanen jagung terdiri atas serangkaian kegiatan 
yang dimulai dari panen/pemetikan dan pengeringan jagung, 
pemipilan tongkol jagung, pengemasan biji, dan penyimpanan 
bekatul jagung. Namun, selama ini bekatul jagung hasil 
pemipilan tongkol hanya akan dibuang atau hanya dibuat untuk 
pakan ternak saja” tambahnya.

Dr. Ir. Haslina M.Si, menjelaskan lebih dalam mengenai 
pentingnya bekatul jagung dari sisi ilmiah. Bekatul jagung 
merupakan campuran lapisan aleuron dan pericarp yang telepas 
dalam proses penggilingan jagung.

Proses penggilingan dan penyosohan jagung akan 
menghasilkan 1628% sekam (hulls), 611% dedak (bran), 24% 
bekatul (polish), dan sekitar 60 persen endosperma.

Selama ini bekatul hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak 
karena belum banyak masyarakat yang mengetahui manfaatnya 
bagi kesehatan.

Padahal, bekatul mengandung sejumlah senyawa fenolik, 
antioksidan, serta kaya akan serat pangan, vitamin, dan mineral. 
Manfaar bekatul bagi kesehatan antara lain: antikanker, 
antihipokolesterolemik, antiaterogenik.

Berikutnya, dilakukan kegiatan presentasi dan praktek 
pembuatan olahan pangan bekatul jagung yang dilakukan oleh 
Ir. Ery Pratiwi M.P. yang dibantu oleh mahasiswa FTP

Sosialisasi diberikan langsung oleh Dosen 
Fakultas Teknologi Pertanian, yakni Ir. Dewi 
Larasati, MSi, dan Aldila Sagitaning Putri, S. 

Si, M.Sc. yang melibatkan dua mahasiswa jururan 
teknologi hasil pertanian, yaitu Bella Juniar Praptia 
dan Amal.

Menurut Dewi Larasati, kelompok tani Dewi 
Sri dan Baladewa ini diberikan pelatihan tentang 
penanganan pascapanen buah pisang, pembuatan 
tepung pisang, dan pembuatan dodol pisang, guna 
meningkatkan pengetahuan tentang penanganan 
pascapanen pisang dan pengolahannya.

“Sosialisasi penanganan pascapanen pisang 
diberikan kepada kelompok tani Dewi Sri dan 
kelompok tani Baladewa, karena dalam melakukan 
penanganan pascapanen pisang yang mereka 
lakukan masih sederhana, sehingga perlu adanya 
pengetahuan tentang penanganan pascapanen 
pisang mulai dari pemanenan, pengumpulan dan 
pemotongan. Selain itu juga dalam penyortiran 
dan penggolongan, pencucian, pengeringan, 
pengemasan hingga penyimpanan atau langsung 
pendistribusian, sehingga kualitas pisang dapat 
dipertahankan sampai ke konsumen,” ungkap 
Dewi.

Untuk menambah wawasan anggota kelompok 
tani di Kecamatan Semarang Barat, disosialisasikan 
pula bahwa pisang juga bisa dibuat menjadi tepung 
pisang yang dapat diolah berbagai macam olahan, 

misalnya kue kering dan brownies dari tepung 
pisang.

“Sedang deversifikasi olahan pisang lainnya 
adalah membuat dodol pisang, karena selama ini 
pisang selain dikonsumsi dalam keadaan segar, 
pisang hanya diolah menjadi pisang rebus dan 
pisang goreng,” tambahnya.

Dengan adanya tambahan pengetahuan cara 
pembuatan dodol pisang, maka mereka dapat 
memanfaatkan pisang yang sudah matang menjadi 
dodol dan bisa dijual dalam bentuk lain.

Dalam sosialisasi tersebut juga diikuti anggota 
TNI dan petani penggarap dari dua kelompok 
tani Dewi Sri dan kelompok tani Baladewa yang 
berjumlah 12 orang, dan didampingi ketua 
kelompok tani masingmasing.

Terlihat peserta sangat antusias dalam 
mengikuti sosialisasi, karena mereka belum pernah 
mendapatkan sosialisasi semacam ini, terutama 
pada waktu praktek pembuatan dodol atau jenang 
pisang.

Sementara itu ketua kelompok tani Baladewa, 
Sumarji mengaku sangat senang dengan kegiatan 
ini. Dirinya meminta agar kegiatan serupa bisa 
dilaksanakan lagi dengan materi yang berbeda, dan 
bisa melibatkan ibuibu.

“Kami senang dan tertarik atas materi pelatihan 
ini, kedepan kami ingin para ibuibu bisa dilibatkan 
dalam pelatihan seperti ini,” ucapnya.

SEMARANG – Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang (USM) 
memberikan sosialisasi kepada kelompok tani Dewi Sri dan Baladewa, di Kecamatan 

Semarang Barat, Kota Semarang, Senin (31/5/2021).

Sosialisasi Penanganan 
Pascapanen Buah Pisang 

SEMARANG – Badan Eksekutif 
Mahasiswa ( BEM) Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Semarang 
(USM) menggelar Latihan Keterampilan 
Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat 
dasar pada Sabtu (27/3) secara daring.

Kegiatan yang diikuti 130 peserta ini 
dibuka oleh Wakil Rektor III USM Dr 
Supari MT dan dihadiri dekan, serta para 
dosen FTP USM dan aktifis mahasiswa.

Menurut Supari setiap mahasiswa 
dituntut memiliki hard skill dan soft skill, 
mahasiswa adalah calon pemimpin masa 
depn bangsa, bahkan calon rektor USM 
kedepan diharapkan juga dari alumni USM.

“Mahasiswa adalah calon pemimpin 
masa depn bangsa, maka mahasiswa 
dituntut memiliki hard skill dan soft skill 
yang cukup, saat ini rektor IPB dari alumni 
IPB, rektor Undip dari alumni Undip, 
begitu juga USM kedepan rektornya dari 
alumni USM” ungkap Supari.

“LKKM salah satu sarana untuk 

meningkatkan soft skill mahasiswa, untuk 
itu kami mendukukung mahasiswa dalam 
mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa” 
tambahnya.

Sementara Dekan FTP USM Dr 
Haslina MSi berharap dengan LKMM 
ini mahassiwa bisa bertukar pikiran dan 
mengembangkan diri serta meningkatkan 
jiwa kepemimpinan mahasiswa.

Hasl i na mena mba h k a n ba hwa 
para peserta mendapatkan materi 
tentang motivasi, Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM), entrepreneurship, 
keorganisasian, birokrasi dan lainlain 
dengan menghadirkan Saiful Hadi MKom, 
Harmini Meng, Febrian MCs, Sentot 
Banyuadji STp.

Sementara panitia Siti Muizzah 
mengatakan bahwa kegiatan LKMM 
seperti ini rutin digelar setiap tahunnya 
oleh BEM FTP USM, dan kami berharap 
bis ammeberikan bekal kepada mahasiiswa 
baru FTP USM.

BEM FTP Gelar LKMM
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Kegiatan workshop ini di ikuti 
sebanyak 225 peser ta antara 
lain maha sis wa, dosen, 

peneliti, petani, dan masyarakat 
umum baik dari dalam maupun 
dari luar USM. Ada pun peserta 
yang mengikuti workshop antara 
lain dari Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, 
dan Sulawesi secara online.

Menurut ketua panitia Nani 
Cahyanti, S.Si., M.Si, bahwa 
pelaksanaan kegiatan webinar ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kreativitas serta 
inovasi teknologi pengolahan kopi  
bagi kaum muda milenial.

Acara yang dibuka oleh Dekan 
FTP USM Dr. Ir. Haslina, MSi 
diha rapkan dapat menciptakan 
inovasi dan kreativitas pada pro
duk kopi untuk memenuhi tuntut
an pengembangan ilmu pe
nge tahuan dan teknologi di bi
dang pangan yang semakin hari 
terus berkembang seiring dengan 
perjalanan waktu. 

Dengan mengikuti workshop, 
para peserta bisa menyerap il mu 
serta menggali seluruh   yang di
be rikan oleh para narasumber 
agar kelak bisa bermanfaat dan 
menambah wawasan ilmu penge
tahuan dan teknologi di bidang 

pangan khususnya tekno logi 
pengolahan kopi.

“Kaum millenial harus memi
liki pengetahuan yang luas di 
berbagai bidang, terutama di bi
dang pangan, acara ini sangat 
bagus diikuti karena materi dan 
tema yang dipilih sangat menarik 
yaitu tentang pengolahan kopi” 
ungkap Haslina.

Workshop kali ini meng
hadirkan dua narasumber yaitu 
Akhmad Musta’ien yang meru
pakan Owner Tangent Roastery 
dan Achmad Rifai sebagai Master 
Coffee Roaster. 

Dalam paparannya Akhmad 
Musta’ien menyampaikan tentang 
kemanfaatan kopi di era milenial, 
sedangkan Achmad Rifai me
nyam paikan materi teknologi 
pengolahan kopi milenial secara 
lengkap dan berhasil menarik para 
peserta untuk intens ber diskusi dan 
sharing pada worksop tersebut.

ftp

Pelatihan Pengemasann 
Buah dan Sayur 

SEMARANG– Sebanyak tiga dosen Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Semarang (USM) yang terdiri Ir. Elly Yuniarti Sani, M.Si, 
Ika Fitriana, S.TP, M.Sc dan Dr. Ir. Rohadi, M.P memberikan pelatihan 
kepada kelompok wanita tani CERIA di Kecamatan Patean Kabupaten 
Kendal pada Jum’at (28/5).

Kelompok tani yang beranggotakan ibuibu yang seharihari 
menangani komoditas sayuran dan buahbuahan dalam bentuk segar 
atau olahan ini diberikan pelatihan tentang pengemasan hasil olahan 
yang menggunakan buah dan sayuran adalah mie kering, stik dan 
kudapan sesuai dengan karakteristik sifat fisiknya.

Menurut Elly sayuran, buahbuahan, hasil ternak dan ikan 
termasuk komoditi pertanian dalam arti luas yang mudah rusak dan 
membusuk yang yang diakibatkan oleh mikroorganisme seperti jamur, 
bakteri dan yeast.

“Kerusakan akibat kekeringan, perubahan kimiawi dan biokimiawi 
yang berlanjut terjadi perubahan sifat fisik yang mengakibatkan 
kemunduran mutu, sehingga diperlukan perlakuan awal sayuran dan 
buahbuahan sebelum pengolahan seperti pengaturan kelembaban 
udara selama transportasi dan distribusi sayuran dan buahbuahan” 
ungkapnya.

“Pemakaian mesinmesin selama pengolahan dan peralatan 
mekanis lainnya, perlakuan dan penanganan lepas panen sayuran 
dan buahbuahan selama pemanenan, penyimpanan suhu rendah, 
penyimpanan dengan udara terkendali, curing dan iradiasi serta 
mengurangi pemakaian bahan kimia” tambah Elly.

Kelompok wanita tani CERIA mempunyai unggulan produk mie 
pelagi yang mempunyai warna merah (buah naga, cabai, tomat), hijau 
(caisin, daun kelor, bayam hijau) kuning (wortel).

Berkaitan dengan hal tersebut ka Fitriana memberikan materi 
tentang kemasan untuk produk mie kering maupun olahan yang 
disajikan dalam bentuk matang, siap saji dan siap santap yang goreng 
atau berkuah.

