
SEMARANG - Universitas Semarang 
(USM) berkerjasama dengan Djarum 
Foundation  menggelar penanaman 3.000 
bibit Pohon Mangrove , dalam rangka 
Lustrum ke 7 atau Dies Natalies USM 
yang ke 35 dan Hari Lingkungan Hidup 

Sedunia, pada Minggu 5 Juni 2022, di 
Kelurahan Manguharjo, Tugu, Kota 
Semarang.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara 
lain, Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD, 

Anggota Pembina Yayasan Alumni 
Undip Ir Soerhasojo IPU, Ketua Senat 
USM Prof Dr Dra Hardani Widhiastuti 
MM Psikolog, Rektor USM Dr Supari 
ST MT, Kepala Desa Mangunharjo, 
Danramil Tugu, Kapolsek Tugu, dan 
Tokoh Petani Mangrove Sururi, serta 
mahasiswa USM yang tergabung dalam 
UKM MAPALA (Mahasiswa Pecinta 
Alam) dan Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) USM.

Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip mengatakan perlu adanya 
kesadaran manusia, bahwa didalam 
pembangunan itu harus memperhatikan 
kelestarian lingkungan.

”Dalam rangka Lustrum ke 7 USM, 
Hari ini kami melakukan kegiatan 
penanaman bibit Pohon Mangrove, yang 
bertepatan dengan hari lingkungan 
hidup sedunia. Sejak 50 tahun lalu 
sudah dicanangkan di dalam konferensi 
kemanusiaan yang kemudian embrionya 
adalah tumbuhnya kesadaran manusia, 
bahwa didalam pembangunan itu harus 
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USM-Djarum Foundation 
Tanam 3.000 Bibit 
Pohon Mangrove

(Bersambung hlm 23 kol 1)

USM-UNA Tanda Tangani 
MoU dan MoA

SEMARANG - Universitas Semarang (USM) dan 
Universitas Asahan (UNA) Medan, Sumatera Utara 
menggelar Momeradum of understanding (MoU) dan 
memorandum of agreement (MoA) pada Jumat, 10 
Juni 2022. di Ruang Telekonferensi Lantai 8, Gedung 
Menara USM.

Hadir dalam kesempatan tersebut secara 
daring, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof 
Sudharto P Hadi MES PhD, Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM, 

(Bersambung hlm 23 kol 1)

Pemkot Semarang-USM 
Pasang 90 Pipa 

Resapan Horisontal
SEMARANG - Dalam rangka memperingati Lingkungan 

Hidup Sedunia 2022, Pengabdian Kepada Masyarakat dan 
Lustrum VII/Dies Natalis ke-35, Pemerintah Kota (Pemkot) 
Semarang dan Universitas Semarang (USM) menggelar 
acara ”Peresmian Pemasangan Pipa Resapan Horisontal 
di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik dan 
Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang 
oleh Walikota Semarang, pada Kamis 9 Juni 2022.

Hadir dalam acara tersebut, Walikota Semarang Dr H 
Hendrar Prihadi SE MM, Ketua Pembina Yayasan Alumni 
Universitas Diponegoro Prof Sudharto P Hadi MES PhD, 
Anggota Pembina Yayasan Bp. Ir. H. Soeharsojo IPU, Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Prof 
Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM, Rektor USM Dr Supari ST 
MT, Wakil Rektor I USM Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih 
MP, Wakil Rektor II USM  Dr Titin Winarti SKom MM, dan 
Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

Kemudian Dosen Fakultas Teknik USM yang merancang 
Pipa Resapan Horisontal Dr Ir Edy Susilo MT, Kepala Bappeda 

(Bersambung hlm 23 kol 1)

”Purnama Puisi di Atas Awan”, 
Komitmen USM-PWI

Ajak Mencintai Budaya dan Kearifan Lokal

Parade puisi yang dibawakan 
tokoh, pejabat negara dan 
penyair yang digelar melalui 

hybrid (off line dan virtual) ini 
bukan saja syahdu menguarkan 
pesona dan spiritualisme tentang 
candi-candi, tetapi juga mampu 
mengajak audiens berselanjar di 

lorong sejarah. 
Dengan interpretasi masing-

masing, mereka membacakan 
puisi yang diambilkan dari buku 
antologi puisi ”Percakapan dengan 
Candi: (2020) dan ”Dari Peradaban 
Gunadarma” (2021) karya Amir 
Machmud NS. 

Dalam keseharian, Amir adalah 
wartawan, penulis sastra, kolumnis, 
dosen, dan Ketua PWI Jateng.

Sedianya pentas parade puisi 
tersebut dihelat di panggung 
pertunjukan terbuka yang didesain 
ala amfiteater Romawi Kuno 
dengan lanskap miniatur candi. 
Namun, karena hujan deras yang 
mengguyur Kota Semarang sejak 
sore, panitia memindahkannya ke 
ruang indoor, tetap dengan latar 
potret kemegahan dan keindahan 
Candi Borobudur. Sekitar 100 
orang hadir di acara, sedangkan 255 

(Bersambung hlm 23 kol 1)

SEMARANG – Pementasan malam kebudayaan bertajuk 
”Purnama Puisi di Atas Awan” yang digelar oleh Universitas 
Semarang (USM) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
Provinsi Jateng yang digelar dalar rangka Dies Natalis Ke-35 
di Lantai 10 Menara USM, Minggu (12/6), berlangsung sukses.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Prof Sudharto, 
Dr Supari, Prof Kesi Widjajanti, Ir Soeharsojo IPU memasang 

pipa resapan di Kelurahan  Jabungan, Banyumanik.
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Kita ketahui beberapa produk yang 
sebelumnya tidak diberi merek seperti 
gula dan garam, saat ini produk-

produk tersebut sudah diberi merek dan 
terdapat berbagai variasi produk, hal ini 
menunjukkan bahwa para produsen atau 
penjual makin sadar akan pentingnya sebuah 
merek karena merek tidak saja bermanfaat 

bagi penjual tetapi juga bermanfaat bagi 
pembeli.

Begitu strategisnya peran 
merek saat ini hingga perlu 
d i kelola  sec a ra  k husus , 
manajemen merek bertujuan 
untuk meningkatkan ekuitas 
merek dalam jangka panjang, 
sehingga beberapa perusahaan 
menempatkan manajer khusus 

untuk mengelola merek. Manajer 
merek (Brand Manager) bertugas 

merancang dan mengelola agar merek 
terjaga identitasnya dan dapat beresonansi 
dengan para pelanggan dan konsumen 
potensial. Beberapa perusahaan memiliki 
manajer khusus di bidang merek atau brand 
manager terutama perusahaan yang memiliki 
multi produk yang tentunya memiliki 
banyak merek untuk masing-masing produk, 
misalnya PT. Indofood Sukses Makmur 
dan PT. Unilever Indonesia. Mereka sadar 
dan menganggap peran merek bagi produk-
produk mereka sangat strategis dan menjadi 
faktor penting memunculkan minat beli dan 
keputusan pembelian produk bahkan merek 
dapat memiliki nilai (value) yang luar biasa 
apabila dikelola dengan baik.

Membangun merek agar memiliki 
persepsi yang baik dan bernilai tinggi dibenak 
konsumen tidaklah mudah, membutuhkan 
waktu yang panjang dan biaya yang besar 
serta konsistensi perusahaan. Beberapa 
merek terkenal bahkan beberapa kali 
mengganti merek dengan berbagai alasan, 
yang tujuannya adalah mempertahankan 
atau meningkatkan nilai merek dan pada 
akhirnya konsumen tetap membeli produk 
mereka bahkan dapat menarik konsumen 
potensial. Produk pioneer (pelopor) biasanya 
membutuhkan waktu lebih lama dalam 
membangun awareness dibandingkan 
produk pengikut. Beberapa produk pelopor 
di Indonesia yang masih mendominasi pasar 
misalnya Aqua (air mineral dalam kemasan), 
Sanyo (pompa air), Teh Botol Sosro (teh 
botol), Baygon (pembasmi nyamuk), Honda 
(sepeda motor), Coke (minuman cola), Gillete 
(pisau cukur) dan Sony (produk elektronik) 
sedangkan ada juga beberapa produk pe-
lo por yang gagal jadi pemimpin pasar 
misalnya Odol (pasta gigi) sekarang dikuasai 
Pepsodent, Wordstar (program pengolah 
kata) sekarang dikuasai MS Word, Supermi 
(mi instan) dikuasai Indomie dan Atari 
(Video game) dikuasai oleh Sony Play Station. 
Bagi produk pengikut atau imitator walaupun 
harus siap bersaing secara ketat dengan 
produk pelopor tetap masih punya peluang 
berkembang dan bahkan bisa menguasai 
pasar.

Brand Personality dan Gender Brand 
Personality

Di era digital dan dunia media sosial saat 
ini seseorang seringkali tidak hanya membeli 
produk untuk memenuhi kebutuhan 
konsumtif saja tetapi juga menjadi media 
untuk mengekspresikan diri, sehingga 
diperlukan kepribadian yang tepat dari 
sebuah merek (Brand personality). Dengan 
brand personality yang tepat maka akan 
lebih mudah untuk menentukan segmen 
pasar yang dituju. Brand personality adalah 
seperangkat karakteristik manusia yang 
terkait dengan merek, dimana terdapat 
5 (lima) dimensi kepribadian merek 
yaitu: sincerity (ketulusan), excitement 
(kegembiraan), competence (kompetensi), 
sophistication (kecanggihan) dan ruggedness 
(ketangguhan).

S e l a i n  i t u ,  k o n s u m e n  j u g a 
seringkali membutuhkan merek untuk 
mengekspresikan diri dari dimensi 
maskulinitas dan femininitas, dengan 
demikian terdapat juga pemisahan brand 
personality berdasarkan gender (gender brand 
personality). Terdapat skala gender brand 

personality yang terdiri dari skala Masculine 
Brand Personality (MBP) dan skala Feminin 
Brand Personality (FBP) dimana masing-
masing skala mewakili sifat-sifat tertentu 
yaitu:
1. MBP mewakili sifat petualang, agresif, 

berani, dominan dan kokoh
2. FBP mewakili sifat penuh perasaan, 

rapuh, anggun, sensitif, manis dan lembut
Dari uraian tersebut dapat dilihat betapa 

strategisnya peran merek bagi sebuah produk, 
sehingga memberi nama merek pada sebuah 
produk, membangun dan mengembangkan 
merek menjadi hal yang sangat penting dan 
harus di kelola dengan sungguh-sungguh. 
Bagi perusahaan yang sudah lama memiliki 
merek maka langkah berikutnya adalah 
mengembangkan merek tersebut, namun 
bagi perusahaan atau produk baru yang 
akan dipasarkan maka menentukan nama 
merek menjadi sebuah keputusan yang harus 
diambil dengan pemikiran matang termasuk 
menentukan sasaran pasar dari produk 
tersebut.

Dimensi Kepribadian Merek
Kepribadian merek tidak dilandasi 

oleh kepribadian manusia tetapi didasarkan 
pada persepsi manusia, kepribadian merek 
dibentuk melalui pensinyalan dimana 
perusahaan membentuk dan menentukan 
merek dan memberikan sinyal melalui 
merek tersebut kepada calon konsumen, 
calon konsumen mempersepsikan sendiri 
kepribadian dari sebuah merek yang mereka 
ketahui, kemudian disesuaikan dengan 
kepribadian masing-masing. Dimensi 
kepribadian manusia dan sifat atau atribut 
yang digunakan untuk mengukurnya adalah :
•	 Extraversion (aktif, tegas, energik, 

antusias, keluar dan banyak bicara);
•	 Agreeableness	 (apresiatif,	 pemaaf,	

dermawan, baik hati, simpatik dan saling 
percaya);

•	 Conscientiousness	(efisien,	terorganisir,	
perencanaan, dapat diandalkan, 
bertanggung jawab dan teliti);

•	 Neuroticism	(cemas,	mengasihani	diri	
sendiri, tegang, sensitif, tidak stabil dan 
mengkhawatirkan); dan

•	 Openness	(artistik,	penasaran,	imajinatif,	
wawasan, orisinal dan kepentingan luas).

Setiap dimensi brand personality yang sudah 
disebutkan sebelumnya, juga perlu 
dipahami semua atributnya dalam rangka 
membangun merek, adapun atribut dari 
setiap dimensi tersebut adalah: 

1. Dimensi sincerity (ketulusan), dimana 
atributnya adalah down to earth, nyata dan 
jujur yang apabila diidentikkan dengan 
sifat manusia akan mencerminkan sifat-
sifat yang sederhana seperti ceria dan 
berjiwa muda 

2. Dimensi excitement (kegembiraan) 
dengan atribut berani, menarik, imajinatif 
dan kontemporer menggambarkan 
karakter seseorang yang dinamis, berani 
melakukan perbedaan dan inovasi.

3. Dimensi competence (kompetensi) 
dengan atribut cerdas, andal, aman dan 
percaya diri dapat menggambarkan 
pribadi seseorang yang dapat diandalkan 
dan diakui kemampuannya serta percaya 
diri. 

4. Dimensi sophistication (kecanggihan) 
yaitu glamor, kelas atas, tampan dan 
menawan dapat menggambarkan pribadi 
yang mempesona, menarik, terbaru.

5. Dimensi ruggedness (ketangguhan) 
dimana atributnya adalah tangguh, di 
luar ruangan, maskulin dan barat sering 
melekat sebagai pribadi yang gagah dan 
tangguh, senang bertualang, tidak mudah 
menyerah
Sebagai contoh, apabila seorang peng-

guna smartphone selalu menggunakan merek 
terbaru, maka smartphone tersebut memiliki 
kepribadian merek dengan memenuhi 
dimensi sophistication. Bagi pengguna, 
smartphone tersebut dapat membantu 
mengekspresikan bahwa dirinya adalah 
orang yang glamor dan selalu update terhadap 
perkembangan teknologi.

Setiap merek pada dasarnya memiliki 
kepribadian, dalam hal gender brand 
personality, sebuah merek dapat dipersepsikan 

berbeda antara produsen dengan konsumen. 
Seperti misalnya merek minuman Coca 
Cola, pada tahun 1982 meluncurkan produk 
dengan nama diet coke. Dalam perjalanan 
merek tersebut, ternyata kaum pria tidak 
terlalu berminat, karena walaupun kaum pria 
sadar kalori, tetapi mereka berasumsi bahwa 
produk dengan kata-kata diet lebih ditujukan 
kepada kaum wanita, sehingga pada tahun 
2006 Coca Cola meluncurkan produk sejenis 
dengan nama coke zero. Dari hal tersebut 
terlihat ada perbedaan persepsi antara Coca 
Cola dengan konsumennya terutama kaum 
pria, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kesalahan dalam penargetan gender sebuah 
merek dapat mengakibatkan berkurangnya 
minat beli.

Gender brand personality dapat juga 
dilihat dari susunan huruf dan pengucapan, 
misalnya nama dengan vokal depan huruf “i” 
lebih banyak digunakan untuk nama wanita 
dibandingkan nama pria,sehingga huruf 
vokal ”i” dianggap lebih feminine. Nama 
merek dengan vokal depan huruf  “i” dan “e” 
dapat menggambarkan produk yang lebih 
kecil, lebih terang, lebih ringan, lebih tipis, 
lebih lembut, lebih cepat, lebih dingin, lebih 
pahit, lebih ramah, lebih cantik dan lebih 
feminim, sehingga nama yang mirip tetapi 
dengan perbedaan vokal depan “i” dan “o” 
dapat membedakan gender brand personality 
dalam menentukan target konsumen 
berdasarkan gender.

Warna pada Logo Merek
Nama merek pada umumnya adalah 

elemen inti dari sebuah merek, tetapi 
elemen visual juga berperan penting dalam 
membentuk brand awareness, logo dan 
simbol dapat membantu konsumen untuk 
membangun persepsi terhadap sebuah merek 
atau perusahaan sehingga apabila merek 
dibuat dengan unsur visual yang tepat maka 
akan mudah dikenali oleh konsumen.

Dalam membuat merek hendaknya 
juga memasukkan unsur warna sebagai 
pembentuk identitas merek yang utama 
selain tulisan karena salah satu cara untuk 
membentuk identitas merek yang efektif 
adalah dengan memanfaatkan unsur visual 
yang merangsang penglihatan, dimana 
unsur visual yang dominan adalah warna. 
Ada anggapan dalam benak konsumen, 
warna tertentu dapat mencerminkan 
gender tertentu, dapat juga mencerminkan 
kepribadian tertentu, contohnya antara lain 
warna pink dianggap lebih feminim, warna 
merah menggambarkan ketegasan dan 
keberanian dan warna biru menggambarkan 
pribadi yang lembut. Dalam memilih 
dan menentukan merek, sangat penting 
mempertimbangkan warna dari simbol yang 
digunakan, karena hal ini dapat membantu 
produk atau merek untuk memasuki target 
konsumen yang diinginkan. 

Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa merek adalah hal yang 
harus dimiliki dan melekat pada produk 
apabila menginginkan produk dapat 
diterima oleh konsumen. Dalam membuat, 
menetapkan dan membangun merek, 
hendaknya diperhatikan dengan seksama 
brand personality seperti apa yang akan 
dimiliki oleh merek tersebut, jika sudah 
diketahui target pasar yang akan dimasuki 
akan lebih mudah membentuk brand 
personality pada merek tersebut. 

Jika target pasar produk tersebut adalah 
orang-orang yang bersifat sederhana dan 
ceria maka brand personality difokuskan 
kepada dimensi sincerity (ketulusan), jika 
target pasarnya adalah orang-orang yang 
berkepribadian dinamis fokus pada dimensi 
excitement (kegembiraan), jika ingin target 
pasarnya orang-orang yang percaya diri maka 
fokus pada dimensi competence (kompetensi), 
jika target pasarnya orang-orang yang senang 
glamor dan tampil mempesona dapat fokus 
pada dimensi sophistication (kecanggihan) 
dan jika ingin target pasar orang-orang 
yang senang bertualang, berpenampilan 
gagah maka fokus pada dimensi ruggedness 
(ketangguhan). Alternatif lain adalah 
gabungan dari beberapa dimensi brand 
personality yang ada.
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STRATEGI MEMBANGUN MEREK 
MELALUI KEPRIBADIAN MEREK

Bagi seorang pengusaha 
atau perusahaan, merek 

merupakan ujung 
tombak dari rangkaian 

kegiatan bisnis yang 
dilakukan karena dari 

merk itu konsumen akan 
mendapatkan gambaran 

mengenai sebuah produk baik itu jaminan 
kualitas, kemasan, warna, rasa dan segala 
atribut yang melekat pada produk tersebut, 
merek juga sebagai pembeda antara satu 

produk dengan produk lain. 

Oleh Haris Murwanto
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

haris.murwanto@usm.ac.id
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LAPORAN UTAMA

Kegiatan yang diikuti 678 
peserta daring dan  50 peserta 
luring ini menghadirkan 

keynote speaker Walikota Semarang 
Dr Hendrar Prihadi dan Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Undip yang 
juga pakar lingkungan Prof Sudharto 
P Hadi PhD.

Selain itu, USM juga mengha-
dirkan narasumber Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Semarang 
FX Bambang Suranggono SSos, 
Dosen Teknik SIpil USM Dr Edy 
Susilo MT, dan Kiai mangrove pesisir 
Semarang Sururi.

Bertindak sebagai moderator 
pada seminar tersebut Dosen 
Fakultas Teknik USM Agnesia Putri 
Kurnianingtyas MT MSc.

Had i r  d a la m kesempat a n 
tersebut Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Undip Prof Dr Ir Kesi 
Widjajanti SE MM, Ir Soeharsojo 
IPU, para dekan, ketua LPPM USM 
Prof Dr Mudjiastuti handajani MT 
serta tamu undangan.

Rektor USM Dr Supari MT 
dalam opeing speech mengatakan 
bahwa kegiatan seminar ini bukti 
kepedulian USM pada lingkungan, 

setiap tanggal 22 April seluruh dunia 
memperingatan hari bumi sejak 1969.

”Secara astronomi pada 22 April 
setiap tahun, posisi matahari tepat 
berada diatas garis katulistiwa, semi di 
belahan bumi utara, gugur di belahan 
bumi selatan, hujan di tropis. Saat 
seluruh permukaan bummi sedang 
pada temperatur paling nyaman, 
pemakaian energi fosil minimal dan 
polusi udara minimal,” ungkap dr 
Supari.

”Saat ini USM berusia 35 ta-
hun dan menggelar berbagai ke-
giatan diantaranya webinar tentang 
melestarikan lingkungan berke-
lanjutan bertepatan dengan hari 
bumi, international conference, 
pemberian beasiswa, pemberian 
reward kepada mahasiswa berprestasi 
dan lain-lain. Pertengahn Mei akan 
dilanjutkan penanaman mangvove 
di Mangunharjo Semarang bersama 
Djarum Foundation dan UKM 
MAPALA USM,” tambahnya.

SEMARANG – Dua Tim Robot 
Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Semarang (USM), Useros dan Injoh_
Bot berhasil meraih juara II dalam 
Seleksi Wilayah 1 Kontes Robot Indo-
nesia (KRI) 2022 kategori Kontes Robot 
Sepak Bola Indonesia (KRSBI) dan 
Kontes Robot SAR Indonesia (KRSRI).

Ketua Jurusan Teknik Elektro 
USM, Dr Ary Endang Jayanti ST MT 
mengatakan, Tim Useros meraih 
Juara II kategori KRSBI, sedangkan 
Tim njoh_Bot meraih Juara II 
kategori KRSRI. Atas hasil itu, kedua 
Tim Robot USM berhak mengikuti 
lomba tingkat nasional.

”KRSBI beroda diikuti oleh Tim 
Useros dengan anggota, Yehezkiel 

Stiffianus, Muhammad Iqbal Hakim, 
Farid Alfian Maulana, Muhammad 
Abdul Hakim Hafidh dan Esti 
Lestari dengan pembimbing La Ode 
Muhammad Idris ST MT,” ujarnya.

Adapun KRSRI, katanya, diikuti 
Tim Injoh_Bot dengan anggota, 
Fatahilah, Ryan Widiatma dan 
Wanda Maulita Zuniar K dengan 
pembimbing Sri Heranurweni ST MT.

Ary menjelaskan, KRI tingkat 
wilayah diikuti 313 tim dari 114 
perguruan tinggi di 22 provinsi dan 14 
wilayah Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI). Dari wilayah I 
terdapat 152 tim dan 161 tim dari 
wilayah II.

”KRI 2022 diselenggarakan 

secara online untuk seleksi tingkat 
wilayah satu dan dua pada tanggal 
7-13 Juni 2022 serta tingkat nasional 
diselenggarakan di ITS secara offline 
pada 29 Juni – 3 Juli 2022 di Graha 
ITS,” jelasnya.

Menurut Ary, keberhasilan tim 
robot USM dalam seleksi wilayah I, 
merupakan upaya keras tim robot 
mengatasi keterbatasan waktu dan 
regenerasi tim, serta berkat bantuan 
dari universitas.

Kontes Robot Indonesia ini 
dapat diikuti oleh tim mahasiswa 
pada perguruan tinggi yang tercatat 
di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia dan 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

SEMARANG - Rektor Uni ver-
sitas Semarang (USM) Dr Supari MT 
bertekad menjadikan kampusnya 
yang berlokasi di Jln Soekarno Hatta 
Tlogosari Ssemarang ini sebagai 
Smart Campus.

Hal ini disampaikan Dr Supari 
saat melakukan kunjungan ke 
PT Telkom di Jakarta bersama 
Pembina Yayasan Alumni Undip Ir 
Soeharsojo IPU didampingi Ketua 
UPT Komputer USM Saiful Hadi 
MKom pada Kamis, 19 Mei 2022.

Kunjungan diterima oleh 
Chapter Leader Go To Market 
Simon Karo Karo bersama tim IoT 
Telkom Adelia dan Gladis.

”USM sudah saatnya menjadi 
Smart Campus, banyak sumber 
daya insani baik dari kalangan 

dosen maupun mahasiswa yang 
a ka n mengimplementasi ka n 
Internet of Things (IoT) di kampus 
USM dan kedepan bisa bekerja 
sama dengan Pemerintah Kota 
Semarang untuk pengembangan 
Smart City” ungkap Dr Supari.

”USM juga sudah menerapkan 
IoT dan Green Campus diantaranya 
lampu di Gedung Menara USM 
”Prof Dr Muladi SH” menggunakan 
sensor gerak yiatu ketika ruangan 
tidak dipakai lampu akan mati 
secara otomatis dan baru nyala 
ketika ada gerakan, selain itu 
taman USM juga sumber listriknya 
menggunakan solar cell yang 
ramah lingkungan dan hemat 
energi” tambahnya.

Menu r ut  Supa r i  ba hw a 

Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) USM Prof Dr Ir Mudjiastuti 
Handajani MT bersama dosen 
elek tro Andi Kurniawan MT dan 
Harmini MEng telah mengembang-
kan Sistem Monitoring Dan Pas-
sanger Information System Bus 
Trans Semarang.

Dengan adanya kunjungan 
ini nantinya akan dilanjutkan 
dengan penandatanganan nota 
kesepahaman antara USM dan PT 
Telkom guna mengembangkan 
smart campus, sebelumnya USM dan 
PT Telkom juga telah menggealar 
workshop IoT yang diikuti maha-
siswa dan dosen dari Teknik Elektro, 
Sistem Informasi, dan Teknik 
Informatika baru-baru ini.

USM Gelar Webinar ”Invest in Our Planet”

JAKARTA - Universitas Semarang (USM) intens 
membangun akses untuk melakukan improvement 
di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Terobosan yang dilakukan adalah menjajaki 
peluang kerja sama dengan kampus yang sevisi dalam 
melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam kunjungan kerja di Jakarta, 19-21 Mei 2022 
lalu, Rektor USM Dr Supari Priyambodo MT dan 
pembina Yayasan Alumni Undip Ir Soeharsojo IPU 
menyambangi kantor Yayasan Pendidikan Universitas 
Presiden (YPUP) di Gedung Menara Batavia. YPUP 
menaungi President University dan perguruan tinggi 
vokasi Akademi Komunitas Presiden (AKP) dan 
Lembaga Pendidikan Keterampilan Presiden. 

Kunjungan ini disambut hangat oleh Direktur AKP 
Dr Ir Erman Soeparno MBA. Pertemuan tersebut terasa 
spesial, mengingat Erman yang mantan Menakertrans 
tersebut adalah sahabat lama Soeharsojo saat mereka 
menjadi legislator di Komisi V DPR RI. Diskusi gayeng 
dan cair pun tercipta. 

Ketiga tokoh pendidikan itu, kemudian sharing 
tentang bagaimana posisi perguruan tinggi dalam 
memberikan kontribusi bagi negeri, serta penyiapan 
lulusan yang punya SDM unggul sehingga berdaya saing 
sebagai tenaga kerja.

Rektor USM Dr Supari mengaku tertarik menjalin 
kerja sama dengan perguruan tinggi di bawah YPUP 
karena memiliki visi dan misi yang sama dengan USM.

‘’Kami kira ada visi yang sama tentang bagaimana 
mencetak SDM yang mampu bersaing di lapangan kerja. 
Ini baru pertemuan pertama, dan ada kelanjutannya. 
Rencana ke depan, kami akan undang Pak Erman 
untuk memberikan transfer pengetahuan, inspirasi dan 
motivasi di USM,’’ kata Supari dalam keterangannya, 
Selasa (24/5).

Program apa saja yang berpeluang dikerjasamakan? 
Menurut Supari terkait pengembangan sumber daya 
perguruan tinggi dan pendidikan kewirausahaan guna 
menyiapkan mahasiswa yang tangguh dan berkompeten. 
Selain itu, bisa mengadakan penelitian bersama dan 
program pengabdian kepada masyarakat.

Berharap Erman Soeparno 
Transfer Motivasi ke USM

Kembangkan Smart Campus, USM Gandeng Telkom

SEMARANG- Dalam rangka memperingati Hari Bumi dan 
memperingati Dies Natalis Ke-35 atau Lustrum Ke-7 Universitas 
Semarang (USM) menggelar seminar dengan tema memulihkan 
lingkungan dan kehidupan ”Invest in Our Planet” pada Jum’at, 22 
April 2022 di Ruang Telekonferensi Gedung Menara USM ”Prof 
Dr Muladi SH”.

Dua Tim Robot USM Juara Seleksi Wilayah I
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LAPORAN UTAMA

USM-BPR BKK Jateng Jalin Kerja Sama
SEMARANG – Universitas Sema-

rang (USM) dan PT BPR BKK Jateng 
menjalin kerja sama dengan ditandai 
penandatanganan nota kesepahaman 
antara kedua belah pihak di PT BPR 
BKK Jateng pada Jumat, 27 Mei 2022.

Kerja sama dalam pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 
fasilitas jasa layanan perbankan ini 
ditandatangani oleh Rektor USM Dr 
Supari MT dan Direktur Utama PT 
BPR BKK Jateng H Koesnanto SH 
MKn.

Hadir pada kegiatan tersebut 
Direktur Operasional Drajat Adhitya 
Waldi SE MM, Direktur Pemasaran 
Moh Safi’i SE MM, Direktur Kepatuhan 
Sarwini Supriati SE, dan Wakil Rektor 
III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI 
MH.

Rektor mengatakan, nota kese-
pahaman ini dimaksudkan untuk 
menyinergikan potensi masing – 
masing pihak guna memperoleh 
hasil yang maksimal dengan prinsip 
saling menguntungkan, transparan, 
akuntabel, dan objektif.

Adapun tujuan nota kesepaham 
ini adalah meningkatkan pelaksanaan 
program- program khususnya pe-
nye leng garaan Tri Dharma Pergu ru-
an Tinggi dalam bidang pendidikan, 
pe nelitian, dan dalam bentuk ku-
liah tamu, seminar, kajian-ka jian, 
penelitian, dan pelaksanaan pening-

katan kualitas Sumber Daya Manusia 
serta bidang fasilitas Jasa Layanan 
Perbankan.

”Nampak para karyawan di BPR 
BKK Jateng muda semua dan memakai 
celana jeans.Kami menyambut baik 
kerja sama ini karena BPR BKK 
Jateng berkenan menjadi mitra USM,” 
ujarnya.

Kampus sekarang, katanya, 
mengikuti program Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM). Jika dulu 
kuliah di teknik listrik yang dipelajari 
hanya teknik listrik saja.

”Sekarang meskipun teknik 
elektro atau listrik ada regulasinya, 

mahasiswa teknik elektro bisa belajar 
hukum terkait regulasi. Mahasiswa 
yang belajar di fakultas ekonomi juga 
bisa belajar ilmu yang lain. Artinya, 
mahasiswa merdeka untuk belajar ilmu 
yang lain,” ungkap Supari.

”Melalui MBKM ini jadi lah 
pengusaha sejak mahasiswa, dahulu 
mahasiswa hanya belajar saja, tetapi 
sekarang sejak mahasiswa dberikan 
peluang untuk menjadi pengusaha. 
Bahkan mendirikan perusahaan star 
up juga boleh sehingga peluang kerja 
sama dengan BPR BKK Jateng ini 
bisa kolaborasi diserrtai aksi untuk 
mewujudkannya,” tambahnya.

SEMARANG  – Entrepreneurship Development 
Center (EDC) Universitas Semarang (USM) memberikan 
pendampingan intensif bagi mahasiswa USM dalam 
penyusunan proposal Program Pembinaan Mahasiswa 
Wirausaha (P2MW) pada Kamis (2/6/22) di fakultas 
Ekonomi USM.

Ketua EDC USM, Febrian Wahyu Christanto 
mengatakan, program P2MW merupakan dari Kemen-
terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemdikbud) untuk memfasilitasi mahasiswa dalam 
mengembangan usaha yang dijalankan oleh mahasiswa.

Kemdikbud akan memberikan dana kepada mahasiswa 
untuk mengembangan usaha.

”Program P2MW merupakan program dari Kemdikbud 
untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa dalam 
mengembangan mahasiswa,” ujarnya.

Dia mengatakan, sesuai tujuan yang diharapkan 
Kemdikbud, EDC USM berkomitmen untuk mendukung 
dan memfasilitasi mahasiswa wirausaha untuk kaya sebelum 
lulus dengan langkah mengikuti kompetisi bisnis dalam 
mengembangan wirausaha yang dijalankan mahasiswa.

EDC USM Persiapkan 
Mahasiswa Lolos 
Proposal P2MW

Kegiatan yang diikuti 678 peserta 
daring dan 50 peserta luring ini 
menghadirkan keynote speaker Wali 

Kota Semarang Dr Hendrar Prihadi dan 
Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip yang 
juga pakar lingkungan Prof Sudharto P Hadi 
PhD.

Selain itu, USM juga menghadirkan 
narasumber Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Semarang FX Bambang 
Suranggono SSos, Dosen Teknik SIpil USM 
Dr Edy Susilo MT, dan Kiai mangrove pesisir 

Semarang Sururi.
Bertindak sebagai moderator pada 

seminar tersebut Dosen Fakultas Teknik USM 
Agnesia Putri Kurnianingtyas MT MSc.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua 
Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof Dr 
Ir Kesi Widjajanti SE MM, Ir Soeharsojo 
IPU, para dekan, Ketua LPPM USM Prof 
Dr Mudjiastuti handajani MT serta tamu 
undangan.

Rektor USM Dr Supari MT dalam 
opening speech mengatakan, kegiatan 

seminar ini bukti kepedulian USM pada 
lingkungan.

Setiap tanggal 22 April seluruh dunia 
memperingatan Hari Bumi sejak 1969.

”Secara astronomi pada 22 April setiap 
tahun, posisi matahari tepat berada di atas 
garis katulistiwa, semi di belahan bumi 
utara, gugur di belahan bumi selatan, hujan 
di tropis. Saat seluruh permukaan bummi 
sedang pada temperatur paling nyaman, 
pemakaian energi fosil minimal dan polusi 
udara minimal,” ungkap Supari.

”Saat ini USM berusia 35 tahun dan 
menggelar berbagai kegiatan di antaranya 
webinar tentang melestarikan lingkungan 
berkelanjutan bertepatan dengan hari 
bumi, international conference, pemberian 
beasiswa, pemberian reward kepada 
mahasiswa berprestasi dan lain-lain.

Pertengahan Mei akan dilanjutkan 
penanaman mangrove di Mangunharjo 

Semarang bersama Djarum Foundation dan 
UKM Mapala USM,” tambahnya.

Kampus USM dikembangkan menuju 
Green Campus, kampus yang ramah 
lingkungan, dengan upaya pemenuhan 
ruang terbuka hijau, penggunaan teknologi 
penghematan energi pada gedung, dan 
inisiasi pemanfaatan energi matahari sebagai 
energi terbaharukan yang bebas polusi untuk 
penerangan jalan dan taman kampus.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi 
mengatakan, isu lingkungan ini semakin hari 
menjadi hal yang tak bisa dihindari, aktivitas 
sehari-hari saat ini menuju go green mulai 
dari mobil listrik, solar cell dan lain-lain 
bahkan nanti November di balaikota akan 
dipasang stasiun pompa pengisi kendaraan 
umum dari listrik bekerja sama dengan PLN.