“Bentuk kemasan meliputi silinder, kotak, kubus maupun persegi 
panjang dan pipih, berbahan plastik, kemasan laminasi (alumuniun 
foil, kertas serta plastik) baik sebagai kemasan primer, sekunder dan 
tertier serta kemasan yang berupa tas yang selaras dengan merek yang 
digunakan” ungkap Ika.

Detail produk dari mangkok plus tutup, mangkok dengan tutup 
yang direkatkan yang terbuat dari kertas, plastik, kertas dilapisi plastik. 
Yang memiliki kelebihan untuk mengemas makan berkuah, makanan 
panas, makanan yang digoreng serta yang dapat dipanaskan dengan 
mikrowave.

Ada beberapa jenis ketinggiannya tergantung kapasitas yang 
produk makanan tersebut. Pengemasan makan merupakan salah satu 
faktor yang penting dalam memasarkan suatu produk makanan yang 
berkaitan dengan nilai jaul suatu produk juga dapat ditentukan dari 
kemasannya.

Pelanggan juga mempertimbangkan kemasan atau pakaging selain 
pertimbangan rasa dan harga produk makanan tersebut.

Sementara Dr Rohadi memberikan materi dasar dasar yang 
digunakan untuk memilih kemasan yang tepat sesuai dengan 
komoditas dan produk makanan yang akan dikemas.

Menurutnya jenisjenis pengemas seperti pengemas plastik 
lembaran (plastik poliprepilen/pp dan plastik polietilen/pe, pengemas 
plastik dan plastik laminasi aluminium stand pouch.

“Pelaku usaha bidang pangan harus memahami prinsipprinsip agar 
tercapai tujuan pengemasan yaitu pertama penguasaan karakteristik 
bahan yang hendak dikemas, kedua penguasaan karakteristik bahan 
pengemas, ketiga penguasaan prosedur atau tatacara pengemasan, 
keempat penguasaan tata kelola pasca barang terkemas” ungkap 
Rohadi.

“Pelaku usaha harus cerdas dalam mengenali produk dan memilih 
bahan pengemas yang tepat. Sukses pengemasan adalah bilamana 
konsumen terakhir menerima barang terkenas masih dalam kondisi 
layak mutu, pengemas plastik polipropilen laminasi vakum dipakai 
untuk mengemas makanan semi basah berminyak, makanan 
mengandung protein tinggi karena sangat rentan kerusakan karena 
mikrobia dan oksidasi” tambahnya.

Dekan FTP  Dorong Kaum Millenial 
Kuasai Pengetahuan tentang Pangan
SEMARANG – Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 
Universitas Semarang (USM) bekerja sama AGRICHFEST 
BEM FTP USM dalam rangka Dies Natalis Ke -34 USM 
enggelar workshop dengan tema “Teknologi pengolahan kopi 
bagi milenial” Sabtu (3/7).

Dekan FTP USM Dr Ir Haslina MSi memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop

SEMARANG Dalam rangka meningkatkan 
kulitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Semarang 
(USM)  menggelar workshop bagi dosen tentang 
pembelajaran jarak jauh berbasis 
multimedia pada 45 Agustus 2021.

Pelatihan yang di gelar 
secaara online melalui zoom 
meeting dan offline di 
Gedung V FTP dibuka 
oleh dosen Dekan FTP 
USM Dr Ir Haslina Msi 
dan menghadirkan 
narasumber dari 
tim e earning USM 
Khoiruddin SKom 
MEng.

Dalam sambutannya 
Haslina  mengatakan 
bahwa pelatihan yang akan 
berlangsung selama dua hari 
ini yakni 4 Agustus dan 5 Agustus 
2021 dengan tema “Pelatihan Peningkatan 
Kualitas Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis 
Multimedia melalui aplikasi Elerning dan 
Msteams” sangat tepat karena selama pandmei ini 
pembelajaran di USM dilakukan secara daring.

“Harapannya dengan adanya pelatihan 
kualitas peningkatan kualitas pembelajaran 
jarak jauh berbasis multimedia agar kita 
semua mendapatkan ilmuilmu, menambah 

wawasan, pengetahuan dan peningkatan 
kualitas kita dalam pembelajaran berbasis media 
menggunakan aplikasi  Elerning dan Msteams” 
ungkap Haslina.

“Pada workshop ini kita belajar 
bersamasama membuat video 

yang nantinya akan digunakan 
untuk bahan ajar yang akan 

kita terapkan dalam proses 
ajar berbasis media dan 
sebagai alternative untuk 
dosendosen menyajikan 
materi perkuliahan 
agar lebih menarik” 
tambahnya  

Sementara Khoirudin 
mengatakan selama 

pandemi ini kita sudah 
melakukan pembelajaran 

menggunakan Elearning, 
bahwasannya Elearning 

harus memiliki standardisasi yang 
mencakup deskripsi mata kuliah dan 

capaian pembelajaran.
Dosen –dosen pun harus mengaktifkan  kotak 

centang aktivitas dengan cara mengubah activity 
Completion dengan Snow activity as complete 
when conditions are met yang nantinya seluruh 
mahasiswa harus mendownload dan membaca 
yang nantinya akan otomatis centang atau ada 
notifikasinya.

Workshop Pembelajaran Jarak Jauh
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fakultas psikologi

SEMARANG – Tanggal 4 Juni 2020 
merupakan hari yang berbahagia dan sangat 
penting bagi Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM), tanggal tersebut 
merupakan diperingatinya sebagai hari ulang 
tahun Fakultas Psikologi USM.

Karena masih adanya pademi virus Covid – 19 
Fakultas Psikologi USM merayakan Ulang 
tahun ke22 Fakultas Psikologi USM dengan 

tasyakuran dan doa Bersama sekaligus halal bihalal 
bagi keluarga besar Fakultas Psikologi USM di Ruang 
T.14 Di Gedung T Psikologi dengan menjaga jarak atau 
Social Distancing.

Hal tersebut di lakukan guna mencegah 
penyebaran virus COVID19 yang tengah mewabah. 
Perayaan tersebut dihadiri oleh para dosen, karyawan, 
dan Ketua BEM serta mahasiswa prestasi Fakultas 
Psikologi USM.

Kegiatan yang diawali dengan sambutan oleh 
Prof. Dr. Hardani Widhiastuti, M.M., psikolog yang 

merupakan Wakil Rektor I USM dan mantan dekan 
fakultas psikologi.

“Kita semua tengah berbahagia karena Fakultas 
Psikologi USM sudah menginjak usia 22 tahun dan 
semoga Fakultas Psikologi semakin lebih baik, lebih 
banyak prestasi lagi baik dari dosen, tendik dan 
mahasiswa, serta lebih banyak melahirkan mahasiswa 
prestasiprestasi lainya” ungkap Prof Hardani.

Sementara Dekan Fakultas Psikologi Dr. L. Rini 
Sugiarti, S.Psi., M.Si., psikolog menyampaikan bahwa 
Fakultas Psikologi USM telah berusia 22 tahun dan kita 
semua turut bangga dan berbahagia karena Fakultas 
Psikologi USM ini adalah salah satu program studi 
yang banyak diminati oleh masyarakat dengan adanya 
penambahan kouta pendaftar setiap semesternya 
ini berarti masyarakat memberi kepercayaan 
kepada Fakultas Psikologi USM untuk melanjutkan 
pendidikan nya disini.

Acara tasyakuran ditutup dengan berdoa bersama 
yang dipimpin oleh Bapak Yudi Kurniawan, S.Psi., 
M.Psi.beliau merupakan Sekretaris Program Studi. 
Acara kemudian ditutup dengan menyanyikan lagu 
selamat ulang tahun bersama .

Halal Bihalal dan Dies Natalis 
Fakultas Psikologi USM 

SEMARANG Menjadi maha
siswa di saat pandemi harus kreatif, 
inovatif, solutif, produktif, dan 
mengikuti perubahan yang ada, 
hal inilah yang mendorong Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 
Psikologi Universitas Semarang (USM) 
menggelar pelatihan pada 1213 Juni.

Pelatihan yang dikemas dalam 
Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 
ini dibuka oleh Dekan Fakultas 
Psikologi USM Dr L Rini Sugiarti MSi 
Psikolog dan diikuti 156 peserta.

Da la m sa mbut a n nya R i n i 
mengatakan bahwa tujuan dari LDK 

ini adalah melatih dan mempersiapkan 
mahasiswa untuk menjadi seorang 
pemimpin.

“LDK yang digelar oleh BEM 
Psikologi USM ini bertujuan untuk 
melatih menjadi seorang pemimpin, 
menambah soft skill mahasiswa dan 
kami dari fakultas sangat mendukung 
kegiatan ini” ungkap Rini.

“Dengan adanya peningkatan 
penyebaran pandemi covid19 di 
Kota Semarang dan sekitarnya seperti 
Demak, Kudus, Grobogan, Kendal kita 
harus tetap aktif dalam pembelajaran 
walaupun dilakukan secara daring” 

tambah Rini.
Menurut panitia Reza Maulana 

bahwa para peserta ini mendapatkan 
materi motivasi, leadership, kode 
etik, teknik negosisasi, manajemen 
konflik, pengambilan keputusan dan 
teamwork.

Pemateri pada LDK ini antara lain 
Rektor USM Andy Kridasusila SE MM, 
Soiful Hadi MKom, Markus Nanang 
Irawan MPsi Psikolog, Lukman Nur 
Hakim SPsi, Anna Dian Savitri MSi 
psikolog, Yudi Kurniawan MPsi dan 
Sentot Banyuaji STp.

Dalam materinya Rektor USM 
Andy Kridasusila mengatakan bahwa 
seorang pemimpin harus memiliki 
5As yaitu kerja keras, kerja cerdas, 
kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja 
pantas.

“Seorang pemimpin ketika di de
pan harus memberikan contoh, saat 
ditengah memberikan semangat 
kepada yang pimpin, dan jika di bela
kang mendorong sebagaimana yang 
diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro 
Ing ngarso sung tulodho, ing madyo 
mangun karso, tut wuri handayani” 
ungkap Andy.

Sementara Soiful Hadi menyam
paikan materi motivasi dan sekaligus 
sosialisasi terkait dengan program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM).

Tingkatkan Soft Skill Mahasiswa, 
BEM Psikologi Gelar LDK

SEMARANG Philantropy Universitas Semarang 
mengadakan kegiatan Pelatihan Manajemen Referensi 
Dan Penulisan Manuskrip Artikel Ilmiah selama dua hari, 
SabtuMinggu (56/6/2021) kemarin.

Kegiatan pelatihan ini dimoderatori oleh Irwan 
Desyantoro,S.Psi.,M.Psi yang merupakan Alumni 
Magister Psikologi USM. 

Narasumber pada Kegiatan tersebut menghadirkan 
yang pertama ada Dr. Erwin Erlangga, S.Pd.,M.Pd yang 
merupakan Editor in Chief Philanthropy dan narasumber 
yang kedua ada Yudi Kurniawan, S.Psi., M.Psi., Psikolog 
yang merupakan Managing Editor Philanthropy. Dua 
narasumber ini juga merupkan dosen Fakultas Psikologi 
Universitas Semarang. 

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas 
Psikologi USM Dr.Rini Sugiarti,S.Spi.,M.Si,Psikolog.

“Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 
mahasiswa adalah berpikir runtut dan sistematis. Dalam 
proses pembelajaran di level sarjana hingga doktoral, salah 
satu indikator kemampuan berpikir ilmiah ini dibuktikan 
dengan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/tesis/
disertasi.maka dengan diadakan nya pelatihan ini para 
mahasiswa dapat menambah wawasan dan ilmu dalam 
penyusunan karya ilmiah baik dari skripsi atau tesis,” kata 
Rini Sugiarti.

Sementara itu, dalam pemaparan materi pertama 
Dr. Erwin Erlangga,S.Pd., M.Pd menjelaskan mengenai 
panduan penggunaan sofware manajemen referensi 
mendeley untuk windows. Menurutnya Mendeley 
merupakan software manajemen referensi dan jaringan 
sosial akademis yang bisa membantu Anda mengorganisir 
penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online 
dan menemukan publikasi penelitian terakhir. 

Sebagai database referensi, file referensi seperti buku 
atau artikel dari jurnal dalam bentuk PDF bisa disimpan 
dan diberi keterangan yang tepat untuk membantu 
mempermudah pencarian. 

“Filefile PDF yang disimpan juga bisa dibuka, 
dibaca, dan diberi catatan catatan dengan sticky notes 
atau highlight. Tulisan yang dibuat dengan Microsoft 
Word, Open Office atau LaTex bisa dihubungkan dengan 
software Mendeley sehingga sitasi dan daftar referensi 
(bibliography) bisa disusun secara otomatis. Mendeley juga 
bisa dihubungkan dengan software manajemen referensi 
lainnya seperti EndNote, Papers dan Zotero,” paparnya. 

Dalam Pemaparan materi kedua Yudi Kurniawan, 
S.Psi., M.Psi., Psikolog menyampaikan mengenai Publikasi 
Artikel Ilmiah melalui Open Journal System untuk lolos 
di publikasi jurnal ilmiah bahwa cari jurnal yang sesuai 
dengan topik laporan/makalah. 

“Bila bidang Anda di psikologi klinis, jangan kirimkan 
tulisan ke jurnal dengan spesifikasi psikologi industri 
dan organisasi, kecuali masih ada variabel yang beririsan 
(misalnya stres kerja, wellbeing pada karyawan, dan 
sejenisnya),” katanya. 

Saat ini, lanjut Yudi, seluruh jurnal berISSN dan 
terakreditasi sudah menggunakan format Open Journal 
System (OJS).  “Bila Anda bingung untuk teknis OJS, 
silakan kontak nomor pengelola jurnal yang dituju. 
Pastikan penulis mengikuti template artikel yang 
disediakan oleh penerbit. Artikel yang memenuhi kaidah 
penulisan dan sesuai dengan template berpeluang lebih 
besar untuk diterbitkan, Bila naskah Anda sudah diproses, 
ikuti alurnya dengan sabar. Patuhi tenggat waktu editing 
yang diberikan oleh editor/reviewer naskah, Lamanya 
proses editing hingga publikasi sangat bervariasi. Rata
rata 46 bulan. Bahkan ada jurnal yang proses editing 
hingga publikasinya lebih dari 12 bulan,” jelasnya.

Tujuan Kegiatan ini diadakan untuk para Peserta 
pelatihan mampu mencari referensi ilmiah secara daring, 
menyusun referensi yang sesuai dengan kebutuhan 
penelitian (skripsi/tesis), dan Peserta pelatihan 
mengetahui dasardasar dan metode penulisan artikel 
untuk kebutuhan jurnal ilmiah.

Pelatihan Manajemen 
Referensi dan Penulisan 

Manuskrip Artikel Ilmiah 



17
No. 02 l Vol. 22 l april - agustus 2021

Warta USM fakultas psikologi

Ketiga dosen tersebut antara lain ) yaitu Cristine 
Roselvia Tri Amelia, S.Psi, M.Psi, Psikolog, Markus 
Nanang Budi Susilo, S.Psi, M.Psi, Psikolog , Agung 
Santoso Pribadi, S.Psi, M.Psi, Psikolog dengan 
dibantu mahasiswa Fakultas Psikologi USM, Athika 
Chollilur Rochma dan Ichsan Kristanto.

Menurut Cristine Roselvia, tujuan digelarnya 
pelatihan ini adalah agar guru yang mengajar anak 
berkebutuhan khusus memiliki program yang tepat 
untuk membantu anak atau memfasilitasi apa yang 
paling dibutuhkan anak di lingkungan sekolah agar 
guru dan orang tua dapat memberikan pengajaran 
yang efektif bagi anak.

“Mengajar atau mendidik anak dengan kebutuh
an khusus memang tidaklah mudah, seringkali guru 
merasa cukup kesulitan di dalam mengatasi anak
anak berkebutuhan khusus terutama untuk guru yang 
tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang 
psikologi atau yang belum pernah mena ngani anak 
berkebutuhan khusus’ ungkap Cristine Roselvia.

“Bila guru yang mengajar anak berkebutuhan 
khusus kurang memiliki pemahaman mengenai 
anak berkebutuhan khusus itu sendiri dan 
bagaimana membuat program yang tepat untuk 
mengajar anak berkebutuhan khusus maka 
pembelajaran bagi anak kebutuhan khusus menjadi 

kurang maksimal” tambahnya.
Pelatihan ini berlangsung 3 hari, materi yang 

diberikan adalah mengenai anak berkebutuhan 
khusus , karakteristiknya dan juga Individualized 
Education Program serta tahaptahap menyusun 
Individualized Education Program.

Pelatihan ini mendapatkan respon yang 
positif dari peserta. Salah satu peserta pelatihan 
Uki Korindasari, S.Pd mengaku senang dirinya 
mendapatkan materi mengenai pembuatan 
Individualized Education Program untuk 
menambah pengetahuan terkait anak berkebutuhan 
khusus dan pembuatan program sesuai dengan 
kebutuhan anak.

Menurutnya Individualized Education Program 
sangat membantu guru dalam memberikan 
pengajaran atau materi yang tepat yang akan 
diajarkan kepada anak didiknya. Ia berharap 
program pelatihan ini mengalami keberlanjutan 
dengan materi atau tema lain khususnya yang 
berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus.

Di akhir kegiatan ketua Tim PKM, Cristine 
Roselvia Tri Amelia, S.Psi, M.Psi, Psikolog me min
ta guru untuk langsung praktik membuat Indi
vidualized Education Program untuk anak didik 
mereka. 

SE M A R A NG – Da la m 
rangka melaksanakan kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi , Tim 
Pengabdian Masyarakat Fakultas 
Psikologi USM mengadakan 
Pelatihan Pengembangan Diri 
untuk meningkatkan Softskill 
bagi pendamping anak jalanan. 

Seperti diketahui, fenomena 
maraknya anak jalanan menjadi 
problem tersendiri untuk para 
pemerhati sosial. 

Perlunya relawan yang menja
di pendamping anak jalanan 
dimaksudkan agar anak jalanan 
juga mendapatkan wawasan 
dan bisa mengembangkan po

tensi yang dimiliki, sehingga 
menjadikan relawan pendamping 
anak jalanan selalu berusaha 
untuk mengembangkan kemam
puan yang dimiliki. 

Kegiatan pengabdian yang 
dilaksanakan 4 Juni 2021 ini 
diketuai oleh Dian Wishnu Bra
ta,S.Psi,M.Si dengan anggota 
Martha Kurnia Asih,S.Psi,M.Si 
dan Anna Dian Savitri, S.Psi,M.
Si,Psikolog serta melibatkan 
mahasiswa Cahya Fitriani Agustin 
diikuti oleh relawan pendamping 
anak jalanan dari Rumpin Bangjo 
dan Youth Centre PILAR di bawah 
naungan PKBI Jawa Tengah. 

Materi yang disampaikan 
adalah Buka Diri, Komunikasi 
Efektif, dan Problem Solving. 
Peserta diajak untuk mengenali 
diri sendiri dengan mengetahui 
kelemahan dan kelebihan yang 
dimiliki, sehingga akan mem
bantu dalam melakukan tugas 
pendampingan anak jalanan. 

Peserta juga diajak untuk 
diskusi kasus, untuk belajar bagai
mana menyampaikan pendapat 
dengan cara yang baik, bagaimana 
ber empati, mau mendengarkan 
orang lain dan bersikap humble 
da lam berinteraksi dengan 
komunitasnya. 

“Diharapkan setelah meng
ikuti kegiatan ini, peserta akan 
makin memahami diri sendiri 
dan anggota komuni tasnya, untuk 
dapat melakukan pendampingan 
dengan tepat sesuai karakteristik 

anak jalanan yang didampingi” 
ungkap Dian Savitri.

Keberlanjutan dari kegiatan ini 
adalah para relawan pendamping 
anak jalanan bisa mempraktekkan 
dalam kegiatan di komunitasnya. 

Pelatihan Pembuatan 
Individualized Education 

Program oleh Dosen 
  Kepada Guru Sekolah Berkebutuhan Khusus

Dosen Psikologi  Berikan Pelatihan 
bagi Pendamping Anak Jalanan

Ujian Kompetensi Psikologi
SEMARANG– Fakultas Psikologi Universitas Semarang (USM) 

melakukan ujian kompetensi psikologi bekerja sama dengan PT LSP 
Psikologi BNSP Semarang pada Senin (23/3).

Kegiatan ujian kompetensi yang diikuti 9 orang peserta baik dari 
internal Magister Psikologi USM dan umum ini dilakukan di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK) Fakultas Psikologi USM.

Dekan Psikologi USM Dr L Rini Sugiarti Spsi Msi mengatakan 
bahwa pelaksanaan ujian kompetensi psikologi berjalan dengan baik dan 
lancar. “Ini sangat penting bagi kami ujian kompetensi psikologi juga 
berkerjasama dengan TUK USM dengan PT LSP Psikologi Indonesia 
dengan lisensi BNSP” ungkap Rini.

“Ujian Kompetensi Psikologi USM ini sangat penting, karena 
sebelumnya ada dilaksanakannya MoU antara USM dengan PT LSP 
Psikologi Indonesia dan juga menjadi salah satu syarat agar bisa diakui 
secara internasional” tambahnya.

“Oleh karena itu secara praktis maka fakultas psikologi USM 
menyambut baik tujuan kegiatan yang dilakukan TUK USM khususnya 
yang terkait dengan Uji Kompetensi termasuk yang akan kedepannya, 
harapanya semoga kegiatan ini dapat berkontribusi dalam upaya 
memberi bekal kualitas bagi lulusan psikologi Indonesia”, tambahnya 
Rini.

Fakultas Psikologi Gelar 
Pelatihan Manajemen Referensi 

SEMARANG – Philantropy Universitas Semarang mengadakan 
kegiatan Pelatihan Manajemen Referensi Dan Penulisan Manuskrip 
Artikel Ilmiah selama dua hari, SabtuMinggu (56/6/2021) kemarin.

Kegiatan pelatihan ini dimoderatori oleh Irwan Desyantoro,S.
Psi.,M.Psi yang merupakan Alumni Magister Psikologi USM.

Narasumber pada Kegiatan tersebut menghadirkan yang pertama 
ada Dr. Erwin Erlangga, S.Pd.,M.Pd yang merupakan Editor in Chief 
Philanthropy dan narasumber yang kedua ada Yudi Kurniawan, S.Psi., 
M.Psi., Psikolog yang merupakan Managing Editor Philanthropy. Dua 
narasumber ini juga merupkan dosen Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Psikologi 
USM Dr.Rini Sugiarti,S.Spi.,M.Si,Psikolog.

“Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa 
adalah berpikir runtut dan sistematis. Dalam proses pembelajaran di 
level sarjana hingga doktoral, salah satu indikator kemampuan berpikir 
ilmiah ini dibuktikan dengan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/
tesis/disertasi.maka dengan diadakan nya pelatihan ini para mahasiswa 
dapat menambah wawasan dan ilmu dalam penyusunan karya ilmiah 
baik dari skripsi atau tesis,” kata Rini Sugiarti.

Sementara itu, dalam pemaparan materi pertama Dr. Erwin 
Erlangga,S.Pd., M.Pd menjelaskan mengenai panduan penggunaan 
sofware manajemen referensi mendeley untuk windows. Menurutnya 
Mendeley merupakan software manajemen referensi dan jaringan 
sosial akademis yang bisa membantu Anda mengorganisir penelitian, 
berkolaborasi dengan peneliti lain secara online dan menemukan 
publikasi penelitian terakhir.

Sebagai database referensi, file referensi seperti buku atau artikel dari 
jurnal dalam bentuk PDF bisa disimpan dan diberi keterangan yang 
tepat untuk membantu mempermudah pencarian.

“Filefile PDF yang disimpan juga bisa dibuka, dibaca, dan 
diberi catatan catatan dengan sticky notes atau highlight. Tulisan 
yang dibuat dengan Microsoft Word, Open Office atau LaTex bisa 
dihubungkan dengan software Mendeley sehingga sitasi dan daftar 
referensi (bibliography) bisa disusun secara otomatis. Mendeley juga 
bisa dihubungkan dengan software manajemen referensi lainnya seperti 
EndNote, Papers dan Zotero,” paparnya. (*)

SEMARANG – Tim Pengabdian kepada masyarakat yang beranggotakan tiga dosen 
Fakultas Psikologi Universitas Semarang (USM memberikan pelatihan kepada guru 

yang mengajar di Sekolah Berkebutuhan Khusus dengan mengajarkan untuk membuat 
“Individualized Education Program” di Sekolah Melana Perumahan Graha Taman 

Bougenvile Kavling 41-42, Jalan Durenan Indah, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 
baru-baru ini.
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SEMARANG  Dunia usaha 
dalam hal ini UMKM harus 
selalu mengikuti perkembangan 
teknologi supaya tidak kehilangan 
peluang usaha. 

Teknologi informasi mem
punyai peran penting dalam 
membantu tujuan bisnis agar 
menjadi lebih efisien dan efektif .

Dosen Universitas Semarang 
(USM) yakni, Basworo Ardi 
Pramono, S.T.,M.T. Atmoko 
Nugroho, S.T., M.Eng. dan Susanto, 
S.Kom., M.Kom. mengadakan 
pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UMKM) Kampung 
Sirih Wonodri dengan beragam 

jenis usaha produk ataupun jasa 
dan dengan sebaran usaha yang 
beragam. Kegiatan dilaksanakan 
pada Jumat, 2 Juli 2021 dengan 
menggunakan protokol kesehatan 
yang ketat.

Ketua Pelat ihan Basworo 
Ardi Pramono mengata kan 
“Pelaku usaha, khususnya UMKM 
tentunya harus bisa mengikuti 
perkembangan teknologi agar 
tidak kehilangan peluang usaha, 
oleh sebab itu perlu pelatihan 
promosi melalui ECommerce 
G ojek ”.  Tuju a n nya ad a la h 
untuk menghubungkan ojek 
dengan penumpangnya dalam 

hal ini menghubungkan pelaku 
U M K M denga n pela ng ga n 
untuk mengantar produknya ke 
pelanggan.

Pengelolaan isi website yang 
baik akan sangat membantu 
UMKM dalam hal promosi, 
terutama di era Revolusi Industri 
4.0 dan era Masyarakat Sosial 5.0. 
Sangat disayangkan jika saat ini ada 
pelaku usaha yang masih enggan 
untuk promosi dengan gojek. 

“Promosi  mela lu i  gojek 
membantu pelaku usaha dalam 
membuka peluang usaha, serta 
membuka wawasan ataupun 
jejaring sosial,” jelasnya.

Kegiatan diikuti oleh 32 tim 
dari 32 sekolah tingkat 
SM A /SMK seJawa 

Tengah. Babak penyisihan 
dilaksanakan pada Selasa, 13 
Juli 2021 dan babak utama 
yaitu Semifinal dan Final 
dilaksanakan pada Rabu, 
14 Juli 2021. 

 Hadir sebagai Semi
finalis adalah tim dari MA 
Darul Ulum Semarang, 
SMK Bina Tunas Bhakti 
Juwana, SMA Institut Indo
nesia Semarang, SMA Nege
ri 1 Boja serta hadir sebagai 
Finalis adalah tim dari SMA Institut 
Indonesia Semarang dan SMA Negeri 
1 Boja. Online ESport Competition kali ini 
dipandu pula oleh Caster kenamaan di Kota Semarang 
yaitu Wira Satriyo Utomo dan Thariq Kamaludin. 

 Pada Babak Final turnamen ESport kali ini 
dimenangkan oleh tim dari SMA Negeri 1 Boja yang 
beranggotakan Ardiansyah Dwi Arista Putra, Angga 

Adi Sasmika, Andhika Rafi Pratama Wahyudi, 
Gustafian Rionaldi, dan Dazwa Bintang Prayudinanta 
berhasil mengungguli tim dari SMA Institut Indonesia 
Semarang dengan skor 20 dengan sistem pertandingan 
BO3 (Best of Three). 

Juara 1 dari turnamen ini menda pat kan uang 
pembinaan sebesar Rp. 2.500.000,, Juara 2 menda pat

kan uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,, 
Juara 3 bersama men dapatkan uang 

pem bi naan masingma sing sebesar 
Rp. 500.000, dan berbagai hadiah 

hiburan un tuk meramaikan 
turnamen ini. 

“Dunia ESport da
lam beberapa ta hun ini 
m e n g a l a m i  p e r  k e m
bang an yang sangat pe
sat dan generasi muda 
saat ini sangat mengikuti 
perkembangannya.

Pemainpemain 
ESport profe sional ba nyak 

didominasi oleh kalangan 
muda terutama tingkat SMA/

SMK sehingga Universitas 
Semarang mewa dahi bibitbibit 

potensial atlet ESport di Jawa Tengah 
untuk mengembangkan bakatnya melalui 

Mobile Legends High School Competition 2021 
secara online, War from Home (WFH) yang berarti 
bertanding dari rumah”, ungkap April Firman Daru 
selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika 
USM. 

Update Knowledge 
Dosen Teknik Informatika 
SEMARANG  Dalam rangka menghasilkan lulusan yang 

terserap di dunia industri dan lulusan yang dapat berwirausaha 
di bidang IT/Software, sehingga mewajibkan Dosen untuk selalu 
melihat perkembangan IT terkini di dunia industri agar materi 
kuliah yang disampaikan ke mahasiswa selalu up to date. 

Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Semarang 
(USM) baru saja mengadakan kegiatan Workshop Pemrograman 
Industri agar Dosen dapat update knowledge dari praktisi. 
Kegiatan dilakukan pada Rabu, 28 Juli 2021 secara daring. 

Hadir sebagai pemateri adalah 2 praktisi IT di Kota Semarang 
yang juga merupakan Dosen di lingkungan Program Studi S1 
Teknik Informatika yaitu yang pertama Agus Hartanto, M.Kom. 
Beliau juga merupakan Tenaga Ahli Diskominfo Kota Semarang, 
CEO Multisolusi Informatika, dan praktisi IT. 

Dalam workshop ini Agus menyajikan karya terbarunya yaitu 
Intelligent Transport System (ITS) yaitu aplikasi cerdas pemantau 
lalu lintas yang memanfaatkan AI (Kecerdasan Buatan) dan sudah 
diterapkan di Kota Jakarta. 

Rencananya karya ini akan diterapkan di seluruh indonesia. 
Agus menjelaskan bahwa metode AI yang dipelajari di universitas, 
termasuk di Program Studi S1 Teknik Informatika USM sangat 
bermanfaat bila diterapkan di dunia industri sehingga mahasiswa 
harus digenjot untuk menguasai metode  AI dalam pembuatan 
sistem cerdas di berbagai keperluan. 

Pembicara kedua dalam Workshop Pemrograman Industri 
ini adalah B. Very Christioko, M. Kom yang juga sekaligus Kepala 
UPT Pangkalan Data USM.

SEMARANG – Universitas Semarang (USM) 
melalui Program Studi S1 Teknik Informatika 
baru saja menyelenggarakan Online E-Sport 
Competition bertajuk Mobile Legends High 
School Competition 2021 dengan tema War 
from Home (WFH). 

SMA N 1 Boja Juara Online 
E-Sport Competition 

SEMARANG  Berpe nam pilan menarik adalah 
salah satu kunci sukses da lam bekerja, terutama bi dang 
pekerjaan yang sering berhubungan dengan orang lain atau 
masyarakat luas, sehingga memberi respon yang positif 
dan percaya.

Penampilan diri yang baik dan menarik, selain harus 
didukung oleh penampilan luar, juga harus didukung dan 
timbul dari dalam diri kita.

Hal inilah yang mendo rong Program Studi S1 Pari
wisata Universitas Sema rang (USM) menggelar kelas 
Grooming, Beauty and Han some Class pada rabu (9/6).

Acara diikuti oleh maha siswa Pariwisata USM dengan 
menggandeng Mustika Ratu sebagai tentor. Kegiatan di 
selenggarakan di Gedung Q, Fakultas Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang. 

Menurut Kaprogdi S1 Pari wisata USM Henny In de 
ra wati bahwa tujuan da ri diadakan kegiatan ini adalah 
meningkatkan rasa percaya diri pada mahasiswa dengan 
penampilan yang menarik dari segi berdandan, berpakaian 
dan cara berhias.

“Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Program 
Studi S1 Pariwisata Univer sitas Semarang (USM) dan 
Mustika Ratu dan diharapkan bisa meningkatkan rasa 
percaya diri pada mahasiswa dengan penampilan yang 
menarik dari segi berdandan, berpakaian dan cara berhias” 
ungkap Henny.

Kegiatan Beauty and Handsome Class dimulai dari 
pembersihan wajah, merawat wajah, merawat rambut, cara 
duduk, cara memakai dasi dan cara bersalaman.

Pelatihan E-Commerce bagi UMKM 
Kampung Sirih oleh Dosen FTIK USM

Program Studi Pariwisata Gelar 
Workshop Beauty And Handsome Class



19
No. 02 l Vol. 22 l april - agustus 2021

Warta USM ftik

Pelatihan Multimedia 
Kreatif bagi Guru SD

Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya 
kemampuan bagi Guru SD Negeri Pedu
rungan Kidul 02 Semarang dalam peng

gunaan video dalam proses pembelajaran online.
Hal inilah yang mednorong tiga dosen FTIK 

Universitas Semarang (USM) Ahmad Rifa’i MKom, 
Siti Asmiatun MKom, Astrid Novita Putri MKom 
melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa 
pelatihan pelatihan pembelajaran multimedia 
kreatif di SD tersebut barubaru ini.

Pembelajaran multimedia kreatif merupakan 
salah satu media pembelajaran yang di butuhkan 
saat pandemic seperti ini, namun saat ini 
pembelajaran di SD Negeri Pedurungan Kidul 02 
Semarang masih menggunakan Whatsapp.