”Kami berharap, USM bisa terlibat 
dalam pengembangan energi dari angin, 
air, dan matahari. Kendala yang dihadapi 
Kota Semarang adalah banjir, air harus kita 
Kelola dengan baik agar persoalan banjir 
bisa teratasi dengan baik dengan pembagian 
sistem drainase di Mangkang, sistem 
drainase Semarang Barat, sistem drainase 
Semarang Tengah dan Semarang Timur,” 
ungkap Hendi.

Sementara Prof Sudharto mengatakan, 
bencana alam seperti banjir, tanah longsor, 
kekeringan dan lain-lain merupakan 
dampak dari degradasi lingkungan, ini 
merupakan fenomena yang sering kita 
alami, pada saat yang sama kita mendapat 
bencana nonalam yaitu pandemi covid-19 
sejak Maret 2020. ”Selama pandemi, kondisi 
linkungan bagus, air bagus, uadara cerah, 
banyak orang berpikir usai pandemi menuju 
endemi ada pandangan dari forum ekonomi 
dunia kita ha rus membangun lebih bagus, 
hentikan eksploitasi sumber daya alam, green 
eko no mi bahkan Bapenas sudah mendesain 
pem bangunan rendah karbon,” ungkap Prof 
Sudharto.

Senada dengan hal itu,FX Bambang 
Suranggono pada kesempatan tersebut 
memaparkan tentang kebijakan pengelolaan 
lingkungan hidup.

Menurutnya, alur terjadinya masalah 
lingkungan diawali dari pemanfaatan 
sumber daya alam yang tidak sesuai, 
limbah padat/cair/emisi, musnahnya biota, 
kerusakanlahan, dan perubahan komposisi 
udara.

SEMARANG – Dalam rangka memperingati Hari Bumi dan memperingati 
Dies Natalis Ke-35 atau Lustrum Ke-7 Universitas Semarang (USM) 
menggelar seminar dengan tema memulihkan lingkungan dan kehidupan 
”Invest in Our Planet” pada Jumat (22/4) di Ruang Telekonferensi Gedung 
Menara USM Prof Dr H Muladi SH.

Hendi Berharap USM Terlibat 
dalam Pengembangan Energi
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Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Departemen Pengab-
dian Masyarakat BEM FH 

USM itu mengambil tema ”Pening-
katan Pemahaman Hukum Ten tang 
Tindak Pidana”.

”Pertimbangan memilih Lapas 
Wanita Kelas II A Bulu Semarang, 
karena para warga binaan me mi-
liki hak yang sama seperi warga 
negara yang lain untuk men-
dapatkan pengetahua hukum me lalui 
penyuluhan hukum. Sebab kejahatan 

yang dilakukan warga negara bisa 
saja disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan tentang hukum,” kata 
Gubernur BEM FH USM, Mutiara 
Apriliani.

Menurutnya , pengeta huan 
hukum sangat penting diberikan 
agar warga binaan setelah kembali 
ke masyarakat mudah beradaptasi 
dan tidak melakukan pelanggaran 
hukum lagi.

Narasumber pada kegiatan ini 
adalah Dosen FH USM, Tri Mulyani 

SH MH dan Subaidah Ratna Juwita 
SH MH.

Dalam kesempatan tersebut 
Tri Mulyani menyampaikan ma-
teri sosialisasi bantuan hukum, se-
dangkan Ratna memberikan materi 
perempuan dalam ling kar an tindak 
pidana dalam pers pektif kebijakan 
hukum pidana.

Selain materi dari narasumber, 
ada shar ing season bersama 
narapidana terkait dengan kasus 
pidana yang sedang dijalani.

”Saya berharap pengabdian 
masyarakat ini dapat meningkat-
kan pemahaman hukum pada 
narapidana. Selain itu BEM FH USM 
juga banyak belajar terkait dengan 
kasus-kasus pidana yang ada di Lapas 
ini,” ujarnya.

FAKULTAS HUKUM

Penyuluhan Hukum di 
Lapas Wanita Semarang

SEMARANG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 
Hukum Universitas Semarang (FH USM) menyelanggarakan 
penyuluhan hukum di Lapas Wanita Kelas IIA Bulu Semarang, 
baru-baru ini.

BEM FH-Halohukum.com 
Jalin Kerja Sama

SEMARANG  – Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH 
USM) menjalin kerja sama dengan menandatangani 
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Platform 
Digital Halohukum.com, baru-baru ini.

Kegiatan ini dilaksanakan secara online di Elite 
Global Coffee Semarang.

”Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi 
masyarakat yang sadar dan melek hukum, khususnya di 
lingkungan kampus,” kata Gubernur BEM FH, Mutiara 
Apriliani.

Menurutnya, melalui MoU ini ke depan bisa 
menyelenggarakan beberapa kegiatan di antaranya 
seminar dan forum grup discussion, pembuatan konten 
hukum, publikasi karya ilmiah, dan pelatihan hukum.

”Saya berharap kerja sama ini dapat membawa 
manfaat positif bagi kedua belah pihak.Selain itu 
dapat memberikan pengetahuan hukum, baik kepada 
mahasiswa dan civitas akademika di lingkungan kampus, 
serta kepada masyarakat umum,” ungkapnya.

Dia menambahkan, BEM FH USM akan terus 
berusaha mengembangkan sayap untuk terus melakukan 
kegiatan positif dan bermanfaat, khususnya di bidang 
hukum.

FH USM-MAN 1 Semarang 
Bertekad Tingkatkan 

Kualitas SDM
SEMARANG – Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH 

USM) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Semarang 
menjalin kerja sama dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, baru baru ini.

Kerja sama tersebut ditandai dengan menandatangani nota 
kesepahaman antara Dekan FH USM Dr Amri Panahatan 
Sihotang SS SH MHum dan Kepala Sekolah MAN 1 Kota 
Semarang H Tasimin SAg MSi di Aula MAN 1 Kota Semarang.

Amri mengungkapkan, kerja sama ini dilandasi atas dasar 
kepedulian perguruan tinggi dalam mencerdaskan bangsa 
melalui Tridharmanya.

“Kesepahaman antara para pihak diselenggarakan atas 
dasar semangat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 
Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang hukum dan 
kegiatan lainnya,” ungkap Amri.

“Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah kerja sama 
dalam kegiatan adalah penyelenggaraan program Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat serta Pengembangan sumber daya manusia 
di masing-masing lembaga kedua belah pihak,” ungkapnya.

Langkah awal pascapenandatanganan kerja sama diadakan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) 1 Kota Semarang, terdiri atas dua tim, yaitu tim 
pertama, Ketua A Heru Nuswanto SH MH, anggota Mukharom 
SHI MH.

Kegiatan mengambil tema ”Peningkatan Pemahaman 
Siswa MAN 1 Kota Semarang Terhadap Penundaan Pemilu dan 
Perpanjangan Masa Japatan Presiden Ditinjau dari Konstitusi 
RI”.

Sosialisasi Alur Birokrasi Kesekretariatan
SEMARANG – Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum 
(FH) Universitas Semarang (USM) 
menyelenggarakan sosialisasi alur 
birokrasi secara daring, baru-baru 
ini.

Kegiatan mengusung tema 
“Memaksimalkan Pengetahuan Alur 
Birokrasi Kesekretariatan Or ga nisasi 
untuk Mewujudkan Pengelolaan Tata 
Tertib Adminis trasi di Lingkungan 
Universitas Se marang”.

Kegiatan ini diikuti 38 anggota 
BEM FH USM. ”Kegiatan ini ber-
tujuan membekali para peserta yaitu 
seluruh anggota BEM FH USM de-
ngan pengetahuan alur birokrasi 
khususnya da lam bidang pengajuan 
doku men kesekretariatan dalam 
terselenggaranya sebuah kegiatan,” 
Kata Ketua Panitia, Litta Dwi 
Yulianingsih.

Narasumber pada kegiatan ini 
adalah Kabag Kemahasiswaan dan 
alumni USM, Sentot Bandjuaji STP.

”Dengan adanya pengetahuan 
alur birokrasi terkait dokumen 
kesekretariatan ini diharapkan 
mampu menciptakan tata tertib 
administrasi organisasi di ling-
kungan Universitas Semarang,” ujar 
Sentot.

Gubernur BEM FH, Mutiara 
Apriliyani mengatakan, setiap 
kegiatan organisasi tidak luput dari 

alur birokrasi, sehingga penting 
untuk dipahami dan dilaksanakan, 
agar tidak menghambat penye-
lenggaraan kegiatan.

”Kegiatan ini diharapkan mam-
pu membuat seluruh anggota BEM 
FH lebih bertanggungjawab, man diri, 
dan memiliki kemampuan be kerja 
sama dalam pengajuan do kumen 
kesekretariatan,” ungkapnya.
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SE M A R A NG -  B ad a n 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (FH USM) melakukan 
Studi Banding dengan BEM 
FH Universitas Tarumanegara 
(Untar).

Studi Banding ka l i ini 
mengusung tema ”Memperkuat 
Sinergitas dan Sol idaritas 
demi terwujudnya Organisasi 
Mahasiswa yang Berintegritas”.

Seper t i  keg iata n studi 
banding sebelumnya, kegiatan 
ini merupakan program kerja 
nonmusker departemen humas 
yang dilaksanakan pada Jumat, 
08 April pukul 13.30. Kegiatan 
dihadiri 75 peserta yang terdiri 
atas pengurus dan staf BEM FH 
USM dan BEM FH Untar.

Ketua Panitia, Naufal Fikri 
Samudera mengatakan, tujuan 
kegiatan untu k membu ka 
wawasan kedua organisasi 
tersebut. Dia berharap, para 
pengurus dan anggota BEM 
saling branding dan saling 
bertukar pikiran terkait program 
kerja unggulan kedua belah pihak 
selama 1 periode ke depan.

Kegiatan ini dilaksanakan 
secara online melalui zoom, 
yang diawali oleh sambutan 
para gubernur dari masing-
masing kampus yang kemudian 
dilanjutkan dengan pemaparan 
program kerja unggulan, dan 
diskusi forum antardepartemen.

Dalam sambutannya, Wakil 
Gubernur BEM FH Untar, 
Hamzah Alwi mengatakan 

bahwa studi banding ini selain 
saling mengenal antarorganisasi, 
juga untuk menyebarluaskan 
perihal lomba seputar mahasiswa 
hukum yang dilaksanakan oleh 
BEM FH Untar.

Salah satu kegiatan yang akan 
digelar oleh FH Tarumanegara 
adalah Tarumanegara Law 
Fair yang renacananya digelar 
akhir April ini. ”Mari sukseskan 
bers a ma ,  S emoga k a l ia n 
memenangkan piala bergilir 
Mahkamah Agung tahun ini”.

Kegiatan yang dipandu 
oleh Dyah Ayu dan Miquel 
ini juga mendapatkan respon 
positif dari Gubernur BEM FH 
USM, Mutiara Aprilliyani. Dia 
berharap, ke depan kegiatan 
serupa ini bisa dilakukan lagi.

Kegiatan yang akan digelar mulai pukul 
08.00-15.00 sore ini akan melibatkan 3 
narasumber yang berkompeten dalam 

bidangnya, yaitu Wakil Rektor III USM, Dr 
Muhammad Junaidi SHI MH yang akan sharing 
mengenai Legal Drafting, Khoirul Anwar, SH MH 
mengenai Legal Opinion, dan Dr Aan Tawli, SH 
MH mengenai Pelatihan Debat.

Menurut Ketua BEM FH USM, Mutiara 
Apriliani, tujuan kegiatan ini untuk menumbuhkan 
kemampuan mahasiswa sebagai akademisi muda 

untuk berpikir kritis, konstrukti dan berintegritas 
yang cakap dalam menghadapi permasalahan 
hukum.

”Kami berharap, teman-teman dan adik-adik di 
FH USM tidak kalah dengan yang lain. Mereka juga 
kami siapkan untuk bisa berpikir kritis, konstruktif 
dan tentunya memiliki integritas dalam 
menghadapi permasalahan hukum,” tambahnya.

Dia mengatakan, kegiatan ini juga terbuka 
untuk mahasiswa dari jurusan lain. Bagi yang 
berminat dapat mendaftar melalui bit.ly/
UpgardingSkil lMahasiswa-BEMFH sampai 
dengan tanggal 15 Mei 2022.

”Peserta Upgrading Skill akan mendapatkan 
sertif ikat, materi, dan pengetahuan serta 
pandangan yang luas lagi dari para narasumber. 
Panitia juga menyediakan snack dan doorprize,” 
tandasnya.

Untuk informasi hubungi Rheza 081228822363 
atau Fikri 085712402722.  

FAKULTAS HUKUM

S E M A R A N G   –  T i m 
Pengabdian kepada Masyarakat 
(Pk M) Fa k u lt a s  Hu k u m, 
Universitas Semarang (FH-USM) 
memberi Sosialisasi Peningkatan 
Pemahaman Mengenai Jerat 
Hukum Pelaku Bullying di 
Sekolah, pada hari Rabu, 25 Mei 
2022, di SMA Negeri 11 Kota 
Semarang.

Kegiatan sosialisasi yang 
merupakan penyuluhan hukum 
ini diikuti oleh siswa dan siswi 
SMA N 11 Semarang sebanyak 
70 peserta. Dan Tim PkM FH 
USM ter diri atas Ketua, Rizky 
Amelia Fathia SH MH dan Dr. 
Amri Pana hatan Sihotang SS SH 
MHum sebagai anggota.

Rizky Amelia Fathia SH MH 
mengucapkan Peran sekolah 
dan guru terhadap tindakan pe-
rundungan atau bullying ada lah 
penting dan penuh tanggung ja-
wab, karena berkaitan dengan 
moral dan masa depan anak 
bangsa.

”Maraknya perilaku bullying 
yang kerap sekali terjadi di 
sekolah-sekolah adalah hal yang 
harus dicegah dan dihentikan. 
Peran sekolah dan guru terhadap 
tindakan perundungan atau 
bullying adalah penting dan 
penuh tanggung jawab, karena 
berkaitan dengan moral dan masa 
depan anak bangsa. Maka kenapa 
pentingnya sekolah melakukan 
sosialisasi terhadap para siswa-
siswi mengenai dampak perilaku 
bullying dan jerat hukum bagi 
pelakunya,” kata Rizky.

Ketua   PKM FH USM juga 
menjelaskan mengenai sanksi dan 
jerat hukum pelaku bullying serta 
adanya data yang disampaikan 
oleh Komisi Perl indungan 
Anak Indonesia (KPAI) terkait 

masalah-masalah bullying yang 
ada di Indonesia.

”Hal ini perlu dikaji mengenai 
bagaimana perlindungan yang 
diberikan hukum terhadap pelaku 
maupun korban tindak pidana 
bullying sebab, memang perlunya 
upaya pencegahan maupun 
penanggulangan supaya korban 
merasa terpenuhi hak-haknya 
dan pelaku tidak   mengulangi 
tindak pidana bullying dikare-
nakan sanksi yang cukup mem-
berikan efek jera yang dapat me-
nanggulangi dan mengurangi 
jumlah tindak pidana bullying di 
Sekolah,” jelas Rizky

”Sedangkan bagi pelaku 
tindakan bullying yang kerap 
jadi terjadi di lingkungan seko lah 
membuat para korban bullying 
mengalami trauma dan kehilangan 
semangat,” tambahnya.

Sementara itu, Amri Pana-
hatan Sihotang SS SH MHum 
mengungkapkan tim PKM FH 
USM melakukan kegiatan so-
sia lisasi untuk memberikan pe-
mahaman mengenai jerat hukum 
pelaku bullying di sekolah.

”Untuk itu kami tim PKM 
FH USM melakukan kegiatan 
sosialisasi untuk memberikan 
pemahaman mengenai jerat 
hukum pelaku bullying di sekolah 
khususnya di SMA N 11 Kota 
Semarang,” ungkap Dr Amri.

”Saya berharap kegiatan ini 
dapat meningkatkan kesadaran 
dan pemahaman terhadap para 
pelajar  bahwa perilaku bullying 
merupakan suatu tindakan yang 
merugikan orang lain dan diri 
sendiri tentunya. Kemudian, 
bagi pelaku bullying juga akan 
diberikan hukuman. Jadi, jangan 
sampai bullying mengantarkan 
kita ke penjara” tandasnya.

BEM FH USM Studi Banding 
dengan BEM FH Untar lewat Daring

FH Gelar Upgrading Skill
SEMARANG – Badan Eksekutif 
Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) 
akan menyelenggarakan Upgrading 
Skill Mahasiswa di Ruang Auditorium 
Ir Widjatmoko Kamis, 19 Mei 2022 
mendatang.

Sosialisasi Jerat Hukum 
Pelaku Bullying di Sekolah

SEMARANG - Dewan Maha-
siswa Fakultas Hukum Universitas 
Semarang (Dema FH USM) meng-
gelar Dialog Mahasiswa, baru-baru 
ini.

Kegiatan ini dilakukan secara 
offline di ruang kelas D.2.1 FH USM. 
Kegiatan ini diikuti 40 peserta di 
antaranya dekan dan para dosen, staf 
tata usaha dan mahasiswa FH.

”Tujuan diadakannya dialog ini 
adalah untuk menampung aspirasi 
mahasiswa. Kami berharap, ada 
solusi dan pencerahan dari pimpinan 
dan dosen,” kata Ketua Dema FH 

USM, Gabriela Sarva Ariayi.
Menurutnya, salah satu aspirasi 

yang disampaikan pada kegiatan 
tersebut terkait perkuliahan tatap 
muka (PTM). Pihak pimpinan 
fakultas menyampaikan bahwa 
perkuliahan akan diberlakukannya 
sistem hybrid dimana 50% online dan 
50% offline. ”Saya berharap, Dialog 
Mahasiswa yang dilaksanakan oleh 
Dema FH USM dapat membuat FH 
USM menjadi lebih baik dan dapat 
mempertahankan Akreditasi A 
yang telah didapat oleh FH USM,” 
ungkapnya.

Dema Berharap FH USM 
Pertahankan Akreditasi A
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Kegiatan ini dihadiri oleh 13 
pelaku usaha mikro dan 
peser ta sangat antusias 

mengikuti pelatihan. Tim PKM ini 
diketuai oleh Nuria Universari, SE 
MSc serta sebagai anggotanya Rr Lulus 
Prapti N S S, SE MSi, Totok Wibisono 
SE MM dan Dra Rosyati MSi.

Tim PkM juga melibatkan 2 
mahasiswa dalam kegiatan ini yaitu 
Alya Tika Hidayatul Majid dan R 
Maya Apriliyanti.

Mitra dalam kegiatan PkM adalah 
pedagang eceran dengan kriteria 
usaha mikro di Kota Semarang yang 
sudah memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP).

Kegiatan usaha yang dilakukan 
mitra meliputi perdagangan eceran 
barang-barang elektronik, alat tulis 
kantor, baju, kopi, gift, plastik, tas, 
gordyn serta makanan dan minuman.

Menurut Ketua Tim Pk M 

Nuria Universari, Pemerintah telah 
menerbitkan perubahan Peraturan 
Pemerintah No. 20 tahun 2008 de-
ngan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang 
mengubah beberapa ketentuan 
diantaranya, UMKM yang termasuk 
usaha mikro adalah yang memiliki 
modal usaha sampai paling banyak 1 
miliar rupiah (tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha) atau 
memiliki hasil penjualan tahunan 
sampai dengan paling banyak dua 
miliar rupiah.

”Pelaku usaha mikro perlu 
menget a hu i  per uba ha n d a n 
pembaharuan peraturan tersebut 
khususnya untuk pengusaha yang 
sudah memiliki NPWP, sebab hal 
ini akan mempengaruhi bagaimana 
kewajiban pajaknya,” ungkap Nuria.

Untuk dapat menghitung dan 
memperhit u ng k a n kewajiba n 
perpajakannya dengan benar, maka 

wajib pajak harus mempunyai catatan 
atas semua transaksi usaha yang 
dilakukan atau dikenal dengan nama 
pembukuan.

Lulus Prapti menyatakan bahwa 
pengetahuan tentang pembukuan 
keuangan dari pelaku usaha mikro 
masih lemah.

”Terdapat pelaku usaha mikro 
yang belum melakukan pembukuan 
usaha dan pencatatan usaha, 
sehingga berdampak pada masih 
belum signifikannya penerimaan 
pajak yang diterima pemerintah dari 
pelaku usaha mikro,” tandas Lulus.

Solusi yang ditawarkan dalam 
kegiatan PkM ini berupa pelatihan 
pembukuan keuangan sederhana.

”Kegiatan ini  d iharapkan 
memberikan pemahaman dan 
pengetahuan pelaku usaha mikro. 
Sehingga, dapat melaksanakan 
pembu kua n sederha na ser ta 
meningkatkan kepatuhan para 
pelaku usaha mikro dalam pelaporan 
pajak,” harap Lulus.

Evaluasi pelaksanaan PkM 
diukur dari pemahaman peserta 
pelatihan yang dihimpun melalui 
kuesioner pre-test dan post-test.

FE Gelar Pelatihan 
Pembukuan Sederhana

SEMARANG – Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) 
Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Semarang (USM) melakukan 
kegiatan pengabdian berupa pelatihan pembukuan sederhana, 
pada baru-baru ini.

BOJA –  Tim Pengabdian 
kepada Masya ra k at  (Pk M) 
Manajemen Perusahaan Fakultas 
E konom i (FE)  Un iversita s 
Semarang (USM) menggelar 
sosialisasi pemanfaatan komoditas 
lokal, sebagai alternatif menambah 
p end apat a n  d i  Ke lu r a ha n 
Salamsari, Boja, Kendal, pada 
Jumat (10/6).

Ketua dari PkM FE Teti 
Susi lowati, SE MM, yang ber-
anggotakan Emy Susiatin, SE MM 
serta Muryanto Agus Nuswantoro, 
S TP MM.

Melalui komoditas lokal berupa 
jagung di Kelurahan Salamsari 
ini, tim PkM FE ini mengajak ibu-
ibu untuk memanfaatkan jagung 
menjadi olahan yang memiliki 
nilai jual yang tinggi.

Warga sekitar sering mengolah 
jagung berupa jagung susu keju 
(jasuke). Ibu-ibu mengikuti 

sosialisasi ini, dengan penuh 
antusias.

Ketua Tim PkM Teti Susilowati, 
SE MM memberikan contoh 
olahan jagung berupa nugget 
jagung dan puding jagung.

”Ingin mengajak ibu-ibu agar 
bisa memanfaatkan komoditas 
yang ada di wilayah ini, menjadi 
olahan yang baru sehingga 
memiliki nilai jual yang tinggi,” 
ujar Teti. ”Dalam satu resep ini, 
dapat menjadi sekitar 30 potong 
nugget jagung,” imbuhnya.

Teti Susilowati mengatakan, 
dalam berwirausaha memang tidak 
mudah. Maka diawal berwirausaha 
perlu niat yang lurus.

”Usaha harus betul-betul 
dengan kerja keras. Orang yang 
memiliki jiwa wirausaha, pastinya 
tidak memiliki rasa pantang 
menyerah, serta harus teteg dalam 
berusaha,” tegasnya.

Serta dalam berusaha harus 
mempunyai kreativitas yang tinggi, 
sehingga dapat menambah nilai 
ekonomis dari olahan tersebut.

Muryanto Agus Nuswantoro 
juga menambahkan, tujan dari 
pengabdian ini untuk memberikan 
motivasi, berbagi ilmu, serta 
mengenalkan produk olahan baru 
agar dapat dikembangkan oleh ibu-
ibu di Kelurahan Salamsari ini.

”Warga disini sudah bepikir 
lebih maju. Tentang bagaimana kita 
memiliki potensi olahan produk 
jagung yang memiliki nilai jual 
tinggi, sehingga dapat menambah 
pendapatan,” imbuh Agus.

Ibu-ibu turut mencoba sampel 
dari produk olahan berupa nugget 
dan puding jagung, dan mereka 
suka dengan olahan tersebut.

Dalam pengabdian ini, Emy 
Susiatin memberikan sosialisasi 
mengenai laporan rugi laba, jika 

menjual produk olahan jagung ini.
”Manfaat dari kita mengetahui 

laporan rugi laba ini, dapat 
menurunkan risiko kerugian 
serta menjadi tolak ukur dalam 
perubahan yang lebih baik,” tandas 
Emy.

Dua mahasiswa Universitas 
Semarang (USM), turut mengikuti 
pengabdian ini, yaitu Hermin 

Anggraini AMd dan Indah 
Triwahyuni.

Kedua mahasiswa tersebut 
t u r u t  m e m b a n t u  d a l a m 
membagikan lembar kuisioner 
kepada peserta.

Sosialisasi ini ditutup dengan 
seluruh ibu-ibu yang menjadi 
peserta mengisi kuesioner yang 
telah dibagikan.

 Sosialisasi Pemanfaatan Komoditas Lokal

Penyuluhan Penguatan 
Pendidikan Karakter

SEMARANG – Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (FE USM) memberikan 
Penyuluhan tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi 
siswa SOS Children’s Village Kota Semarang Jalan Durian Raya 
Pedalangan, Semarang, pada Sabtu (28/5).

Tim yang terdiri atas Ketua, Sayoto Makarim SH MPd, 
anggota Drs Wawan Setiawan MM, Ganda Januarta, SPd MPd 
dan Saifullah Arif SPd MPd.

Menurut Ketua Tim PkM, Sayoto Makarim, pihaknya 
merespon amanah dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

”Perpres tersebut mengamanahkan kepada kita bahwa 
dalam upaya menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 yang 
senantiasa bertaqwa, nasionalis, tangguh dan mandiri perlu 
diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dia mengatakan, para peserta sangat antusias mengikuti 
materi tentang integrasi tri pusat pendidikan.

”Materi tentang integrasi tri pusat pendidikan meliputi 
sekolah dengan melibatkan pihak guru, masyarakat dengan 
melibatkan komunitas-komunitas dan keluarga dengan 
melibatkan orang tua. Integrasi tri pusat pendidikan adalah 
ekosistem pendidikan yang harus bersinergi,” ungkapnya.

Para peserta sangat tertarik dengan kegiatan ini. Hal ini 
terlihat dari pertanyaan yang muncul dari peserta, khususnya 
mengenai penguatan pendidikan karakter bagi generasi 
millenial.

Sementara itu, Drs Wawan Setiawan MM mengatakan, 
kegiatan ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dosen 
FE USM dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Tujuan kegiatan ini untuk membuka wawasan baru tentang 
berbagai kompetensi yang diperlukan kepada mitra pengabdian.

”Dimensi pendidikan karakter yang meliputi olah hati (etik), 
olah pikir (literasi), olah rasa (estetik) dan olah raga (kinestetik) 
sebagai pondasi dan ruh utama pendidikan karakter,” ujar 
Wawan.

Ganda Januarta menyampaikan lima nilai utama karakter 
yang menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter,

”Kelima nilai utama karakter yang menjadi prioritas 
penguatan pendidikan karakter, yakni religius, integritas, 
nasionalis, mandiri dan gotong royong. Kelima nilai utama 
karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-
sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang 
berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi,” 
jelasnya.

Dalam kegiatan PkM ini melibatkan dua mahasiswa Fakultas 
Psikologi yang erat hubungannya dengan Pendidikan karakter. 
Mereka adalah Rahayu Mustikawati dan Firyal Wardah.
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SE M A R A NG   –  B ad a n 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Semarang (FE USM) menggelar 
Pelatihan Internal Digital Branding, 
dengan tema ”Rahasia membangun 
branding di era digital”, pada 
Kamis, 16 Juni 2022, di UPT 
PUSKOM I USM, secara hybrid.

Kegiatan ini menghadirkan dua 
narasumber yaitu, Junior Analiyst 
PT Shoope Internasional Indonesia 
Gregorius Nobel W, dan Dosen 
Fakultas Teknologi dan Informasi 
USM Erika Dwi Setya Watie 
MIKom.

Dalam sambutannya Wakil 
Dekan FE USM Teguh Ariefiantoro 

SE MM mengatakan kegiatan yang 
digelar oleh BEM FE USM sangat 
menarik untuk diikuti.

”Kegiatan ini sangatlah menarik 
karena dalam membangun sebuah 
branding membutuhkan waktu 
yang cukup lama, tidak bisa instan. 
Ikutilah kegiatan ini dengan penuh 
perhatian karena bisa menjadi 
manfaat dikemudian hari, ” ucap 
Teguh.

Gregorius menjelaskan ada 
perbedaan antara pria dan wanita 
dalam membeli suatu produk. 
Kemudian terdapat beberapa 
hal yang perlu dipahami dalam 
menentukan konsumen.

”Ada tiga hal harus dipahami 

dalam menjual sebuah produk, 
yaitu Status pembeli, Kebutuhan 
pembeli, cara pembeli mencari 
informasi dan harga suatu produk,” 
jelas Gregorius.

”Dalam membeli sesuatu 
pria dan wanita cenderung 
berbeda sudut pandang, dalam 
segi kebutuhan seorang pria lebih 
memilih suatu produk yang menjadi 
bagian dari hobinya, sedangkan 
wanita lebih kepada kebutuhan 
pribadi, sebagai ekspresi diri, atau 
mengikuti suatu trend,” tambahnya.

S e l a n j u t n y a  G r e g o r i u s 
mengatakan ada tiga hal yang 
menjadi fokus dari sebuah 
marketing, yaitu interaksi, relasi, 

dan adanya komunikasi dua arah 
atau engagement.

”Dalam menjalankan bisnis 
kita harus memanfaatkan kepuasan 
pembeli untuk menarik pembelian, 
membuat dan menyebarkan 
konten yang menarik, relevan dan 
konsisten,” ucap Gregorius.

Sementara itu, Erika Dwi 
Setya Watie MIKom mengatakan 

da lam membangun sebua h 
branding sangat diperlukan sebuah 
konsistensi.

”Konsistensi ini lah yang 
dibutuhkan saat kita membuat 
branding, apapun brandingnya, 
mau personal branding, produk 
atau jasa semua membutuhkan 
yang namanya konsistensi,” ucap 
Erika.

FAKULTAS EKONOMI

SEMARANG – Tim Pengabdian kepada 
Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi (FE) 
Universitas Semarang (USM) baru-baru 
ini memberikan bantuan alat Sealer dan 
Vacuum beserta pelatihan penggunaannya 
kepada Pelaku Usaha gereh tabur Ikan Gabus 
(GETAIGA), pada Senin, 6 Juni 2022, di 
Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari 
Semarang.

Tim PKM FE USM terdiri dari Haris 
Murwanto P SE MM, Yudhitiya Dyah 
Sukmadewi SH MH, Dr Rr Dian Indriana 
T SE MSi Akt, serta dibantu oleh 2 orang 
mahasiswa FE USM yaitu Firdaus Sadewa 
dan Natasha Veren AK. Pada kesempatan itu 
mitra PKM selain menerima bantuan alat, 
juga diberikan pelatihan cara penggunaan 
alat tersebut oleh bapak Haris Murwanto.

Ketua Tim PkM FE USM Haris Murwanto 
P SE MM menjelaskan Pelaku Usaha 
GETAIGA tersebut adalah Mbah Sutri, mitra 
dalam program PKM USM semester genap 
tahun 2021-2022, yang merupakan produsen 
olahan pangan ikan gabus.

”Mitra PKM merupakan produsen 
olahan pangan ikan gabus sejak tahun 
2018 dan telah memasarkan produknya di 
berbagai kota baik secara online maupun 
offline. Usaha ini dijalankan oleh Bapak Gus 

Aryo Bimo selaku pemilik dengan dibantu 2 
orang karyawannya,” jelas Haris.

”Produk mitra juga mulai menambah 
variasi produk yaitu sambal ikan gabus 
dan bawang pedas raos. Semula proses 

produksi dilakukan secara manual dengan 
pengemasan sederhana, namun seiring 
perkembangannya saat ini produksi 
sudah dilakukan menggunakan oven dan 
pengemasan dibuat dengan desain menarik,” 

tambahnya.
Kemudian Haris Murwanto P SE MM 

mengatakan, Ia berharap mesin sealer 
dan vacuum ini dapat menunjang proses 
pengemasan produk dengan lebih efektif dan 
efisien.

”Selanjutnya mitra diberikan penjelasan 
mengenai merek dagang dan proses 
pendaftarannya oleh ibu Yudhitya Dyah 
Sukmadewi, kemudian pelatihan mengenai 
perhitungan harga pokok produksi dan 
kemasan ibu Dian Indriana. Setelah 
kegiatan PKM ini diharapkan mesin sealer 
dan vacuum ini dapat menunjang proses 
pengemasan produk dengan lebih efektif dan 
efisien,” ucap Ketua Tim PkM FE USM.

Sementara itu, Yudhit iya Dyah 
Sukmadewi SH MH mengungkapkan 
ada ada peningkatan pemahaman bagi 
mitra mengenai merek dagang dan pro ses 
pendaftarannya. Serta mampu mengem-
bangkan varian produk lain.

”Disamping itu ada peningkatan 
pemahaman bagi mitra mengenai merek 
dagang dan proses pendaftarannya serta 
peningkatan pemahaman dan keterampilan 
bagi mitra mengenai perhitungan penetapan 
harga produksi dan kemasan,” ungkap 
Yudhitiya.

Pelatihan 
Digital Marketing

BEM FE USM Gelar Pelatihan 
Internal Digital Branding

Tim PkM terdiri atas Ketua, Asih Niati SE MM, 
anggota Teguh Ariefiantoro SE MM, Citra 
Rizkyana SE MM dan Asah Wiari.

Ketua PkM FE USM, Asih Niati mengatakan, 
strategi dalam pemasarkan produk secara online 
sangat penting dijalankan dimasa sekarang terutama 
bagi UMKM yang sedang mengalami kelesuan 
usaha.

”Dengan memanfaatkan sosial media 
seperti whatsApp, instagram, dan facebook 
akan memberikan peran penting dalam usaha 
memasarkan dan mempromosikan produk atau jasa 
yang dimiliki,” kata Asih.

Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat 
ini dilakukan dengan pertimbangan melihat 
kondisi kelompok UMKM Asmarandhana dalam 
menjalankan skala usaha kecil seadanya tanpa 
memikirkan keberlangsungan usaha yang dilakukan.

”Pertimbangan lain, kurangnya pengetahuan 
dan strategi pemasaran yang tepat, menyebabkan 
usaha yang dilakukan kurang berkembang dan 
jarang sekali diketahui oleh masyarakat luas pada 
umumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Teguh Ariefiantoro mengatakan, 
pihaknya memperkenalkan digital marketing sebagai 
sarana untuk meningkatkan pemasaran melalui 
media internet.