“Media yang digunakan para Guru di SD 
Negeri Pedurungan Kidul 02 Semarang ini masih 
menggunakan media Whatsapp untuk melakukan 
proses belajar mengajar dengan metode online ini” 
ungkap salah satu dsoen USM Siti Asmiatun MKom.

“Selama ini guru memberikan penjelasan dan 
soal latihan menggunakan teks ataupun pesan 
suara dan video yang diambil secara langsung” 
ungkapnya.

“Hal ini disebabkan Guru di SD Negeri 
Pedurungan Kidul 02 Semarang masih belum bisa 
membuat pembelajaran multimedia kreatif dengan 
menggunakan komputer maupun handphone 
sehingga perlu memanfaatkan video editing untuk 
proses pembuatan materi pembelajaran untuk siswa 
yang lebih kreatif” tambah Asmiatun.

Sementara Ahmad Rifa’i menambahkan bahwa 
pembuatan materi menggunakan video ini agar 
memudahkan siswa dalam mempelajari materi dan 
dapat diputar berulangulang

“Metode yang digunakan dalam kegiatan 
“Pemanfaatan Pembelajaran Multimedia Kreatif 
untuk Guru SD Negeri Pedurungan Kidul 02 
Semarang” yakni menggunakan metode praktik 
langsung dengan laptop ataupun handphone Guru 
dilokasi SD Negeri Pedurungan Kidul 02 Semarang” 
ungkap Rifai.

Pembelajaran mult imedia k reat i f  ini 
memanfaatkan Microsoft power point untuk 
membuat materi yang menarik dan Filmora maupun 
Filmora Go untuk membuat video yang kreatif.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
nantinya guru–guru di SD Negeri Pedurungan 
Kidul 02 Semarang dapat dengan lancar membuat 
materi pembelajaran yang kreatif dengan 
menggunakan video. 

SEMARANG – Pandemi Covid-19 
membuat media pembelajaran dilakukan 
dengan metode daring atau online. Begitu 
juga dengan SD Negeri Pedurungan Kidul 
02 Semarang yang sudah menerapkan 
media pembelajaran online dengan metode 
daring.

Andre Ade Febrian Terpilih 
Sebagai Mawapres USM

SEMARANG – Andre Ade Febrian mahasiswa semester 
enam program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (FTIK) terpilih sebagai Mahasiswa 
Berprestasi (Mawapres) USM pada Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi ( Pilmapres ) yang digelar pada Selasa (25/5).

Menurut Wakil Rektor III USM Dr Supari MT bahwa 
peserta Pilmapres pada tahun 2021 ini sebanyak 12 mahasiswa 
dan mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya, 
para peserta sebelumnya mengirimkan karya ilmiah, 
presentasi di depan dewan juri serta tanya jawab dnegan 
Bahasa inggris.

“Ke 12 mahasisswa tersebut terdiri dari delegasi dari 
program studi S1 Ilmu Hukum, S1 Manajemen, S1 Akun
tansi, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Perencanaan 
Wilayah dan Tata Kota, S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 
Psikologi, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 
Ilmu Komunikasi, dan D3 Manajemen Perusahaan” ungkap 
Supari.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor USM Andy Kridasusila 
SE MM ini dihadiri oleh Wakil Reaktor I, Wakil Rektor II, 
Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan 
Fakultas Ekonomi, Wakil Dekan Fakultas Teknik, Dekan 
Fakultas Teknologi Pertanian, Dekan Fakultas Psikologi, 
Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan komunikasi dan 
ketua Bina Bahasa Jaya Dini Anggraiini MHum.

Dalam sambutannya Andy mengatakan kita harus selalu 
mencermati setiap adanya perubahanperubahan yang terjadi 
dan yang jelas perubahan yang terkait dengan lingkungan 
internal yang nantinya akan lebih mudah untuk kita 
akomodasikan kita kendalikan.

“Dengan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan 
segala aktivitas mengalami halangan termasuk aktivitas 
di perguruan tinggi. Jadi kita harus bisa mengatasi, 
mengakomodasikan adanya perubahanperubahan yang 
terjadi” ungkap Andy.

“Awal tahun 2020 Kemendikbudristek melakukan acuan 
yang terkait dengan merdeka belajar kampus merdeka, kami 
mencermati bahwa pemerintah mencoba terkait dengan 
aktivitasnya di dalam proses belajar mengajar, sehingga 
untuk mahasiswa mendapat kesempatan untuk menempuh 
pendidikan di perguruan tinggi mana pun agar dapat meraih 
kompetensi yang terbaik yang sesuai dengan bidang masing
masing yang diminati” tambahnya.

“Harapan saya dengan adanya pemilihan mahasiswa 
berprestasi ini dapat memunculkan regenerasi kepemimpinan 
dan kami akan mengupayakan bagaimana nanti mahasiswa 
USM dengan ilmu yang dimiliknya akan berguna untuk 
negara dan bangsa.”

SEMAR ANG    Program Studi 
Pa r iw isata  Universita s  Sema ra ng 
menyelenggarakan kuliah umum dengan 
peserta mahasiswa baru, Acara yang 
diselenggarakan di café Arah Awan pada 
23 Maret 2021mengambil tema Strategi 
Peningkatan Kepercayaan Masyarakat 
Terhadap Masyarakat Terhadap Industri 
Pariwisata dengan nara sumber Heri Nur 
Hadi, S.Sos, M.MPar.

Acara ini bertujuan agar mahasiswa 
program studi pariwisata turut serta 
membangun kepercayaan masyarakat 
untuk berkunjung ke tempattempat wisata 
dengan rasa aman salah satunya dengan 

cara membangun stigma yang baik dalam 
eksprorasi sektor pariwisata yang akan 
memasuki tatanan new normal dimana 
isu Cleanliness (Kebersihan), health 
(Kesehatan), Safety (Keamanan), dan 
Environment Sustainability (Kelestarian 
Lingkungan).

“Menunggu geliat wisatawan yang 
kembali muncul, para pelaku industri 
pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan 
dapat berinovasi secara digital untuk 
memasarkan usaha yang mereka geluti 
sehingga dapat bersaing secara global dan 
bangkit dari keterpurukan akibat pandemi 
covid19” kata Henny Indriyawati selaku 

ketua program studi Pariwisata.
Heri Nur Hadi, S.Sos, M.MPar me

nambahkan “Pemerintah sudah mela
kukan upayaupaya, pelaku industry pari
wisata dan juga masyarakat, diharapkan 
kepercayaan akan pariwisata akan tumbuh 

dan pariwisata akan bangkit kembali:”
Diharapkan mahasiswa dapat berperan 

aktif dalam mengembangkan pariwisata 
dan membawa pariwisata menjadi lebih 
baik dimasa depan dan menjadi pelopor 
untuk kemajuan pariwisata di Indonesia.

Progdi Pariwisata
Gelar Kuliah Umum
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SEMARANG- Program Studi Magister 
Hukum Universitas Semarang (USM) 
menggandeng Dubes RI Panama Sukmo 
Harsono SE MM menggelar Webinar 
tentang “Kebijakan Diplomasi Saat 
Covid-19” secara daring pada Kamis (24/6).

Sukmo Harsono merupakan Dubes RI untuk 
Panama merangkap Dubes untuk Honduras, 
Kostarika, dan Nikaragua.

Menurut Kaprogdi Program Studi Magister 
Hukum USM Dr M Junaedi MH kegiatan ini diikuti 
sebanyak 100 an peserta dengan menghadirkan 
moderator dosen MH USM Dr Drs H Kukuh 
Sudarmanto SSos SH MM MH.

Menurut Junaedi tujuaan webinar ini adalah 
untuk menambah wawasan dan pengetahun para 
peserta yang terdiri dari mahasiswa USM, pengacara, 
serta para akademisi dari perguruan tinggi Se 
Indonesia ini terkait kebijakan diplomasi Dubes RI di 
Panama saat pandemic covid19.

Dalam paparannya Sukmo Harsono me
nyampai kan tentang berbagai kebijakan diplo
masi yang dilakukannya di Panama, Honduras, 
Kostarika, dan Nikaragua.

“Tugas pokok saya sebagai Dubes adalah 
diplomasi marketing, diplomasi politik, diplomasi, 
penerangan sosial dan buadaya, dan diplomasi 

perlindungan terhadap WNI” ungkapnya.
Saat pandemi ini kami mengawali tugas sebagai 

Dubes pada November 2020 dan pandemi ini 
membawa pola sangat signifikan dalam pergaulan 
internasional, dan masingmasing negara memliki 
kebijakn sendiri dengan skala prioritas. 

Sesuai arahan Presiden RI diharapan diplomast 
bisa 70% melaksanakan diplomasi marketing karena 
dengan dengan keberhasilan diplomasi marketing 
bisa mendongkrak prekonomiam negara melalui 
investasi dan lainlain.

Selain itu kami juga secara aktif melakukan 
perlindungan WNI terkait hakhak para Anak Buah 
Kapal (ABK) di Panama dengan melakukan sidak 
dan menemui langsung pemilik kapal.

Para peserta webinar selain mendapatan 
wawasan tentang kebijakan diplomasi Panama City 
mengandalkan pendapatnnya melalui jasa Terusan 
Panama atau Kanal Panama, menariknya kanal ini 
bisa mengurangi jarak tempuh dari lautan Pasifik 
ke lautan Atlantik yang seharusnya perjalanan 
kapal ditempuh sebulan bisa efektif menjadi 10 jam, 
artinya ada penghematan bahan bakar dan waktu 
tempuh yang luar biasa.

Biaya untuk melewati kanal ini sangat mahal 
karena menggunakan teknologi tinggi yaitu meng
gunakan sistem dimana kapal diangkat meng
gunakan kekuatan air lalu diangkat diatas dan 
menyeberangi bukit lalu turun menuju lautan yang 
dituju, dan dari hasil jasa kanal ini mejadikan 60% 
sumber pendapatan Panama. 

Magister Hukum USM 
Gandeng Dubes Panama 

  Gelar Webinar Tentang Kebijakan Diplomasi Saat Pandemi

Kuliah Umum Magister Psikologi 

Tantangan Pendidikan 
Perkotaan saat Pademi

SEMARANG Magister Psikologi Universitas Semarang (USM) 
menggelar uuliah umum dengan tema “ Tantangan Pendidikan di 
Perkotaan Di Masa Pademi” dan diikuti 150 peserta pada Sabtu (1/5) 
secara daring.

Kuliah umum yang dibuka oleh Ketua Program Studi Magister 
Psikologi USM Dr Mulya Virgonita W SPsi MSi Psikolog ini 
menghadirkan narasumber Muhammad Abd Hadi Bin Bunyamin PhD 
dari UTM Malaysia, dekan fakultas psikologi USM Dr L Rini Sugiarti 
SPsi MSi Psikolog.

Selain itu panitia juga menghadirkan alumni Magister Psikologi 
USM antara lain Ayuk Sulistyowati MPsi.

Dalam sambutannya Yaya sapaan akrabnya menyampaikan Magister 
Psiskologi USM sangat bangga dengan dibantu oleh International Office 
USM bisa menyelenggarakan kuliah umum hari ini dapat bekerjasama 
dengan Universitas dari luar negeri yaitu UTM Malaysia.

Hadi Bin Bunyamin menyampaikan tema “ Education Issues In 
Urban School During The Pademic : Long –Term Solutions “ 

Sementara Rini Sugiarti dalam penyampaian materinya menjelaskan 
mengenai “Student Challenges in facing the pandemic period / digital era”. 