”Penggunaan teknologi informasi saat ini sudah 
menjadi bagian utama dalam kegiatan bisnis dunia,” 
jelas Teguh.

SEMARANG – Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 
Fakultas Ekonomi USM (FE USM) menggelar Pelatihan Digital Marketing 

bagi UMKM Asmarandhana pada, Sabtu (4/6).

FE USM Beri Alat Sealer dan Vacuum bagi Pelaku Usaha GETAIGA
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SEMARANG - Mahasiswa Jurusan 
Perencanaan Wilayah Kota 
(PWK) Fakultas Teknik Universitas 
Semarang (USM), Muhamad Zakaria 
berhasil meraih juara 2 dalam 
perlombaan Innovative Government 
Award (IGA) tahun 2022.

Mahasiswa yang sudah menginjak 
semester 7 tersebut menjelaskan, 
i a  t e r g a bu n g  d a l a m  t i m 

yang dinamakan Pejuang Muda Kota 
Kotamobagu. ”Tim Pejuang Muda Kota 
Kotamobagu ikut dalam kategori umum, 
yang dapat diikuti masyarakat umum. 
Sedangkan kategori perangkat daerah 
diikuti dinas yang ada di Kota Kotamobagu. 
Sedangkan kategori perangkat daerah diikuti 
dinas dan perangkat yang ada di lingkungan 
pemerintah kota Kotamobagu, Sulawesi 
Utara,” jelas Zakaria.

Zakaria menerangkan, timnya membuat 
produk aplikasi jual beli berbasis Information 
AND Technology (IT) yang dinamakan 
Taluy-JO dalam Lomba IGA Award 2022.

” Id e  i nov a s i  k e lomp ok  k a m i 
berhubungan dengan IT. Aplikasi jual 
beli Taluy-JO kami rancang untuk dapat 
memberi kontribusi positif bagi pelaku 
UMKM yang masuk dalam daftar Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM),” terang Zakaria.

”Menindaklanjuti MBKM Program 
Pejuang Muda, tim kami mencari fundraising 

untuk dapat mengimplementasikan proyek 
sosial yang kami rancang. Selain juga dana 
hibah dari Kemensos yang rencananya akan 
diterima oleh kelompok kami,” tambahya.

Zakaria mengatakan sistematika 
perlombaan diawali dengan pengumpulan 
laporan proposal kemudian dipilih 10 
proposal terbaik untuk mempresentasikan 
idenya, dan dinilai sebagai penentuan juara.

”Tahap awal perlombaan dimulai 
dengan pengumpulan Laporan Proposal 
oleh masing-masing indiv idu atau 
kelompok dengan mengusung ide inovatif 

untuk lingkup Kota Kotamobagu ke 
Bappelitbangda,” ucap mahasiswa jurusan 
PWK USM. 

”Setelah itu dipilih 10 besar untuk 
mempresentasikan inovasi yang diusung. 
Alhamdulillah, tim kami lolos 10 besar dan 
akhirnya mendapat juara 2 kategori umum,” 
imbuhnya.

Zakaria mengakui dirinya sangat 
bersyukur dan berterimakasih kepada 
pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam 
proyek sosialnya. Ia juga berharap proyek 
tersebut dapat meningkatkan pendapatan 

dan menambah lapangan pekerjaan di 
Kota Kotamobagu. ”Saya tentu bersyukur 
dan berterima kasih kepada tim serta 
pihak yang saling bahu-membahu agar 
proyek sosial yang kami rancang dapat 
terlaksana, harapannya dapat berkontribusi 
meningkatkan pendapatan dan menambah 
lapangan pekerjaan di Kota Kotamobagu,” 
ungkap mahasiswa Fakultas Teknik USM.

Zakaria menerangkan Tim Pejuang 
Muda Kotamobagu terdiri dari beberapa 
mahasiswa dari universitas yang ada di 
Indonesia.

SEMARANG – Tim Pengabdian kepada 
Masyarakat (PKM) Universitas Semarang 
melakukan pendampingan renovasi Mushala 
Al-Azhar di Kecamatan Wirosari, Kabupaten 
Grobogan, baru-baru ini.

Tim PkM yang terdiri atas para dosen jurusan 
Teknik Sipil itu melakukan kegiatan PkM dengan 
dana bantuan dari Universitas Semarang (USM).

Tim PkM diketuai Ahmad Hakim Bintang 
Kuncoro ST MEng, anggota Talitha Zhafira ST 
MEng, Anik Kustirini ST MSi, Ir Diah Setiyati 
Budiningrum MT, serta Dr Ir Edy Susilo MT.

Menurut Ahmad Hakim, pendampingan 

renovasi mushala ini dimulai dari 9 hingga 20 Mei.
”Pendampingan ini dimulai dari 9 Mei 2022 

hingga saat ini,” katanya.
Dia mengungkapkan, tujuan pendampingan 

agar proses renovasi dapat berjalan sesuai 
standar yang berlaku di Indonesia serta dapat 
digunakan untuk beribadah umat Islam dengan 
lebih nyaman. ”Renovasi mushala ini sangat 
dibutuhkan pendamping dari ahli bangunan 
seperti tim pengabdian kepada masyarakat dari 
FT USM agar renovasi bangunan serta anggaran 
biaya yang akan dikeluarkan bisa tepat dan bagus 
kualitasnya,” ungkapnya.

SEMARANG  – Fakultas Teknik Universitas 
Semarang (USM) menggelar Workshop dan Pelatihan 
Software ETABS (Extended Three Analysis Building 
Systems) dengan narasumber Dr Ir Sumirin MS, bagi 
para dosen jurusan Teknik Sipil USM, pada Senin 6 Juni 
2022, di Ruang Sidang, Lantai 7 Gedung Menara USM.

Dalam sambutannya Dekan FT USM, Dr Purwanto 
ST MT mengatakan Workshop dan Pelatihan Software 
ETABS untuk Meningkatkan Kompetensi Dosen 
Teknik Sipil Universitas Semarang dalam Menganalisis 
Struktur Bangunan.

”Workshop dan Pelatihan Software ETABS untuk 
Meningkatkan Kompetensi Dosen Teknik Sipil 
Universitas Semarang dalam Menganalisis Struktur 
Bangunan di Lingkungan Akademisi, dan hasil dari 
pelatihan ini bisa langsung diaplikasikan baik untuk 
mahasiswa maupun bapak ibu dosen yang pada 
kegiatan diluar mengajar,” ucap Dr Purwanto.

Kemudian Kepala Jurusan Teknik Sipil USM, Ngudi 
Hari Crista ST MT menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada dosen-dosen yang hadir dalam pelatihan 
Software ETABS. Ia juga menjelaskan bahwa pelatihan 
ini akan terus berlanjut sampai ke tahap hidrologi.

FT USM Gelar Workshop dan 
Pelatihan Software ETABS

Mahasiswa USM Raih Juara Lomba 
Innovative Government Award 2022

Pendampingan Renovasi Mushala Al-Azhar

SEMARANG –  Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas 
Teknik (FT) Universitas Semarang (USM) 
yang di koordinir oleh Agus Muldyanto 
ST MT dengan 3 anggota yaitu Prof Dr Ir 
Mudjiastuti Handajani MT, Dr Purwanto, 
dan Dr Adolf Situmorang, menggelar 
pelatihan Software FAARFIELD kepada 
25 Mahasiswa jurusan sipil dari berbagai 
perguruan tinggi yang ada di Kota 
Semarang pada Jumat 27 Mei 2022.

25 mahasiswa tersebut diantaranya 
dari Universitas Diponegoro (UNDIP), 
Universitas Negeri Semarang (UNNES), 
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), 
Univesitas Darul Islamic (UNDARIS), 
Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) & 
Universitas Semarang (USM).

Agus Muldyanto ST MT mengatakan 
pelatihan ini antara lain memberikan 
pemahaman, pengoperasian dan 
membaca hasil output dari Software ini.

”Adapun latar belakang pelatihan ini 
antara lain memberikan pemahaman, 
pengoperasian dan membaca hasil out-
put dari Software ini, kepada peserta pela-
tihan tentang pentingnya Sofware ini 
yang pada hakekatnya bertujuan untuk 
mempermudah, mempercepat dan me-
ri ngankan dalam tugas bidang teknik 
transportasi udara khususnya dalam me-
rancang perkerasan sisi udara (air side), 
didalam lapangan kerja yang nyata,” ucap 
Agus.

Sementara itu, Prof Dr Ir Mudjiastuti 
Handajani MT menjelaskan pada KP93 
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 
Operasional Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 139-24, 
salah satunya adalah mengamanatkan 
penggunaan perangkat lunak yakni 
FAARFIELD dan COMFAA.

”Sesuai pada KP93 Tahun 2015 
tentang Pedoman Teknis Operasional 

Peraturan Keselamatan Penerbangan 
Sipil Bagian 139-24, salah satunya adalah 
mengamanatkan penggunaan perangkat 
lunak yakni FAARFIELD dan COMFAA, 
dalam perencanaan, pemeliharaan, 
evaluasi dan pelaporan kondisi perkerasan 
khususnya sisi udara yakng terdiri dari 
Runway, Taxiway dan Apron.

Metode FAA dengan menggunakan 
FAARFIELD, hubungan tabel dengan 
grafik-grafik tersebut di komputerisasi data 
jenis perkerasan termasuk didalamnya 
kebutuhan tebal minimal kebutuhan 
struktur perkerasan yang mana hal 
ini tentunya akan lebih mempercepat 
dalam merencanakan suatu struktur 
perkerasan,” jelas Prof Mudjiastuti.

”Penggunaan Software COMFAA 
bertujuan untuk mengevaluasi dan 
memberikan batasan berupa ketetapan 
akan kemampuan perkerasan dalam 
mendukung beban yang beroperasi di 

Dosen FT USM Beri Pelatihan Software 
FAARFIELD bagi 25 Mahasiswa
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SEMARANG  – Fakultas Teknik 
Universitas Semarang (FT USM) menggelar 
penandatanganan perjanjian kerjasama 
dengan SMK Walisongo Semarang dan 
SMK N 1 Cluwak Pati, pada Jumat 10 Juni 
2022, di Ruang Sidang FT USM Lantai 7, 
Gedung Menara USM.

Hadir dalam kesempatan tersebut, 
Wakil Dekan I FT USM Ferry Firmawan ST 
MT PhD, Wakil Dekan II FT USM Budiani 
Destyningtyas ST MEng, Kajur Tenik 
Elektro merangkap Kaprog. S-1 Teknik 
Elektro Dr Ari Endang Jayati ST MT, Kepala 
Sekolah SMK N 1 Cluwak Pati Albasori 
SPd, dan Kepala Sekola SMK Walisongo 
Semarang Dwi Hartadi SPd.

Dalam sambutannya Wakil Dekan I FT 
USM mengungkapkan Penandatanganan 
kerjasama atau MoU merupakan bagian 
ikhtiar kita supaya bisa bersinergi bersama.

“Penandatanganan kerjasama atau MoU 
merupakan bagian ikhtiar kita supaya bisa 
bersinergi bersama antara SMK Walisongo 
Semarang dan SMKN 1 Cluwak Pati dengan 
Perguruan Tinggi USM,” ucap Ferry 
Firmawan ST MT PhD.

“Semoga dengan adanya MoU ini 
kami juga mendapat ide dari ibu-bapak 
SMK Walisongo dan SMKN 1 Cluwak Pati 
untuk bagaimana mengelola SMK yang 
kemudian bisa masuk ke jenjang sarjana, apa 
saja yang dibutuhkan. Kami terbuka lebar 
untuk peserta didik bapak ibu di SMK,” 
tambahnya.

Kemudian, Kepala Sekolah SMK N 
1 Cluwak Pati menyampaikan bahwa 
Kerjasama dengan USM sangat relevan bagi 

mereke untuk meningkatkan kompetensi 
diri.

“Kerjasama dengan USM sangat relevan 
bagi kita untuk meningkatkan kompetensi 
di SMKN 1 Cluwak Pati, saya berharap tidak 
hanya siswanya yang dilatih tetapi juga para 
guru di sekolah kami, prosesnya nanti bisa 
kita atur setelah penandatanganan ini, dan 
besar harapan saya SMKN 1 Cluwak juga 
bisa diterima menjadi bagian dari USM 
dalam peningkatan mutu pendidikan,” ujar 
Albasori SPd.

Sementara itu, Kepala Sekola SMK 
Walisongo Semarang mengatakan, Ia 
berharap kerjasama dengan USM bisa 
menjadi kebaikan dan keberkahan bersama.

“Kami tentu sangat berterimakasih 
terhadap USM yang telah berkenan 
mengajak SMK Walisongo Semarang 
dalam kerjasama untuk meningkatkan 
kompetensi antara USM dengan Sekolah 
kami, harapannya ini menjadi suatu 
keberkahan bersama bagi kita,” ucap Dwi 
Hartadi SPd.

FAKULTAS TEKNIK

Dekan Fakultas Teknik USM, Dr 
Purwanto ST MT mengatakan, 
Perencanaan Wilayah dan Kota 

(PWK)merupakan ilmu yang mempelajari 
kondisi ruang masa kini dan mempelajari 
dasar-dasar perencanaan, morfologi kota, 
perpetaan, struktur tanah, transportasi, 
serta desain untuk kebutuhan masa depan.

Ruang lingkup yang dipelajari mulai 
dari skala kecil hingga skala kota dan skala 
yang lebih luas. Selain mempelajari ilmu 

mengenai keteknikan, mempelajari juga 
ilmu sosial ekonomi perkotaan.

”Jadi sebenarnya berbeda dengan 
jurusan arsitektur lanskap yang lebih 
mengutamakan sisi keindahan dan estetika 
lokasi, PWK ini lebih mempertimbangkan 
aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam 
pembangunannya,” ungkapnya.

”Pendirian Prodi S-1 PWK di USM ini 
didasari pada tingginya kebutuhan lulusan 
sarjana yang kompeten dalam bidang 

perencanaan tata ruang. USM sebagai 
salah satu perguruan tinggi terbesar 
di Jawa Tengah berusaha menjawab 
tantangan tersebut dengan menghadirkan 
jurusan PWK di antara jurusan lain,” 
tuturnya.

Menurut Kaprodi S1 PWK USM, 
Hendrianto Sundaro SE MM, kompetensi 
lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan 
Kota yang biasa disebut sebagai planner, 
nantinya dapat melakukan perencanaan 
kota atau wilayah, menentukan tata guna 
lahan, sistem transportasi, manajemen 
perencanaan/keuangan serta mengatur 
aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya, 
sekaligus memberikan rekomendasi 
pengambilan keputusan untuk kebijakan 

pembangunan wilayah dan kota.
”Sebagai contoh, di sebuah kota 

terdapat berbagai macam komponen 
f isik seperti wilayah perkantoran, 
pemukiman, industri, sistem transportasi, 
dan sebagainya, di sisi lain juga terdapat 
komponen non-fisik seperti kemacetan, 
kepadatan penduduk. Seorang planner 
harus menguasai semua aspek tersebut 
untuk dapat melakukan perencanaan yang 
baik sesuai dengan karakteristik wilayah 
yang ada,” jelasnya.

”Selain itu, tentunya Prodi S-1 PWK 
USM sebagai salah satu prodi yang berada 
di bawah fakultas teknik mempunyai 
prospek bidang pekerjaan yang luas antara 
lain instansi pemerintahan/BUMN sebagai 
pegawai di bappenas, kementerian PU, 
bakosurtanal, departemen perhubungan, 
departemen dalam negeri, kementerian 
lingkungan hidup, BPPT, kementerian 
perumahan rakyat, pemda, ginas tata kota, 
dan berbagai instansi pemerintah lain baik 
pusat maupun daerah. Sebagai konsultan, 
dosen/ pengajar, peneliti, dan pegawai di 
perguruan tinggi negara,” ungkapnya.

Lulusan dari PWK, katanya, juga 
bisa bergabung di lembaga internasional 
seperti Asean Secretariat, World Bank, 
UNDP, Asean Development Bank, ILO, 
dan UNHCS.

”Pada bidang swasta juga bisa seperti 
kontraktor, developer, konsultan properti, 
konsultan (perencanaan, pariwisata, 
lembaga statistik, bagian pengembangan 
komunitas dari perusahaan seperti 
PT Astra Internasional, PT MedCo 
Energi, bagian perencanaan PT Riau 
Andalan Pulp and Paper, developer dan 
kontraktor properti, pengajar dan peneliti 
di perguruan tinggi swasta, dan masih 
banyak lagi yang lainnya,”katanya.

SEMARANG – Universitas Semarang (USM) menawarkan jurusan 
menjanjikan bagi para lulusannya yakni Program Studi S-1 Perencanaan 
Wilayah dan Kota (PWK).

FT USM Jalin Kerjasama SMK Walisongo 
dan SMK N 1 Cluwak Pati

USM Tawarkan Jurusan Menjanjikan

60 Mahasiswa 
Teknik Elektro Ikuti 
Pelatihan Arduino

SEMARANG – Sebanyak 60 Ma-
hasiswa Teknik Elektro Universitas 
Semarang (USM) mengikuti 
Pelatihan Arduino, baru-baru ini. 
Kegiatan terse but diselenggarakan 
oleh Him punan Mahasiswa Teknik 
Eletro (HME) USM.

Pelatihan ini dilakukan secara 
online dengan menggunakan plat-
form zoom meeting.

”Kegiatan diikuti para mahasiswa 
ba ru Jurusan Teknik Elektro USM,” 
ka ta Ketua HME USM, Ghoffur Restu 
Syam.

Kegiatan menghadirkan nara-
sum ber Rizal Miftakhul Ulum dan M 
Iqbal Hakim.

Pelatihan ini dibagi dalam dua 
sesi, yaitu sesi pertama adalah teori 
tentang rangkaian sederhana alat 
Arduino dengan menggunakan 
software pro teus, sedangkan sesi 
kedua adalah praktikum pembuatan 
alat Arduino.

”Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi mahasiswa 
Teknik Elektro sehingga lebih mudah 
dalam melaksanakan mata kuliah 
praktikum. Selain itu juga dapat 
mem berikan ilmu dasar tentang 
arduino dengan software proteus 
yang nantinya dapat diterapkan di 
dunia kerja,” ungkap Ghoffur.
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SEMARANG - Tim Useros (Universitas 
Semarang Robot Soccer) Universitas 
Semarang berhasil meraih juara ke-3 dalam 
ajang Kontes Robot Sepak Bola Indonesia 
Beroda (KRSBI-B) di Kontes Robot Indonesia 
(KRI) 2022.

Pertandingan yang diselenggarakan oleh 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Surabaya di Graha ITS dimulai sejak 29 Juni - 
3 Juli 2022. Tim Useros terdiri dari Yehezkiel 
Stiffianus, Muhammad Iqbal Hakim, Farid 

Alfian Maulana, Muhammad Abdul Hakim 
Hafidh dan Esti Lestari telah bersaing 
dengan 21 tim seluruh Indonesia, dengan 
pembimbing La Ode Muhammad Idris 
ST MT telah menyelesaikan serangkaian 
pertandingan awal dengan sebagai juara 
group. 

Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas 
Semarang Dr Purwanto ST MT mengaku 
bangga, dan memberikan apresiasi yang 
sangat luar biasa atas capaian mahasiswa 

yang mengikuti Kontes Robot Sepak Bola 
Indonesia Beroda (KRSBI-B).

“Yang kita harapkan dari ketiga tim dapat 
menjadi juara, namun kita untuk masuk di 
babak tiga besar merupakan capaian yang 
luar biasa bagi mahasiswa. Karena bukan 
suatu hal yang mudah untuk mencapai 
raihan tersebut,” tandas Purwanto.

Menurut Purwanto, hal ini juga dapat 
memacu semangat mahasiswa untuk 
kedepan agar bisa lebih baik. Serta, ia 
menambahkan agar tidak patah semangat 
untuk terus belajar lebih baik. Karena 
kegiatan ini diadakan setiap disetiap 
tahunnya, dan berharap agar bisa menjadi 
juara dipertandingan kedepan. 

Pertandingan awal berhadapan dengan 
tim KRSBI-B Universitas Negeri Surabaya 
berakhir seri. Di Pertandingan selanjutnya, 
melawan Politeknik Negeri Malang 
Tim Useros berhasil menang telak 7-0. 
Pada babak 16 besar berhadapan dengan 
Universitas Kristen Krida Wacana berhasil 
menang 4-0. 

Di babak per delapan final tim Useros 

berhadapan dengan Tim Unesa dan berhasil 
menang dengan skor 2-1. Pada Babak 
semifinal tim Useros bertemu dengan 
tim tangguh dari Pens, yang merupakan 
langganan juara nasional dan kalah dengan 
skor 2-1. Pada perebutan juara ke tiga tim 
Useros berhasil mengalahkan Tim KRSBI-B 
Universitas Brawijaya Malang. 

Menurut La Ode Muhammad Idris ST 
MT, Tim KRSBI-B telah melakukan riset 
beberapa bulan, dengan keterbatasan waktu 
dan tempat tim sehingga dapat mengatasi 
berbagai permasalahan. Kontes Robot 
Sepakbola Beroda Indonesia diadakan untuk 
meningkatkan keilmuan dan kreatifitas 
mahasiswa di bidang robotika. 

“Di dalam kontes ini, mahasiswa dituntut 
untuk bisa mengembangkan kemampuan 
dalam mekanika, manufaktur, elektronika, 
pemograman, articial intelligent, image 
processing, komunikasi digital, dan strategi, 
sekaligus diperlukanpengembangan ke arah 
disiplin, toleransi, sportifitas, kerjasama, 
saling menghargai, control emosi dan 
kemampuan softskill lainnya,” ujar La Ode.

 ‘USEROS’ USM Juara 
Kontes Robot Indonesia di ITS

USM  Juara  Innovative 
Government Award 

SEMARANG - Mahasiswa Jurusan Perencanaan 
Wilayah Kota (PWK) Fakultas Teknik Universitas 
Semarang (USM), Muhamad Zakaria berhasil meraih 
juara 2 dalam perlombaan Innovative Government 
Award (IGA) tahun 2022.

Mahasiswa yang sudah menginjak semester 7 
tersebut menjelaskan, ia tergabung dalam tim yang 
dinamakan Pejuang Muda Kota Kotamobagu.

“Tim Pejuang Muda Kota Kotamobagu ikut dalam 
kategori umum, yang dapat diikuti masyarakat umum. 
Sedangkan kategori perangkat daerah diikuti dinas 
yang ada di Kota Kotamobagu. Sedangkan kategori 
perangkat daerah diikuti dinas dan perangkat yang ada 
di lingkungan pemerintah kota Kotamobagu, Sulawesi 
Utara,” jelas Zakaria.

Zakaria menerangkan, timnya membuat produk 
aplikasi jual beli berbasis Information AND Technology 
(IT) yang dinamakan Taluy-JO dalam Lomba IGA 
Award 2022.

“Ide inovasi kelompok kami berhubungan dengan 
IT. Aplikasi jual beli Taluy-JO kami rancang untuk 
dapat memberi kontribusi positif bagi pelaku UMKM 
yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM),” terang Zakaria.

“Menindaklanjuti MBKM Program Pejuang 
Muda, tim kami mencari fundraising untuk dapat 
mengimplementasikan proyek sosial yang kami 
rancang. Selain juga dana hibah dari Kemensos yang 
rencananya akan diterima oleh kelompok kami,” 
tambahya.

Zakaria mengatakan sistematika perlombaan 
diawali dengan pengumpulan laporan proposal 
kemudian dipilih 10 proposal terbaik untuk 
mempresentasikan idenya, dan dinilai sebagai 
penentuan juara.

“Tahap awal perlombaan dimulai dengan 
pengumpulan Laporan Proposal oleh masing-masing 
individu atau kelompok dengan mengusung ide inovatif 
untuk lingkup Kota Kotamobagu ke Bappelitbangda,” 
ucap mahasiswa jurusan PWK USM

“S ete la h  i t u  d ipi l i h  10  be s a r  u nt u k 
mempresentasi k a n inovasi  ya ng d iusu ng. 
Alhamdulillah, tim kami lolos 10 besar dan akhirnya 
mendapat juara 2 kategori umum,” imbuhnya.

Zakaria mengakui dirinya sangat bersyukur 
dan berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah 
berkontribusi dalam proyek sosialnya. Ia juga berharap 
proyek tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan 
menambah lapangan pekerjaan di Kota Kotamobagu.

“Saya tentu bersyukur dan berterima kasih kepada 
tim serta pihak yang saling bahu-membahu agar proyek 
sosial yang kami rancang dapat terlaksana, harapannya 
dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan dan 
menambah lapangan pekerjaan di Kota Kotamobagu,” 
ungkap mahasiswa Fakultas Teknik USM.

Penandatanganan Kerjasama 
dilakukan oleh Dekan Fakultas 
Teknik Dr Purwanto ST MT 

dengan kepala sekolah SMK Al Anwar 4 
Sarang Rembang Mas’ad SAg.

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar 4 
dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah KH Taj Yasin Maimoen, 
Ketua Baznas Jateng sekaligus Ketua 
MUI Jateng Dr KH Akhmad Darodji, 
Direktur SMK Kemendikbud Ristek 
RI Dr Wardani Sugiyanto,  Kasi SMK 
Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Ja-
teng Sukarno PFis, Para Masyayikh 
Komunitas SMK Pesantren serta Camat 
Sarang. 

Sedangkan di pihak USM diwa-
kilioleh Wakil Dekan I Bidang Aka-
demik, Kemahasiswaan dan Alumni FT 
USM Ferry Firmawan ST MT PhD, Ketua 
Jurusan Teknik Elektro Dr Ari Endang 

Jayati ST MT, Ketua Senat FT USM Andi 
Kurniawan Nugroho ST MT. 

Dr. Wardani dalam sambutannya 
mengatakan SMK Al Anwar 4 Sarang 
Rembang yang berbasis pesantren sebagai 
salah satu SMK telah melakukan berbagai 
langkah dalam upaya mewujudkan 
sebagai sekolah yang menjadi pelopor 
dan unggul dalam segala bidang.

“SMK Al Anwar 4 Sarang Rembang 
yang berbasis pesantren sebagai salah 
satu SMK telah melakukan berbagai 
langkah dalam upaya mewujudkan 
sebagai sekolah yang menjadi pelopor 
dan unggul dalam segala bidang. Salah 
satu langkah yang dilakukan dalam 
mewujudkan salah satu tujuan tersebut 
adalah dengan melakukan menggandeng 
Perguruan Tinggi sebagai Pendamping 
SMK Pusat Keunggulan,” ucapnya Dr. 
Wardani

“SMK Pondok Pesantren AL 

Anwar 4 mempunyai sekitar 500 santri 
dengan luas tanah dan bangunan 
seluas 2 hektar mempunyai beberapa 
fasilitas pendidikan dengan beberapa 
jurusan seperti Teknik Komputer dan 
Jaringan (TKD), Multimedia, Tata Boga 
, Tata Busana, dan Teknik Kendaraan 
Ringan (TKR) yang berorientasi pada 
pengembangan teknologi pesisir pantai,” 
tambahnya. 

Disisi lain, Menurut Dr Purwanto, 
Universitas Semarang sebagai lembaga 
sangat terbuka menjalin kerjasama dalam 
penyelerasan program-program SMK. 
“Universitas Semarang seba gai lembaga 
sangat terbuka menja lin kerjasama 
dalam penye le ras an program-program 
SMK, pe ngembangan platform tekno logi 
SMK serta implimentasi pengem bangan 
teknologi yang diselarasakan dalam 
kurikulum pondok Pesantrean Al Anwar 
4 Sarang,” ungkap Dr Purwanto. 

Dekan FT USM menambahkan, 
harapan dalam kerjasama ini dapat 
meningkatkan potensi santri sebagai 
agen perubahan dalam teknologi serta 
dapat mengembangkan potensi daerah 
khususnya daerah pesisir, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan di wilayah 
Sarang Rembang khususnya.

FT USM-SMK Al Anwar 4 
Sarang Jalin Kerja Sama

REMBANG - Fakultas Teknik Universitas Semarang (FT USM) 
melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai 
perguruan tinggi pendamping dengan SMK  Al Anwar 4 yang 
berbasis pesantren (boarding school) pada Minggu (26/6), di Gedung 
Pertemuan Pesantren Al Anwar 4. 
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SEMARANG - Dalam rangka 
memperingati Lustrum Ke-7 atau 
Dies Natalis Ke-35, Univerisitas 
Semarang (USM) menggelar bakti 
sosial ke Panti Wredha Harapan 
Ibu Ngaliyan, Panti Asuhan Eunike 
Puri Anjasmoro, dan Wisma Kasih 
Bunda pada Senin (30/5).

Bantuan diserahkan Ketua 
Ibu-ibu USM, Siti Coeriyah Supari 
didampingi Sri Budiarni Sudharto, 
Diah Prasetyawati Soeharsojo, dan 
Ketua Senat USM, Prof Dr Hardani 
Widiastuti MM Psikolog.

Choeriyah mengatakan, ibu-ibu 
USM merasa terhormat dan bahagia 
bisa hadir di Panti Wredha Harapan 
Ibu Ngaliyan dan disambut dengan 
senyum. 

”Kami rombongan dari ibu-ibu 
USM mengunjungi panti ini sebagai 
wujud rasa syukur kami atas Dies 
Natalis Ke-35 USM dengan berbagi 
kepada ibu-ibu lansia,” ungkap istri 
rektor USM.

Dia mengatakan, sebaik-
baik pemberian adalah yang 
memberikan manfaat dan 
keberkahan. Dia berharap, yang 
diberikan ibu-ibu USM ini bisa 
memberikan manfaat bagi ibu lansia 
Panti Wredha.

Ketua Yayasan Sosial Harapan 
Ibu yang menaungi Panti 
Wredha Harapan, Titik Suseno 
mengucapkan terima kasih atas 
kedatangan ibu-ibu USM untuk 
memberikan bantuan kepada lansia.

”Kami mengucapkan selamat 
dan sukses kepada keluarga besar 
USM atas peringatan Dies Natalis 
USM Ke-35 atau Lustrum Ke-
7. Kebutuhan dI panti ini adalah 
kasing sayang dan pemenuhan 
gizi. Semoga bantuan dari ibu-ibu 
USM memberikan manfaat dan 
keberkahan bagi lansia,” kata Titik 
Suseno.

Sebelumnya USM juga 
memberikan santunan kepada 
120 anak yatim dan dhuafa saat 
bulan Ramadan lalu dalam rangka 
menyambut Lustrum Ke-7 atau Dies 
Natalis Ke-35 USM. 

Tagline pada peringatan 
Lustrum ini adalah ‘Dengan HATI, 
berinovasi membangun negeri’.

Peringati Lustrum Ke-7, 
Ibu-Ibu USM Gelar Bakti Sosial

USM Jadi Tuan Rumah 
Musyawarah Besar 

BEM Semarang Raya
SEMARANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Universitas Semarang (USM) menjadi tuan rumah 
dalam musyawarah besar BEM Semarang Raya, di 
ruang kuliah umum gedung V, lantai VI USM, pada 
Senin (18/04).

Musyawarah ini bertemakan “Rekontruksi 
Pergerakan BEM Semarang Raya yang Strategis dan 
Adaptif di Era Distruptif”.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor III 
USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH dan Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin.

Dalam sambutannya Sekda Kota Semarang 
mengatakan, sangat mengapresiasi mahasiswa yang 
bukan berasal dari Kota Semarang, namun peduli untuk 
terus menyuarakan aspirasi dan solusi permasalahan 
yang ada di Kota Semarang.

“Saya paham bahwa adik-adik mahasiswa memang 
tidak bertempat tinggal di Semarang tapi sumbangsih 
adik-adik dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di 
kota Semarang dan seluruh Indonesia patut diapresiasi,” 
ucap Iswar.

Iswar menjelaskan, tanpa adanya kritik, Kota 
Semarang tidak mungkin bisa maju seperti ini. Ia 
berharap, mahasiswa bisa jadi agen perubahan yang 
positif bagi masyarakat.

“Kota Semarang bisa maju karena adanya kritik 
dari berbagai pihak, salah satunya dari aspirasi-aspirasi 
yang disuarakan oleh mahasiswa,” jelas Sekda Kota 
Semarang.

“Saya ber pesa n para ma hasiswa untu k 
mempersiapkan diri karena saya berharap mereka bisa 
menjadi agen perubahan bangsa dan Kota Semarang,” 
lanjutnya.

Wakil rektor III USM, Dr M Junaidi mengatakan, 
para mahasiswa harus menjaga esensi dalam 
menyampaikan aspirasi.

“Dalam menyampaikan aspirasi para mahasiswa 
harus menjaga esensi dari demokrasi itu sendiri,” 
ujarnya.

Sosialisasi Kampus Mengajar Angkatan 
4 ini diikuti oleh Wakil Rektor I USM 
Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, 

Dosen dan mahasiswa Universitas Semarang 
(USM).

Wakil Rektor I USM Bidang Akademik 
Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP telah 
membuka kegiatan Sosialisasi Kampus 
Mengajar Angkatan 4.

Dalam sambutannya Prof Budi 
mengakatan, MBKM Kampus Mengajar 

ini menjadi program pemerintah yang 
harus dilaksanakan, karena di dalam 
indikator kinerja Perguruan Tinggi adalah 
menyangkut dari kegiatan MBKM.

Termasuk dalam kegiatan mahasiswa 
yang ikut mendapatkan pengalaman diluar 
kampus, dan dosen juga mendapatkan 
pengalaman di luar kampus.

Prof Budi juga berharap, dari sosialisasi 
ini banyak mahasiswa yang mengikuti 
Kampus Mengajar. Tidak hanya pada 
program Kamus Mengajar saja, namun pada 
program MBKM yang lain. “Harapan saya, 
dengan diadakannya sosialisasi ini Bapak/
Ibu Dosen serta mahasiswa semakin banyak 
yang ikut. Tidak hanya pada program 
Kampus Mengajar, tetapi diprogram yang 
lain, karena setiap saat bergulir,” harap Prof 
Budi.

“Dan kami dibagian MBKM, sudah 
tidak henti-hentinya selalu melakukan 

sosialisasi dan koordinasi dengan kaprodi 
setiap ada kegiatan atau pengumuman 
terbaru terkait MBKM,” imbuhnya.

Koordinator Kampus Mengajar Saiful 
Hadi ST MKom menyampaikan bebearapa 
hal penting mengenai Kampus Mengajar, 
antara lain persyaratan mengikuti Kampus 
Mengajar dan alasan tidak lolos seleksi 
Kampus Mengajar.