“Lebih dari 120 negara telah memberlakukan pembatasan pada 
interak si sosial melalui penutupan sekolah yang mempengaruhi 1,6 
juta siswa di seluruh dunia, Indonesia telah menutup semua sekolah 
/ perguruan tinggi sejak awal Maret tahun lalu sehingga 60 juta siswa 
tidak dapat bersekolah” ungkap Rini.

“Sebagai siswa harus bisa menghadapi pandemi ini sebagai 
tantangan yang harus dihadapi karena pendemi covid 19 belum tau 
kapan berakhirnya, jadikan pandemi ini sebagai masa percepatan era 
digital, oleh karena itu dibutuhkan pribadipribadi yang aware terhadap 
teknologi, kemauan untuk belajar, ketahanan dalam menghadapi 
berbagai macam tekanan serta inovatif dan kreatif” terang Rini.

Narasumber ketiga Ayuk Sulistyowati menyampaikan materi 
mengenai tantangan pendidikan perkotaan pendidikan adalah 
tuntunan di dalam hidup tumbuh kembang anakanak. “Pendidikan 
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka 
sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 
keselamatan dan kebahagiaan setinggitingginya” ungkap Ayuk.

“Tantangan pendidikan saat ini fokus pembangunan SDM, 
Kemendikbud menekankan pendidikan karakter yang menjadi prioritas 
pada jenjang pendidikan dasar, serta penyiapan generasi yang cakap dan 
terampil,” tambahnya.

SEMARANG Dalam rangka 
memperingati Dis Natalis Ke34 
Universitas Semarang (USM), 
Program Studi S2 Magister 
Hukum menggelar webinar 
bertemakan “Masa depan dan 
kedudukan profesi advokot di 
Indonesia” pada Jum’at (2/7).

Kegiatan webinar meru
pakan kerja sama PERADI Kor
wil Jateng yang diisnisasi Rekan 
Advokat Sunarto SH MH dan 
Kaprogdi Studi S2 Magister Hu
kum USM Dr M Junaidi MH 
dengan menghadirkan Ketua 
Umum Dewan Pimpinan Na

sional Perhimpunan Advo
kat Indonesia Prof. Dr. Otto 
Hasibuan, S.H.,M.M. dan mo
derator dosen MH USM Dr 
Bambang Sadono SH MH.

Junaidi mengatakan bahwa 
esensi dari acara webinar ini 
magister hukum USM ber
kontribusi terhadap proses 
penegakan hukum yang ada 
di Indonesia, salah satunya 
yang esensial terhadap proses 
penegakan hukum itu adalah 
posisi advokat yang merupakan 
badanbadan lain yang berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman 

yang diatur oleh UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sunar to menambahkan 
bah wa kegiatan ini merupakan 
bentuk pengabdian Peradi da
lam rangka meningkatkan 
kompetensi dan pemahaman 
ma syarakat terhadap posisi 
advo  kat dalam menegakkan 
hukum dan keadilan.
Peran Advokat

 Dalam paparannya Prof 
Otto Hasibuan menyampaikan 
tentang peran advokat yang 
sa ngat lua r biasa da la m 
pengakan hukum di Indonesia.

“Advokat memiliki potensi 
terbesar yang bisa menjalankan 
hukum diantara empat penegak 
hukum yaitu jaksa, hakim, 
polisi dan advokat, peranan 
advokat sangat luar biasa mulai 
dar i penanganan perkara 
baik di ranah jaksa, polisi, ha
kim maupun jaksa bahkan 
sampai kasasi, PK, semuanya 
membutuhkan peran advokat” 

ungkap Prof Otto Hasibuan.
“Seorang advokat meng

ikuti perkara hukum dengan 
baik sampai selesai dari hilir 
sampai hulu, sehingga advokat 
bisa memiliki potensi membuat 
hu kum menjad i beng kok 
atau lurus, jadi peranan advo
kat sangat luar biasa dan kedu
dukannya diatur dalam undang
undang” tambahnya.

MH USM Gelar Webinar Masa Depan 
Advokat bersama Otto Hasibuan
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SEMARANG  Kiprah Per
kum pulan Sepakbola Univer
sitas Semarang (PS USM) makin 
hari makin layak diperhitungkan. 
Sukses mengukir prestasi baik 
di kompetisi Askot PSSI Kota 
Semarang maupun di level antar 
perguruan tinggi, tim besutan 
M. Dhofir tersebut juga sukses 
mencetak bibitbibit pemain muda 
yang unggul dan berkualitas.

Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof H Abdullah 
Kelib SH bangga atas prestasi 
yang diraih mahasiswa USM dan 
berpesan kepada para atlet untuk 
menjaga nama baik almamater, 
jangan cepat puas karena perja
lanan masih panjang dan sukses 
kuliah dan karirnya.

Ketua bidang atlit sepakbola 
USM Sudarmono, SE, MM, 
membenarkan bahwa saat ini 
terdapat 3 pemain dari PS USM 
yang dipanggil Asprov PSSI Jateng 
untuk memperkuat PON Jateng. 

Ketiga pemain tersebut ada lah 
Yoga alam pamungkas (Fakultas 
Hukum semester 4), Alfian listi
yono (Fakultas Hukum se mester 
4) dan Mohammad Hida   yatullah  
(Fakul tas Hukum semester 5).

“Di samping tiga pemain 
tersebut, ada juga dua pemain kami 
yang dipanggil untuk memperkuat 
Porprov Kota Semarang, yaitu 
Bagus Pamungkas dan Sigid 
Pramugar dari Fakultas Hukum. 
Semoga semuanya diberikan 
kelancaran dan kesuksesan dan 

itu menjadi pelecut semangat bagi 
adikadik regenerasi PS USM,‘’ 
tutur Sudarmono.

Kebanggaan dan haru juga 
dirasakan oleh Ketua PS USM 
Dr. Supari, ST. MT, menurutnya 
salah satu tujuan dibentuknya PS 
USM adalah mensupport olahraga 
sepakbola khususnya Jawa Tengah 
dan Kota Semarang.

“Tujuan ini sudah berhasil 
kami wujdukan di tahun ini di 
tahuntahun sebelumnya PS USM 
juga selalu menyumbangkan para 
pemainya untuk berkiprah tingkat 
nasional” ujar Wakil Rektor III 
USM tersebut.

Lebih lanjut Supari me
ngatakan bahwa di USM terda
pat program beasiswa gratis dari 

badan penyelenggara yaitu Yaya
san Alumni Undip bagi atlet yang 
berprestasi di bidang olahraga.

“Saya berharap akan muncul 
generasiregenerasi yang baru 

yang berkualitas sehingga nanti
nya bisa berkontribusi aktif dalam 
pembinaan maupun supporting 
sepakbola Jawa Tengah”, lanjut 
Supari.

SEMARANG - Universitas 
Semarang (USM) memperingati 
Nuzulul Qur’an tepat pada 17 
Ramadhan dengan memberikan 
santunan dan membagikan Alqur’an 
kepada 100 anak Yatim/Dhuafa di 
Masjid Baitur rasyid kampus USM 
pada Kamis (29/4).

Acara yang dibuka oleh Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Undip 
Prof H Abdullah Kelib SH ini 

menghadirkan Al Habib Muhammad 
bin Farid AlMutohar ( Pengasuh pondok 
pesantren Daarul ‘IlmMijen) dan Dr K H 
In’amuzzahidin M A (pengasuh pondok 
pesantren Nurul Hidayah semarang).

Acara yang disiarkan secara langsung 
melalui Youtube Fokmi TV serta juga 
dihadiri para dosen, maahsiswa serta 

jamaah masjid yang hadir sejak sholat 
dhuhur serta ketua takmir masjid Ir H 
Bambang Tutuko MM MT.

Dalam sambutannya Prof Abdullah 
Kelib SH mengatakan bahwa peringatan 
Nuzulul Qur’an pada tangga l 17 
Ramadhan sangat tepat sebagai karena 
Ramadhan juga dikenal sebagai syahrul 
Qur’an dan syahrul mubarok, karena di 
dalamnya di tanggal ini diturunkannya 
AlQur’an yaitu pada malam Lailatul 
Qodar.

“Peringatan Nuzulul Qur’an pada 
tanggal 17 Ramadhan sangat tepat sebagai 
karena Ramadhan juga dikenal sebagai 
syahrul Qur’an dan syahrul mubarok 
apalagi dibarengi kegiatan rutinan setiap 
tahun yaitu santunan anak yatim dan 
dhuafa insyaallah akan semakin berkah” 
ungkap Prof Kelib.

“Malam lailatul qodar merupakan 
malam yang memiliki keistimewaan 
yang luar biasa, bawasannya kita sebagai 

umat islam jika bisa menghayati dan 
mentadaburi malam lailatul qodar maka 
padahalanya lebih baik dari seribu bulan” 
tambah Prof Kelib.

Dalam taushiyahnya Al Habib 
Muhammad mengatakan bahwa Al
Qur’an diturunkan oleh Allah SWT dua 
kali, yang pertama di turunkan langsung 
dan komplit 30 Juz oleh Alllah SWT dan 
yang kedua diturunkan secara bertahap 
selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW.

“AlQur’an diturunkan oleh Allah 
SWT dua kali, yang pertama di turunkan 
langsung dan komplit 30 Juz oleh Alllah 
SWT dan yang kedua diturunkan 
secara bertahap selama 23 tahun kepada 
Rasulullah SAW sesuai dengan firman 
Al lah SWT “Sesungguhnya kami 
turunkan AlQuran di malam Lailatul 
Qodar” Yang di turunkan di Lauhil 
Mahfud di langit dan yang kedua Allah 
turunkan dari Lauhil Mahfud ke bumi 
melalui perantara malaikat jibril ke Nabi 
Muhammad SWT”, ungkap Al Habib 
Muhammad.

USM Gelar 
Sosialisasi PKM

SEMARANG Pusat Program Krea
tivitas Mahasiswa Universitas Semarang 
(PPKMUSM) menggelar sosialisasi 
Program Kreativitas Maha siswa (PKM) 
2021 secara daring, barubaru ini.

Kegiatan sosialisasi PKM ini dibuka 
Wakil Rektor III USM, Dr Supari ST MT.

Ketua PPKM USM, Harmini ST 
MEng mengatakan, dalam kegiatan 
terse but para peserta menerima penje
lasan umum pelaksanaan PKM untuk 
persiapan pengajuan PKM Tahun 2022 
berdasarkan pada panduan 2021 yang 
masih berjalan. 

Selain itu juga penjelasan tentang 
skim PKM 5 Bidang (PKMR, PKM K, 
PKM PM, PKM PI dan PKM KC), PKM 
GFK, PKM AI dan PKM GT. ”Materi lain 
adalah menjelaskan bagaimana proses 
pengajuan proposal PKM,” ujarnya.

Menurutnya, tujuan sosialisasi ini 
adalah mengenalkan kepada mahasiswa 
tentang kegiatan kreativitas mahasiswa 
melalui kompetisi ilmiah PKM. Selain 
itu memotivasi mahasiswa untuk ikut 
serta dalam mengajukan proposal 
PKM sebagai ajang kompetisi dengan 
mahasiswa di seluruh Indonesia.

”Kami berharap, setelah mahasiswa 
mendapatkan penjelasan, semakin 
banyak jumlah proposal yang menda
patkan pendanaan untuk Universitas 
Semarang dan melaju dalam pimnas dan 
menjadi juara pimnas,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan 700 proposal 
PKM dapat terkirim karena USM masuk 
dalam kluster II yang harus mengirim 
510 Proposal 5 bidang, 48 PKM GFK, 48 
PKM AI dan 48 PKM GT.

”Selama ini kendala yang dihadapi 
mahasiswa ada kemampuan mereka 
dalam menuliskan proposal sesuai 
dengan pedoman yang ada khususnya 
dalam segi administrasi yang harus 
dipatuhi dan kesalahan dalam pemilihan 
skim PKM dengan tema yang diajukan,” 
tandasnya.

Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH memberikan santunan 
secara simbolis kepada anak yatim dan dhuafa di Masjid Baitur rasyid kampus USM

5 Pemain PS USM Perkuat 
PON Jateng dan Porprov Kota Semarang

USM Berikan Santunan 
kepada 100 Anak Yatim/Dhuafa
  Peringati Nuzulul Qur’an

 
Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip (Prof. H. Abdullah Kelib, SH.) 
memberi ucapan selamat pada para pemain PS USM setelah menjuarai 

Porsimaptar di lapangan Akpol
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Dibabak pertama pelatih 
PS USM M Dhofir 
menurunkan starting 

XI sebagai berikut,untuk 
pos penjaga gawang di per
cayakan kepada titis Satrio Aji, 
mahasiswa fakultas FTIK USM 
ini cukup apik pe nampilanya 
beberapa kali mampu menekan 
tendangantendangan keras 
dari pemain PSIS Semarang.

Kemudian di lini belakang, 
M Dhhofir menurunkan Yoga 
Alam Pamungkas, Bagus, 
Amrun dan Pasha. 

Pada pos pemain tengah, 
pelatih berlisensi B nasional ini 
mencoba me nu runkan Rian
di Surya Lek
sana, Alfian 
Listiyono, Mo
hammad Hida
yatullah dan 
Prasojo Wahyu 
Rismawanto, 
sementara di posisi depan di isi oleh 

Akhsay Rismawanto dan Roy Saputra
Menurut Ketua PS USM yang 

sekaligus Wakil Rektor 
III USM Dr 
Supari MT 
Pada 

babak pertama, para pemain PS USM 
bermain sangat bagus terutama 

barisan tengah dan 
belakang sehingga 

pemain PSIS 

semarang mengalami kesulitan untuk 
mengembangkan permainannya.

“Koordinasi antar lini berjalan sukses 
beberapa kali PS USM mengancam 
gawang PSIS yang dijaga jandia eka 
putra, babak pertama berakhir dengan 
skor 00” ungkap Supari.

“Memasuki babak kedua para 
pemain PS USM masih tampil apik, 
membuat pelatih PSIS mengganti hampir 
semua pemainnya, amunisi baru mampu 

merepotkan barisan pertahanan PS 
USM sehingga pada menitmenit 

ahir babak kedua Wahyu Prasetyo 
menceploskan bola ke gawang yang 
dijaga Titis Satrio Aji” tambahnya.

Setelah pertandingan M. 
Dhofir mengatakan anakanak 
cukup bagus mereka sangat 
termotivasi melawan PSIS dan 
hasilnya tidak mengecewakan 
meski sebetulnya kami tidak 
melihat hasil, kami lebih melihat 
ke proses dan mental anakanak.

Ketua bidang atlit sepakbola 
USM Sudarmono saat ditemui 

dilapangan menuturkan bahwa 
kita beda kelas jauh segalagalanya 

dari PSIS karena jelas sekali mereka 
tim liga 1 atau profesional tetapi tadi 

saya cukup kaget dengan permainan 
PS USM pasalnya kita baru saja 
melakukan regenerasi. para pemain 
lama sudah pada lulus dan ini 
mampu merepotkan PSIS luar 
bisa semangat adekadek atlit bola 

mahasiswa USM.

PSIS Vs PS USM Gelar Ujicoba 
SEMARANG - Perkumpulan 
Sepakbola Universitas 
Semarang (PS USM) hampir 
saja menahan imbang PSIS 
Semarang pada pertandingan 
ujicoba digelar di Stadion 
Citarum pada Kamis (17/6).

Program Studi S2 Magister Manajemen 
Lakukan Asesmen Lapangan

MH USM da Peradi Kendal 
Gelar PKPA Angkatan Ke3

SEMARANG DPC Peradi Kendal kembali sukses menggelar 
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan Ke3 yang 
digelar pada 25 Juni  11 Juli 2021 secara on line.

PKPA Angkatan Ke3 ini digelar hasil kerja sama antara Dewan 
Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) 
dan Program S2 Magister Hukum Universitas Semarang (USM).

Peserta PKPA Angkatan Ke3 yang mendaftar lebih didominasi 
peserta dari luar kota Kendal, seperti Semarang, Jakarta, Kep Riau, 
bahkan Sulawesi Tenggara. Seperti penyelenggaraan sebelumnya, 
PKPA secara online ini dilakukan untuk mencegah penyebaran 
wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) meluas lagi di 
Indonesia, sehingga pelaksanaan kelas secara online menjadi pilihan 
tepat.

Materi PKPA tidak hanya berkaitan dengan teori dasar saja, materi 
berkaitan dengan hukum acara dan litigasi juga menjadi materi wajib 
yang diikuti para peserta. Namun juga terdapat materi nonlitigasi 
seperti perancangan dan Analisa kontrak, pendapat hukum (legal 
opinion) dan uji kepatutan dari segi hukum (legal due diligence) 
serta organisasi perusahaan termasuk penggabungan (merger) dan 
pengambilalihan (acquisition).

Sebagai tambahan materi, Para peserta PKPA juga mengikuti 
Webinar yang diselenggarakan Program Studi S2 Magister Hukum 
USM dalam rangka Memperingati Dies Natalis Ke34 Universitas 
Semarang (USM) menghadirkan Ketua Umum DPN Peradi, Prof 
Otto Hasibuan, SH. MM bertemakan “Masa depan dan kedudukan 
profesi advokot di Indonesia” dengan moderator dosen MH USM, Dr 
Bambang Sadono, SH, MH.

“Advokat memiliki potensi terbesar yang bisa menjalankan 
hukum diantara empat penegak hukum yaitu jaksa, hakim, polisi dan 
advokat, peranan advokat sangat luar biasa mulai dari penanganan 
perkara baik di ranah jaksa, polisi, hakim maupun jaksa bahkan 
sampai kasasi, PK, semuanya membutuhkan peran advokat,” ungkap 
Prof Otto Hasibuan.

Namun berita duka datang ketika Prof H Abdullah Kelib SH 
yang rencananya memberikan materi PKPA dikabarkan meninggal 
dunia, beliau adalah pemateri yang selalu memberikan kontribusi 
sejak PKPA Angkatan ke1, dan beliau juga menjabat Ketua Pengurus 
Yayasan Alumni Undip yang selalu mendorong dan mendukung 
terselenggaranya PKPA bekerja sama dengan PERADI.

SEMARANG Program Studi S2 Magister 
Manajemen Universitas Semarang (USM) 
melakukan Asesmen Lapangan terkait dengan 
reakreditasi oleh tim asesor dari Badan Akreditasi 
Nasional (BAN) Perguruan Tinggi pada 78 Juni.

Tim asesor BAN PT terdiri dari dua orang 
yaitu Prof Dr Drs L Poltak Sinambela MM dari 
Universitas Nasional dan Dr Yulia Hendri Yeni SE 
MT Ak dari Universitas Andalas.

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor USM 
Andy Kridasusila SE MM, Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH, Wakil 
Rektor I Prof Dr Hardani Widiastuti MM Psikolog, 
Wakil Rektor II Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih 
MP, Wakil Rektor III Dr Supari MT serta pengelola 
program studi S2 Magister Manajemen antara lain 
Dr Indarto SE MM dan lainlain.

Rektor USM Andy Kridasusila dalam 
sambutannya berharap asesmen lapangan ini bisa 
berjalan dengan baik lancer dan bisa memberikan 

kemanfaatan bagi civitas akademika USM.
Senada dengan Rektor USM, Ketua Pengurus 

Yayasan Alumni Undip Prof H Abdullah Kelib SH 
juga berharap akreditasi program studi S2 Magister 
Manajemen USM bisa meraih yang terbaik syukur
syukur bisa unggul sesuai harapan kita semua.

“Kami berharap dengan adanya asesmen 
lapangan program studi S2 Magister Manajemen 
USM ini bisa meraih hasil yang terbaik yaitu 
akreditasi unggul sesuai harapan kita semua” 
ungjap Prof Kelib.

Dalam sambutannya tim asesor Prof Dr Drs L 
Poltak Sinambela MM mengatakan bahwa kami 
berdua bersama Dr Yulia Hendri Yeni SE MT Ak 
ditugaskan oleh BAN PT untuk asesmen lapangan 
pada program studi S2 Magister Manajemen USM 
dilakukan secara online karena masih pandemi. 

Dr Indarto dalam laporanya menyam pai kan 
secara detail tentang Laporan Evaluasi Diri (LED) 
Magister Manajemen USM di awal asesmen.



23
No. 02 l Vol. 22 l april - agustus 2021

Warta USM

Alumni Undip badan penyelanggara perguruan 
tinggi USM sejak 2018.

Selain mengajar di USM dan Undip Prof 
Abdullah Kelib juga mengajar di berbagai kampus 
antara lain Unissula, Undaris, dan lainlain.

Rektor USM Andy Kridasusila SE MM mengaku 
sangat kehilangan sosok panutan di USM, semoga 
almarhum Prof H Abdullah Kelib SH diberikan 
husnul khotimah, dan ditempatkan pada tempat 
yang terbaik disisi Allah SWT, diterima segala amal 
ibadahnya, dan diampuni segala kesalahanya.

“Tiga hal yang menjadi bekal bagi anak adam 
ketika menghadap kepada sang Khaliq Allah SWT 
yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermnafaat, 
anak yang sholih, kami yakin beliau adalah 
seorang dosen tentu ilmunya sangat bermanfaat 
sehingga bisa menjadi bekal sowan menghadap 
Allah SWT” ungkap Andy.

Mantan Rektor Undip dan sekaligus anggota 

dewan penyantun USM Prof Sudharto P Hadi PhD 
juga menyampaikan duka cita dan bela sungkawa 
yang sedalamdalamnya, beliau almarhum 
Prof Abdullah Kelib adalah seorang guru sejati, 
tawadhu, dan berdedikasi tinggi.

 “Kami sangat terkesan terhadap almarhum 
Prof Abdullah Kelib setiap kali bertemu selalu 
bersalaman kemudian beliau menepukkan tangan 
kanannya ke tangan kita menunjukkan betapa 
dalamnya keakraban dan sikap egaliter serta sikap 
kesetaraan yang ditunjukkan oleh beliau” ungkap 
prof Sudharto.

“Beliau sangat hafal dengan undangundang, 
sejarah USM, saya kagum daya ingat beliau yang 
luar biasa, dedikasi almarhum juga sangat tinggi 
terhadap perkembangan USM, semoga beliau 
husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang 
mulia disisi Allah SWT” tambahnya.