Saiful mengatakan, Kampus Mengajar 
merupakan bagian dari kegiatan mengajar 
di sekolah dari program merdeka belajar 
Kampus Merdeka. Dimana membantu 
pembelajaran dan memperkarya kompetensi 
di sekolah (SD/SMP) yang berada di daerah 
3T.

Melibatkan mahasiswa yang berperan 
dalam kegiatan pembelajaran (literasi, 
numerasi, adaptasi teknologi dan 
administrasi). Serta Mendapatkan beberapa 
benefit lain seperti pengakuan sks dan uang 

saku.
Adapun persyaratan mengikuti program 

ini yaitu, mahasiswa aktif, minimum berada 
di semester 4 (empat) pada tahun akademik 
2022/2023, belum pernah diterima di 
Kampus Mengajar Perintis, Kampus 
Mengajar Angkatan 1, 2, dan 3, IPK minimal 
3.00 dari skala 4.00, serta program studi 
terakreditasi.

Sementara itu, terdapat beberapa hal 
yang membuat tidak lolos seleksi Kampus 
Mengajar, antara lain mahasiswa bukan dari 
PT di bawah naungan Kemendikbudristek, 
mahasiswa belum berada (minimum), serta 
mahasiswa tidak mengupload dokumen 
wajib yang disyaratkan.

Dosen Fakultas Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Vensy Vydia SKom MKom 
juga turut menambahkan sebagai Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) perlu ada 
pemahaman bahwa Kampus Mengajar, 
merupakan program dari Kemendikbud 
yang dimana sangat berbeda dengan magang 
mengajar.

Prof Budi juga berharap kepada Kepala 
Program Studi yang mengikuti zoom dapat 
meneruskan informasi ke mahasiswa, 
sehingga informasi selalu sampai ke 
mahasiswa.

Sosialisasi Progam Kampus 
Mengajar Angkatan 4

SEMARANG – Universitas 
Semarang (USM) mengadakan 
Sosialisasi Kampus Mengajar 
Angkatan 4 pada Kamis (2/6), 
secara daring melalui platform 
zoom.
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SEMARANG - Rektor 
Universitas Semarang (USM) 
Dr Supari ST MT memberikan 
penghargaan pada Upacara 
Lustrum Ke-7 atau Dies Natalis 
Ke-35 Universitas Semarang, 
pada Kamis (23/6). Perhargaan 
ini diberikan oleh Dr Supari 
kepada kepada pendiri Universitas 
Semarang di Gedung Auditorium 
Ir Widjatmoko USM.

Para pendiri USM tersebut 
antara lain Prof. H. Sudarto, 
S.H, Prof. dr. H. Moeljono. S 
Trastotenojo, Prof. Ir. Joetata 
Hadihardaja, Prof. Dr. H. Muladi, 
S.H., dan Ir. Widjatmoko.

Penghargaan diberikan 
kepada perwa kilan keluarga 
pendiri  yaitu Shanti Widayani, 
S.S (putri Prof. H. Sudarto, S.H), 
Widoretno (istri Prof. dr. H. 
Moeljono. S Trastotenojo), Andy 
Kridasusila SE MM ( putra Prof. Ir. 
Joetata Hadihardaja), Eddy Doko 
Pramono , SH, MH, MT ( menantu 
Prof. Dr. H. Muladi, S.H), dan Dr. 
Dian Indriana SE MM ( putri Ir. 
Widjatmoko).

“USM yang semula dipandang 
sebagai Universitas Samping 
Masjid, telah bertransformasi 
menjadi Universitas Semakin 
Megah. Hal ini tentu saja 
tidak datang tiba tiba. Namun 
perlu pemikiran, perjuangan, 
pengorbanan dari para pendiri 
Yayasan Alumni Universitas 
Diponegoro.  

Untuk itu sudah sepatutnya 
kalau USM memberikan 
penghargaan setinggi-tingginya 
atas jasa dan dedikasi sepanjang 
hayat bagi para pendiri USM,” 
ungkapnya.

“Sejak awal pendiriannya, USM 
tumbuh dengan sesanti “sing sopo 

nandur pari, ora bakal ngunduh 
alang-alang”. Sesanti tersebut 
mengandung keyakinan dan 
makna yang mendalam tentang 
ketulusan semangat berkarya 
warga USM (dosen, dan karyawan, 
bahkan mitra USM) memberikan 
sumbang sih untuk kemajuan 
USM”.

Untuk itu USM juga 
memberikan penghargaan yang 
tinggi kepada perumus sesanti 
tersebut yaitu Bp R. Widiyartono SS 
yang merupakan budayawan Kota 
Semarang.

Potret saat ini, USM 
mempunyai 673 dosen dan 
tennaga Pendidikan, 18 ribu 
mahasiswa, klaster uatama 
pengelolaan penelitian. Sumber 
daya dan opportunity yng potensial 
untuk memberikan manfaat 
bagi kemajuan, peningkatan, 
kesejahteraan masyarakat di Kota 
Semarang pada khususnya, Jateng 
dan Indonesia pada umumnya.

Pada lustrum ke 7 ini USM 
menerbitkan buku direktori 
doktor yang memuat judul 
dan abstrak disertasi. USM 
mendorong, untuk lebih banyak 
lagi jumlah dosen bergelar doctor 
untuk akselerasi pencapaian visi 
USM yang mengahsilkan sumber 
daya insani yang profesional, 
beradab, dan ber keindonesiaan, 
serta menghasilkan IPTEKS yang 
berdayaguna dan  berhasil guna 
bagi masyarakat.

Pada usia ke 35 tahun ini, USM 
meletakkan Nilai-nilai dasar/
Core values: HATI (singkatan 
dari: Harmoni, Akuntabilitas, 
Transparansi, Integritas). 

Bismillah, Dengan HATI, USM 
berupaya untuk selalu berkarya, 
berinovasi membangun negeri.

Dr Supari berharap dan 
mohon dukungan kepada semua 
pihak  agar ke depan USM 
makin mampu berperan mberi 
kontribusi mencerdaskan khdupan 
bangsa, kontribusi mbangun 
kota semarang, jawa tengah dan 
indonesia pd umumnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut 
Sekda Kota Seamarang Ir Iswar 
Aminuddin MT, Kepala Dina 
Pendiikan Povinsi Jateng Dr 
Uswatun Hasanh MPd, Kepala 
LLDIKTI VI Bimo Widio Andoko 
SH MH, Ketua Pembina Yayasan 
Alumni UNDIP Prof Sudharto P 
Hadi, Pengurus Yayasan Alumni, 
Ketua Badan Pengawas Yayasan 
Alumni UNDIP, Ketua Dewan 
Penyantun Yayasan Alumni 
UNDIP, Senat USM, para Wakil 
Rektor, para pejabat struktural dan  
tamu undangan.

Beberapa rangkaian kegiatan 
telah dilaksanakan dalam 
rangka memperingati Lustrum 
Ke-7 atau Dies Natalis Ke-35 
Universitas Semarang, antara 
lain Seminar Hari Bumi, Lomba 
Karya Tulis Ilmiah, Donor Darah, 
Penanaman Mangrove, Bakti 
Sosial, Peresmian Pemasangan Pipa 
Resapan Horizontal, Baca Puisi, 
Ziarah Kubur dan Tasyakuran, 
Lomba Twibbon, Upacara Dies 
Natalis, serta akan mengadakan 
Conference Internasional pada 30-
31 Juli mendatang.

Ketua Pembina Yayasan 
Alumni UNDIP Prof Sudharto 
berharap, kepada segenap 
pimpinan USM mulai dari jajaran 
Universitas, Fakultas dan program 
studi, untuk membawa USM bisa 
sejajar dengan PTS terbaik lain baik 
di Kota Semarang, Jawa Tengah 
maupun nasional.

Penghargaan Tertinggi untuk Sang Pendiri 

Kepala LLDIKTI VI Bimo Widyo Handoko SH MH 
memberikan sambutan pada Upacara Lustrum Ke-7

Ziarah ke makam Prof Dr H Muladi SH di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal.Ziarah ke makam Prof  Ir Joetata Hadihardaja di Kompleks makam Undip Tembalang.

Penghargaan untuk pendiri USM diterima oleh perwakilan keluarga.

Malam Tasyakuran dan 
Pagelaran Wayang Kulit

Malam Tasyakuran
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Dekan FSM Undip, Prof Dr Widowati 
SSi MSi menyatakan, pihaknya siap 
mendukung kerja sama dengan 

FTP USM.
”Fakultas Sains dan Matematika 

memiliki 6 departemen yaitu Departemen 
Matemat i k a ,  Depa r temen Fis i k a , 
Departemen Biologi, Departemen Kimia, 
Departemen Statistika, dan Departemen 
Ilmu Komputer/Informatika. Kami 
memiliki 12 prodi dari S1 hingga S2. 
Bahkan ada 2 departemen yakni Kimia dan 
Biologi yang sudah mengajukan Akreditasi 
Internasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Prof Widowati 

menya mpa i k a n tent a ng keg iat a n 
pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
yang ada di lingkungan FSM.

Untuk mewadahi dan mendukung 
publikasi penelitian dosen, katanya, setiap 
tahun secara rutin FSM mengadakan 
International Conference yaitu Inspinsa dan 
ICICos.

”Dalam pelaksanaan pengabdian 
dan penelitian melibatkan mahasiswa.
Untuk menambah wawasan mahasiswa 
setiap tahunnya FSM mengadakan general 
lecturer minimal 4 kali dan seminar 
nasional yang lebih dari 6 kali. Tidak 
hanya fakultas, masing-masing prodi juga 

mengadakan general lecture secara rutin 
setiap semesternya,” tambahnya.

Sementara itu,Dekan FTP USM, Dr Ir 
Haslina MSi mengatakan,tujuan kerja sama 
ini adalah melaksanakan penyelenggaraan 
pelaksanaan bidang Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dan pemberdayaan tenaga ahli.

”Fakultas Sains dan Matematika 
Universitas Diponegoro cocok menjadi 
partner kerja sama karena banyak para 
ahli penerapan ilmu sains dan teknologi 
sehingga relevan dengan bidang teknologi 
hasil pertanian,” tuturnya.

Dia  mer a s a  k a g u m terhad ap 
prestasi yang sudah diraih FSM Undip. 
Pihaknya belajar dengan FSM Undip 
agar mendapatkan tambahan ilmu dan 
pengalaman.

” M o m e n t u m  i n i  m e r u p a k a n 
kesempatan yang baik bagi FTP USM 
dan FSM Undip untuk saling belajar dan 
meningkatkan kemampuan,” kata Haslina.

Dia berharap, kerja sama ini dapat 
membawa dampak positif bagi kedua belah 
pihak khususnya untuk kemanfaatan bagi 
dunia pendidikan,” tandasnya.

FTP

SEMARANG – Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Semarang (USM) 
menggelar kuliah umum pengembangan 
produk baru berbasis komoditas lokal pada 
Selasa 11 Januari 2022.

Kuliah umum FTP USM mengangkat 
tema “Pengembangan Produk Baru Berbasis 
Komoditas Lokal dan Menumbuhkan 
Jiwa Entrepreneur dari Kampus” dengan 
menghadirkan narasumber Guru Besar 
Teknologi Hasil Pertanian Universitas 
Andalas, Padang Prof. Dr. Ir. Novizar Nazir, 
M.Si

Dalam kesempatan itu, Prof Novizar 
mengatakan, pengembangan produk baru 
harus didukung oleh entrepreneurship skill.

“Jadi pengembangan produk baru 
berbasis komoditas lokal harus didukung 
oleh sains, teknologi, soft skill kemudian 
enterpreneurship skill dan itu harus 
dipersiapkan oleh perguruan tinggi,” katanya.

Secara sederhana, produk baru tersebut 
bisa saja produk lama akan tetapi dikemas 
ulang dengan modifikasi yang baru.  Dengan 
adanya modifikasi tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan nilai dari produk tersebut.

“Jadi bagaimana kita meningkatkan 
nilai jual suatu produk berbasis komoditas 
lokal. Dengan kemasan baru sehingga nilai 
komersial meningkat,” tandasnya.

Menurut Prof Nov izar d ida lam 
pengembangan produk baru harus ada 
basic ilmu, teknologi, soft skill, skill 
kewirausahaan.

“Jadi bagaimana pengembangan produk, 
meliputi ide, sharing ide, uji coba, evaluasi, uji 
pasar hingga launching,” ungkapnya.

Selain itu untuk pengembangan produk 
baru berbasis komoditas lokal juga sangat 
perlu melibatkan perguruan tinggi.  “Kerja 
sama dengan perguruan tinggi harus 
dibangun untuk perbaikan produk,” 
tambahnya.

Sementara itu, Dekan FTP USM Dr. Ir. 
Haslina, M.Si mengatakan, tujuan dalam 
rangka meningkatkan kualitas referensi 
peserta di bidang teknologi pangan dan hasil 
pertanian dan perkembangannya.

“Kita semua berharap, melalui kegiatan 
kuliah tamu ini dapat menciptakan inovasi 
dan kreativitas pada pengembangan produk 
baru berbasis komoditas lokal,” katanya.

Selain itu, dapat menumbuhkan jiwa 
entrepreneurship dari kampus untuk 
memenuhi tuntutan perkembangan ilmu 
pengetahuan  dan teknologi di bidang 
teknologi pangan.

SEMARANG – Tim Pengabdian 
kepada Masyarakat (PkM) Universitas 
Semarang (USM) melakukan Sosialisasi 
Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan 
Pangan di SMK Negeri 6 Kendal, pada 
Senin (25/4).

Kegiatan yang diikuti para siswa 
Jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil 
Pertanian (APHP) itu didanai oleh 
Universitas Semarang.

Ketua Tim PkM USM, Iswoyo SPt 
MP mengatakan, ada dua materi dalam 
kegiatan tersebut yakni Keamanan Pangan 
dan BTP serta Aspek Keamanan.

”Kami menyampaikan topik 
Keamanan Pangan terkait dengan hygiene, 
sanitasi, pangan yang aman, pangan 
tercemar, bahan terlarang dan berbahaya, 
aplikasi dan fungsinya,” katanya sembari 

mengatakan, kegiatannya melibatkan 
dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 
Fakultas Teknologi Pertanian USM.

Adapun topik BTP dan Aspek 
Keamanan, katanya, disampaikan Dr Ir 
Bambang Kunarto MP.

”Materi BTP dan aspek keamanan 
mengupas tentang regulasi, dosis 
(numerik, CPPB, ADI) dan Jenis BTP,” 
ungkapnya.

Iswoyo mengatakan, keamanan 
pangan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dan perlu mendapatkan perhatians 
serius dari seluruh kalangan masyarakat.

“Terkait dengan penyiapan bahan 
pangan dan makanan yang akan diolah 
untuk dikonsumsi, termasuk pengetahuan 
dan informasi perihal Bahan Tambahan 
Pangan, sehingga makanan yang 

dikonsumsi benar benar aman, sehat dan 
tidak menimbulkan efek negatif (sakit),” 
tuturnya.

“Keracunan makanan sebenarnya 
dapat dicegah dengan melakukan 
pengolahan yang benar, menerapkan 
hygiene dan sanitasi serta mengaplikasikan 
bahan tambahan pangan sesuai regulasi 

dengan dosis yang tepat,” tambahnya.
Pada sosialisasi ini juga ditunjukkan 

jenis jenis bahan tambahan pangan yang 
diizinkan dan praktik identifikasi adanya 
senyawa berbahaya borak pada olahan 
daging (bakso) yang dipraktikkan oleh 
mahasiswa FTP-USM Anita Rahayu dan 
Dyah Ayu.

Pengembangan 
Produk Baru 

Harus Didukung  
Entrepreneur Skill

Sosialisasi Keamanan Pangan 
di SMKN 6 Kendal

Dr Haslina: FSM Undip 
Cocok Jadi Partner

   FTP USM-FSM Undip Bekerja Sama
SEMARANG - Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang (FTP 
USM) dan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro (FSM 
Undip) menjalin kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman 
di ruang sidang Dekan lantai 4 Gedung Acintya Prasada FSM Undip pada 
Selasa (31/5).
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FTP

Penyuluhan Pascapanen 
Buah Tomat

SEMARANG – Dosen Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Semarang 
(USM) memberikan Sosialisasi Kepada 
siswa SMK Negeri 1 Bawen Kecamatan 
Bawen kabupaten Semarang pada hari 
Senin (13/6).

Sosialisasi diberikan langsung oleh dosen dari 
Fakultas Teknologi Pertanian, diantaranya Ir 
Dewi Larasati MSi dan Aldila Sagitaning Putri S 

Si MSc dan Ir Elly Yuniarti Sani MSi serta melibatkan 
dua mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 
yaitu Naila dan Amal.

Siswa SMK Negeri 1 Bawen diberikan penyuluhan 
tentang penanganan pasacapanen buah tomat, 
pembuatan selai tomat dan pembuatan dodol tomat.

Peserta sosialisasi adalah siswa-siswi SMK Negeri 
1 Bawen berjumlah 56 siswa yang didampingi oleh 
guru SMK Negeri 1 Bawen yaitu ibu Rinada dan Bapak 
Awan.

Dewi Larasati memberikan materi Penanganan 
pascapanen tomat, serta Elly Yuniarti Sani 
menyampaikan materi pembuatan selai tomat dan 
Aldila Sagitaning Putri menyampaikan materi 
pembuatan dodol, dan dalam pelaksanaannya dibantu 
oleh dua mahasiswa.

Dewi Larasati mengatakan, tujuan dari sosialisasi 
ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan, keterampilan agar kompenten dalam 
pelaksanakan cara produksi yang baik.