Civitas akademika USM dan Yayasan Alumni 
Undip menggelar tahlil dan do’a bersama 
selama tujuh hari secara daring dan dipimpin 
oleh Pengasuh Ponpes Nurul Hidayah Dr KH 
In’amuzzahidin MA.

peni laian hasi l pembelajaran, 
pembimbingan dan pelatihan, serta 
melakukan penelitian. 

“Disamping itu dosen juga me
lak sanakan tugas pengab di an kepa
da masyarakat, sehingga para do
sen wajib mengikuti pela tihan pe
kerti, para peserta sebelumnya juga 
harus mengerjakan pre test guna me
ngetahui sejauh mana penge tahuan 
tentang Pekerti” ungkap Hardani.

Menurutnya bahwa rencana 
awal pelatihan Pekerti ini akan dise
lenggarakan secara off line agar le
bih efektif, namun karena adanya 
lonjakan penyebaran virus covid19 
yang tinggi sehingga diputuskan 
bahwa pelatihan Pekerti digelar 
seca ra daring memanfaatkan zoom 

meeting dan eLearning dari Unsoed.
Materi yang disampaikna pada 

pelatihan Pekerti ini antara lain 
paradigma perguruan tinggi dan 
strategi peningkatan kualitas pem
belajaran, sertfikasi dosen dan 
pengembangan keprofesionalan 
berkelanjutan, pembelajaran orang 
dewasa, metode pembelajaran 
berorientasi student center learning.

Selian itu peserta juga harus me
lak sanakan simulasi micro teaching, 
membuat Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS), praktek analisis 
capaian pembejaran, praktek Me
nyu sun capaian pembejaran dan 
perencanaan praktikum dan lain
lain.

Peserta juga dituntut menger
jakan tugastugas dari narasumber 
baik tugas indiv idu maupun 
kelompok yang berkaitan dengan 
pembelajaran.

bagaimana universitas dapat membangun 
atau meca nang kan profil lulusan itu 
yang tercermin di visi USM, kedua daya 
serap lulusan di lapangan kerja, dan 
ketiga kesesuaian pembelajaran dengan 
kebutuhan pengguna. 

“Didalam proses pendidikan yang mo
dern seluruh perkembangan yang dimulai 
dari universitas yang nantinya akan di 
kembangakan menjadi Student Outcomes 
atau capaian dalam pembelajaran lulusan 
yang di tetapkan visi misi Universitas, 
dengan itu Universitas juga perlu melaku
kan evaluasi sehingga rumusan yang 
tadinya di tetapkan akan sesuai dengan 
apa yang diharapkan, kemudian nantinya 
CPL yang akan di kembangkan melalui 
kurikulum dan implementasinya melalui 
RPS” Kata Edy.

Selain itu Prof Edy juga memberikan 
pengetahuan tentang program Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara 
gamblang dan mengapresiasi USM yang 
telah memberikan kesempatan kepada 
mahasiswanya untuk mengikuti program 
ini, dan hal ini merupakan hal baru yang 

ditawarkan oleh Kemendikbudristek.

Hadir dalam kesempatan tersebut 
pejabat struktural USM, Pembina Yayasan 
Alumni Undip, Pengurus Yayasan Alumi 
Undip, dan para mitra USM.

Dalam sambutannya Ketua LPPM 
Iswoyo S Pt MP mengatakan, Kegiatan 
webinar pagi ini dalam rangka dies natalies 
yang ke 34 kegiatan yang diselengarakan 
oleh USM merupakan langkah dalam 
menyikapi kebijakan dari pemerintah 
terkait dengan merdeka belajar kampus 
merdeka. Bahwa program ini merupakan 
satu kebijkan dari mentri pendidikan dan 
kebudayaan ristek bapak Nadiem Anwar 
Makarim. 

“Bahwa kebijkan ini adalah hak belajar 
3 semester di luar prodi, program tersebut 
merupakan amanah dari berbagai macam 
regulasi landasan hukum pendidikan 
tinggi dalam rangka meningkatkan mutu 
pembelajaran dan lulusan pendidikan 
tinggi. Dalam menyikapi kegiatan ini 
mahasiswa menghadapi perubahan sosial 
budaya dunia kerja dan kemajuan teknologi 
yang pesat kompetensi mahasiswa harus di 
siapkan untuk lebah gayo dalam kebutuhan 
zaman.” Kata iswoyo Rabu,(6/30)

Sambutan ibu Dr dyah Sulistyani Rs 
muladi SH MHum 

Sebagai alumni undip kami sangat 
bang ga sekali dengan USM karena jarang 
sekali ada ikatan alumni yang berhasil 
mendirikan Universitas seperti Universitas 
Semarang yang perkembangannya sa ngat 
positif terbukti dengan adanya perkem
bangan pertahunya hanya bermodalkan 
tekat akhirnya dapat mendirikan kampus 
dan infrastruktur pendidikan yang bagus 
yang dapat dibanggakan. Selain itu USM 
berhasil menampung ratusan alumni 
Undip sebagai tenaga dosen, dan tenaga 
administrasi USM. 

“Pembangunan infrastruktur termasuk 
keberadaan gedunggedung baru USM 
bukanlah satusatunya fokus untuk 
pengembangan USM sesuai dengan undang
undang nomor 20 tahun 2003 tentang 
statistiknas seluruh pengurus yayasan 
alumni undip dan seluruh alumni yayasan 
alumni undip untuk mengenbangkan USM 
sebagai suatu sistim yang benarbenar 
berfungsi mengembangkan kemampuan 
dalam rangka,”kata Dyah.
Sumber Daya Unggul

Dalam sambutannya Rektor USM 
Andy Kridasusial SE MM mengatakan, 
per guruan tinggi sebagai salah satu unsur 
di dalam masyarakat yang diharap
kan bisa menghasilkan sumber daya 
yang unggul yang nantinya akan siap 

meng  hadapi perubahan, maka dari itu 
diharapkan bersamasama dapat ber
sinerji. Dan kemendikbud no 3 tahun 
2020 memberikan hak kepada mahasiswa 
untuk 3 semester belajar di luar program 
studinya. Melalui program MBKM ini dan 
mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
memperkaya serta meningkatkan wawasan 
kompetensinya didunia nyata sesua dengan 
passion dan citacitannya. 

“Pembelajaran dapat terjadi dimanapun, 
tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan 
dan laboratotium, tetapi juga di desa, 
instansi, tempattempat kerja, tempat
tempat pengabdian, pusat riset maupun 
di masyarakat. Melalui interkasi yang 
erat antara PT dengan dunia kerja dengan 
dunia nyata. Yang nantinya PT pun turut 
mewarnai budaya dan peradaban secara 
langsung.” Kata Andy 

“Adapun kebijakan kampus merdeka 
yang pertama adalah otonomi bagi 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta 
(PTS)untuk melakukan pembukaan atau 
pendirian program studi (prodi) baru. 
Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS 
tersebut memiliki akreditasi A dan B, 
dan telah melakukan kerja sama dengan 
organisasi dan universitas yang masuk 
dalam QS Top 100 World Universities.” 
Imbuh Andy.

Prof H Abdullah Kelib...

(Sambungan hlm 1)

41 Dosen...

(Sambungan hlm 1)

Peringati..

(Sambungan hlm 1)

SEMARANG- Siswa Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) 1 Kota Semarang berhasil menyabet empat 
piala pada ajang USM Youth Fest Competition 
2021, pengumuman hasil lomba ini disampaikan 
bertepatan dengan Dies Natalis Ke-34 Universitas 
Semarang (USM) pada Rabu (23/6).

Keempat piala tersebut dipersembahkan oleh 
Dilly Septyan dan Aziyah Qurrotu A’yun sebagai 
juara 1 Announcer Competitiion, Maya Fahrinatul, 
Fanisa Zahra, Fadea Devi ( juara 1 TikTok 
Competition), Khaula Alifatunnada K ( juara 3 TikTok 
Competition), dan Siti Aisyah sebagai juara 2 pada 
ajang English Speech Competition.

Kegiatan yang digelar dalam rangka Dies Natalis 
USM ini terdiri dari tujuh kompetisi yaitu Announcer 
Competitiion, TikTok Competition, English Speech 
Competition, Singing Contest, Story Telling 
Competition, lomba tilawah, dan kultum.

Menurut Humas USM Boma Kridautama 
SH bahwa kegiatan USM Youth Fest ini untuk 
memacu siswa SMA/SMK/MA untuk senantiasa 
berprestasi walaupun masih kondisi 
pandemi.

“Kami harap dengan adanya 
kegiatan USM Youth Fest ini selain 
dalam rangka memperingati Dies 
Natalis Ke-34 USM juga dalam 
rangka memacu siswa SMA/SMK/
MA untuk senantiasa berprestasi 
walaupun masih kondisi pandemi”.

Sementara Wakil Kepala Bidang Kesiswaan 
MAN 1 Kota Semarang H M Taufiq SAg MPd 
menyambut baik prestasi yang diraih siswanya dan 
berharap prestasi ini bisa memotivasi siswa lain 
untuk meraih prestasi.

“Kami bangga dan menyambut baik atas 
prestasi siswa-siswa MAN 1 Kota Semarang 
semoga kedepan para siswa bisa meningkatkan 
prestasi di tingkat nasional maupun internasional, 
dan kami berharap apa yang diraih dari lomba ini 
bisa memotivasi siswa-siswi lain untuk senantiasa 
berprestasi walau masih pan demi,” ung kap Taufiq.

MAN 1 Kota Semarang Borong 
Piala pada USM Youth Fest Competition

SEMARANG – Tiga do sen Fakultas Teknologi In for masi dan 
Komunikasi (FTIK) Universitas Semarang (USM) memberikan 
pelatihan elearn ing dengan meng gunakan plat form Microsoft 365 kepa
da guru MAN 1 Kota Semarang pada Rabu (5/5). 

Ketiga dosen tersebut antara lain Soiful Hadi MKom, Burhan Hanif 
MKom, dan Tirta Juriska Kumkandani SKom MM dan satu mahasiswa 
Sistem Informasi USM Juan Ryan. 

Mereka memberikan materi terkait bagaimana menggunakan 
Microsoft 365 mulai dari setting administrator agar Microsoft bisa 
digunakan sampai bagaimana meng gunakan feature yang ada pada 
microsoft 365. Kegiatan yang dilaksanakan di Lab kom puter MAN 1 
Kota Semarang ini diikuti 10 perwa kilan guru dari berbagai disiplin 
ilmu.

Menurut Soiful bahwa pelatihan ini adalah bagian dari tri dhama 
perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat di 
bawah naungan LPPM USM serta untuk menambah skill para guru 
agar bisa memanfaatkan Microsoft 365 untuk pembelajaran di masa 
pandemi ini. “Saat pandemi sepeerti ini guru dituntut kreatif dalam 
melakukan pembelajran daring sehingga perlu meningkatkan skill 
diantaranya dengan memeperdalam pengetahuan tentang Microsoft 365 
dan kegiatan ini merupakan bagian dari tri dhama perguruan tinggi” 
ungkap Soiful.

“Para guru langsung diberikan akun Microsoft 365 dan praktek 
membuat kelas, share point, membuat soal, kolaborasi tim dan lainlain 
melalui teams” tambahnya.

Salah satu peserta pelatihan Nurul Hidayah mengaku senang dan 
berterima kasih pada tim dosen FTIK USM karena mendapatkan materi 
Microsoft 365 karena bias menambah pengetahuan terkait elearning.

Dosen FTIK Beri 
Pelatihan Microsoft 365 
Guru MAN 1 Semarang
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