”Penanganan pasca panen yang baik dan 
melakukan proses pembuatan berbagai produk 
olahan, maka perlu adanya penambahan ilmu 
pengetahuan dan ketrampilan dalam hal penanganan 
pascapanen dan pengolahan tomat. Dan pengolahan 
tomat yang bosa meningkatkan nilai tambah bisa 
dibuat berbagai macam olahan antara lain dibuat selai 
tomat dan dodol tomat,” ungkap Dewi.

Teknik penanganan pascapanen tomat yang benar, 
dapat mengurangi susut panen dan pasca penen.

Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 
jika memungkinkan mereka dapat mengekspor buah 
tomat terutama untuk tomat konsumsi segar.

Kegiatan yang dilakukan dalam program 
pengabdian Masyarakat ini ditujukan untuk 
membantu menambah wawasan pengetahuan para 
siswa dan siswi Siswa SMK Negeri 1 Bawen.

Sehingga dapat menjadi bekal bagi mereka untuk 
bekerja dan disebar luaskan ke lingkungan masyarakat 
sekitar.

”Oleh karena itu target dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah, bertambahnya 
pengetahuan siswa dan siswi SMK Negeri Bawen 
tentang penanganan pascapanen tomat dan 
bertambahnya kemampuan para siswa dam siswi 
SMK Negeri Bawen dalam mengolah pisang menjadi 
selai tomat dan dodol tomat,” harap Aldila.

SEMARANG – Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang (FTP USM) 
memberikan Pelatihan Teknologi Pembuatan Tahu Susu kepada 
Siswa SMA Muhammadiyah 4 Kendal Melalui pada Jumat (10/6) 
di Aula SMA Muhammadiyah 4 Kendal. 
Kegiatan didanai oleh Universitas Semarang (USM). 
Tim terdiri atas Anisa Rachma Sari MSi, C.Hari Wibowo SPt MP, 
dan Ika Fitriana STP MSc.

Ika Fitriana menyatakan pentingnya pengolahan produk 
pertanian karena sekarang ini produk makanan sangat 
bervariasi akibat tuntutan dalam pemenuhan kepuasan 
konsumen.

”Jika ingin menjadi wirausaha di bidang makanan sangat 
cocok untuk menimba ilmu dan mencari pengalaman di 
Fakultas Teknologi Pertanian USM,” ujar ketua Prodi S1 THP 
FTP USM.

Menurutnya, peluang yang ada untuk usaha susu murni ini 
masih terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin menjalankannya 
sehingga bisa mendatangkan keuntungan.

”Di zaman sekarang, banyak variasi produk olahan susu 
yang sudah dimodifikasi mulai dari susu yang diberi berbagai 
jenis flavor sampai olahan inovatif dari susu. Kunci sukses usaha 
susu yakni pilih lokasi yang strategis serta memiliki kemampuan 
khusus dalam membuat aneka jenis varian olahan susu yang 
ditawarkan. Semakin banyak menu inovatif yang dibuat, maka 
semakin banyak pula minat konsumen,” ungkapnya.

Anisa Rachma Sari mengatakan, faktor yang mempengaruhi 
mutu tahu susu yakni pemilihan bahan baku, bahan 
penggumpal, keadaan sanitasi, dan proses pengolahan.

”Karakteristik dan kelebihan tahu susu yakni dari segi 
penampilan warna yang bersih, halus, tekstur kenyal, rasa gurih, 
dan memiliki nilai gizi yang tinggi karena mempunyai kadar 
protein dan kadar lemak yang cukup,” ucap Anisa.

Hal penting yang mempengaruhi kualitas dalam pembuatan 
tahu susu yakni substitusi susu kedelai cukup sebanyak 25% dari 
jumlah susu sapi yang digunakan agar diperoleh tahu susu yang 
disukai konsumen. Sebab semakin meningkat substitusi kedelai 
akan menghasilkan produk tahu susu yang semakin langu akibat 
enzim lipoksigenase yang terdapat pada kedelai.

Menurut Hari Wibowo, pengolahan susu menjadi tahu 
susu merupakan salah satu cara untuk memperpanjang waktu 
simpan susu karena susu segar mudah mengalami kerusakan.

”Pemilihan teknologi tersebut karena prosesnya sederhana, 
dan bahan-bahnnya mudah didapat sehingga mudah untuk 
diterapkan di rumah. Teknologi pembuatan tahu susu yang baik 
adalah menggunakan bahan baku susu murni yang berkualitas, 
pada proses inti yaitu penambahan enzim proteolitik untuk 
menggumpalkan susu,” ungkap Wibowo.

Dia mengatakan, pembuatan tahu susu prinsipnya sama 
dengan pembuatan tahu dari susu kedelai. Bahkan lebih singkat 
waktu pengolahannya. ”Asam cuka yang ditambahnkan pada 
pembuatan tahu susu berfungsi sebagai koagulan, dengan cara 
menambahkan sedikit demi sedikit dan tetap diaduk perlahan,” 
tandasnya.

Pelatihan Pembuatan 
Tahu Susu

SEMARANG – Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Semarang 
(USM) meng ge la r  k u l ia h  u mu m 
pengembangan produk baru berbasis 
komoditas lokal pada Selasa 11 Januari 2022.

Kuliah umum FTP USM mengangkat 
tema “Pengembangan Produk Baru Berbasis 
Komoditas Lokal dan Menumbuhkan 
Jiwa Entrepreneur dari Kampus” dengan 
menghadirkan narasumber Guru Besar 
Teknologi Hasil Pertanian Universitas 
Andalas, Padang Prof. Dr. Ir. Novizar Nazir, 
M.Si

Dalam kesempatan itu, Prof Novizar 
mengatakan, pengembangan produk baru 
harus didukung oleh entrepreneurship skill.

“Jadi pengembangan produk baru 
berbasis komoditas lokal harus didukung 
oleh sains, teknologi, soft skill kemudian 

enterpreneurship skill dan itu harus 
dipersiapkan oleh perguruan tinggi,” 
katanya.

Secara sederhana, produk baru tersebut 
bisa saja produk lama akan tetapi dikemas 
ulang dengan modifikasi yang baru.  Dengan 
adanya modifikasi tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan nilai dari produk tersebut.

“Jadi bagaimana kita meningkatkan 
nilai jual suatu produk berbasis komoditas 
lokal. Dengan kemasan baru sehingga nilai 
komersial meningkat,” tandasnya.

Menurut Prof Novizar dida lam 
pengembangan produk baru harus ada 
basic ilmu, teknologi, soft skill, skill 
kewirausahaan.

“Jadi bagaimana pengembangan produk, 
meliputi ide, sharing ide, uji coba, evaluasi, 
uji pasar hingga launching,” ungkapnya.

Selain itu untuk pengembangan produk 

baru berbasis komoditas lokal juga sangat 
perlu melibatkan perguruan tinggi.  “Kerja 
sama dengan perguruan tinggi harus 
dibangun untuk perbaikan produk,” 
tambahnya.

Sementara itu, Dekan FTP USM Dr. Ir. 
Haslina, M.Si mengatakan, tujuan dalam 
rangka meningkatkan kualitas referensi 
peserta di bidang teknologi pangan dan hasil 
pertanian dan perkembangannya.

“Kita semua berharap, melalui kegiatan 
kuliah tamu ini dapat menciptakan inovasi 
dan kreativitas pada pengembangan produk 
baru berbasis komoditas lokal,” katanya.

Selain itu, dapat menumbuhkan jiwa 
entrepreneurship dari kampus untuk 
memenuhi tuntutan perkembangan ilmu 
pengetahuan  dan teknologi di bidang 
teknologi pangan.

Kuliah Umum FTP USM, 
Pengembangan Produk Baru 

Berbasis Komoditas Lokal
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FAKULTAS PSIKOLOGI

Dr MM Shinta Pratiwi MA Psikolog mengatakan 
Tujuan kegiatan ini untuk memberikan 
pemahaman kepada siswa dan para pengajar 

bahwa minat individu harus digali dan dieksploras
”Kegiatan pengabdian masyarakat di Sekolah Alam 

Planet Nufo Rembang dengan memberikan penyuluhan 

dan tes minat untuk memetakan minat siswa SMK dan MA 
di sekolah tersebut. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan 
pemahaman kepada siswa dan para pengajar bahwa minat 
individu harus digali dan dieksplorasi untuk mendukung 
pendidikan, penjurusan dan pemilihan karir siswa,” ucap 
Dr MM Shinta.

”Siswa-siswa di Sekolah Alam Planet Nufo Rembang 
memang diarahkan untuk menelusuri dan menekuni 
minatnya dengan disediakannya fasilitas pembelajaran 
dan kurikulum pendidikan yang mendukung. Pada 
materi selanjutnya, siswa-siswa mendapatkan tugas untuk 
mengisi inventori minat guna memetakan minat bakat 
mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Prof Dr Ir Mujiastuti Handajani MT 
mengungkapkan kegiatan ini didukung oleh pengajar dan 
pimpinan Sekolah Alam Planet Nufo Rembang serta Siswa 
sangat antusias mengikuti acara ini.

”Kegiatan didukung sepenuhnya oleh staf pengajar 
dan Pimpinan Sekolah Alam Planet Nufo Rembang , 
Dr.Mohammad Nasih. Siswa-siswa juga antusias dalam 
berpartisipasi dan menyatakan mendapat pemahaman 
baru tentang minat bakat individu,” ungkap Prof 
Mujiastuti.

Sosialisasi Pengenalan 
Minat dan Bakat 

SEMARANG -Tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM) dari Dosen Fakultas 
Psikologi Universitas Semarang (USM) Dr MM 
Shinta Pratiwi MA Psikolog dengan anggota 
Prof Dr Ir Mujiastuti Handajani MT dan Retno 
Ristiasih Utami MSi Psikolog memberikan 
materi berupa pengenalan tentang pengertian 
minat dan bakat serta sampai sejauh mana 
minat dan bakat berperan dalam karier individu 
bagi Siswa-siswa di Sekolah Alam Planet Nufo 
Rembang, pada Selasa 24 Mei 2022.

Magister Psikologi Gelar  
Pelatihan Penulisan 
Artikel Ilmiah

SEMARANG - Program Pascasarjana Universitas 
Semarang (USM) meneyelenggarakan workshop penulisan 
artikel ilmiah dengan tema “Kiat Menembus Jurnal Nasional 
Terkreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi” pada Sabtu 
(2/7). 

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Pascasarjana USM Dr 
Indarto SE Msi, dan dipandu oleh Dr Rohmini Indah Lestari ST 
MM. Ketua Panitia Workshop Dr Mulya Virgonita Iswindari 
SPsi MSi Psikolog menjelaskan, bahwa penyelenggaran 
workshop ini disamping untuk meningkatkan kemampuan  
teknis penulisan publikasi bagi para dosen dan mahasiswa, 
serta  sebagai launching terbitnya dua jurnal ilmiah milik 
Pascasarjana USM yaitu Sustainable Business Journal dari 
Prodi Magister Manajemen dan Reswara Journal of Psychology 
dari Prodi Magister Psikologi. 

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga Dr Robiyanto SE MM  telah menjadi reviewer 
pada beberapa Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional. 
Narasumber kedua adalah Dosen Magister Hukum Universitas 
Semarang Dr Zaenal Arifin SH MKn yang juga menjabat 
sebagai Editor in Chief Jurnal Ius Constituendum.  

Robiyanto dalam paparannya menjelaskan, bahwa dalam 
pemilihan publish di jurnal internasional perlu berhati-hati 
mengingat banyaknya jurnal predator yang akan merugikan 
para penulis.  

SEMARANG – Fakultas Psikologi 
Universitas Semarang (USM) 
menggelar Workshop Metodologi 
Penelitian Kuantitatif bagi Dosen, pada 
Sabtu 21 Mei 2022, secara online.

Kegiatan ini menghadirkan 
narasumber dari Universitas Surabaya, 
Dr Ida Bagus Siaputra SPsi.

Keiatan dihadiri Dekan Fakultas 
Psikologi USM Dr Rini Sugiarti MPsi 
Psikolog, dan seluruh dosen di Fakultas 
Psikologi Universitas Semarang.

Da lam sambutannya, R ini 
mengatakan, setiap dosen memiliki 
kewajiban melakukan penelitian 
sebagai bentuk melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.

Dia berharap, setelah kegiatan ini 
hasil penelitian para dosen menjadi 
lebih bagus. ”Kami berharap, para 
dosen terus semangat dalam berkarya 
dengan melakukan penelitian dan 
mengajarkan kepada para mahasiswa,” 
ungkap Rini.

D i a  mengat a k a n ,  t u ju a n 
pelaksanaan kegiatan ini adalah 
untuk meningkatkan kompetensi 
dosen agar dapat menghasilkan 
lulusan yang berkualitas. ”Tujuan 
pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk 

meningkatkan kompetensi dosen agar 
dapat menghasilkan lulusan yang 
memiliki kualitas kompetensi yang 
relevan dengan perubahan lingkungan 
d a n meneg u h k a n kom it men 
intelektual demi kemajuan ilmu 
Psikologi,” tuturnya.

S e m e n t a r a  i t u ,  D a l a m 
pemaparannya, Ida Bagus Siaputra 
menyampaikan materi mulai dari 
f ilosofi dan konsep kuantitatif, 
pemahaman dan kesalahpahaman 
tentang metode kuantitatif serta 
tantangan psikologi kuantitatif hingga 

memberikan contoh-contoh artikel 
bereputasi dan artikel yang terdapat 
kesalahan dalam konsep utama 
kuantitatif.

Proses diskusi berlangsung 
secara interaktif, beberapa dosen 
bertanya dan berdiskusi kepada 
pemateri mengenai metode penelitian 
kuantitatif. Dalam sesi tersebut, dia 
juga menampilkan beberapa artikel 
untuk diulas lebih lanjut oleh para 
dosen dengan mengamati beberapa 
kesalahan pada artikel yang telah 
dipublish.

Fakultas Psikologi USM Gelar 
Workshop Penelitian Kuantitatif

Pelatihan Curiosity Base 
Learning Program

SEMARANG –  Tim Pengabdian kepada Masyarakat 
(PkM) Fakultas Psikologi Universitas Semarang (FPSI 
USM) bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota 
Semarang, memberi pelatihan ”Curiosity Base Learning 
Program guna Meningkatkan Stimulasi Belajar Anak Usia 
Dini” kepada 40 Pendidik PAUD se Kota Semarang pada Jumat 
(3/6) di Balai Kecamatan Candisari, Semarang.

Tim PkM FPSI USM diketuai oleh Sri Widyawati SPsi 
MSi Psikolog, dan beranggotakan Anna Dian Savitri SPsi MSi 
Psikolog, Purwaningtyastuti SPsi MSi Psikolog, dan Markus 
Nanang Irawan BS SPsi MPsi Psikolog, dan dibantu mahasiswa 
Saifudin dan Zila.

Sri Widyawati yang menyampaikan, curiosity adalah 
keinginan yang kuat untuk mengetahui atau mempelajari 
sesuatu, dimana rasa ingin tahu tersebut telah dibawa sejak 
bayi dilahirkan. ”Orang tua tidak perlu memaksakan rasa 
ingin tahu pada anak, biarkan berjalan secara alami, orang tua 
hanya memastikan bahwa rasa ingin tahu anak selalu terjaga. 
Pendidik bagi anak usia dini perlu disiapkan sejak awal, dari 
orang dewasa, teman, dan lingkungan fisik,” ujar Sri.

Menurut Ketua PkM FPSI USM tersebut, dalam 
memberikan stimulasi pada anak usia dini perlu diperhatikan 
agar dosisnya tepat.

Kemudian, Ketua HIMPAUDI Wilayah Kota Semarang 
Bunda Evi Trisnawati SPd, menambahkan bahwa HIIMPAUDI 
Kota Semarang menyambut gembira kegiatan pengabdian yang 
berupa pelatihan ini karena dapat menambah pengetahuan 
dan wawasan pendidik.
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SEMARANG – Fakultas Psikologi USM 
menjadi mitra Special Olympics Indonesia 
dalam kegiatan Test Event Pekan Special 
Olympic Indonesia (Pesonas) Ke-1 tahun 
2022 yang diadakan di Kota Semarang.

Dalam kegiatan test event yang 
dilakukan 20-21 Mei 2022 lalu itu, Fakultas 
Psikologi USM mengirimkan 5 psikolog 
dan 20 mahasiswa untuk melakukan 
pemeriksaan psikologi pada 90 atlet dengan 
disabilitas intelektual (bertalenta khusus).

Kelima psikolog yang bertugas adalah 
Yudi Kurniawan, M.Psi., Psikolog, Retno 
Ristiasih Utami, M.Si., Psikolog, Markus 
Nanang Irawan Budi Susilo, M.Psi., Psikolog, 
Feti Pratiwi, M.Psi., Psikolog, dan Maria 

Yuliana Wangge, M.Psi., Psikolog.
Kegiatan test event Pesonas ini 

dilakukan di Sasana Widya Praja Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah Provinsi Jateng.

Menurut Kaprogdi Psikologi USM, 
sekaligus petugas yang bertugas di event 
tersebut, yaitu Yudi Kurniawan, M.Psi., 
Psikolog, kegiatan tersebut sangat baik, ter-
utama untuk menyalurkan kemampuan 
olahraga dan seni yang dimiliki oleh rekan 
rekan disabilitas intelektual dengan talenta 
khusus. ”Kami mengapresiasi kegiatan event 
pesonas.Dengan adanya kegiatan ini teman-
teman dengan disabilitas intelektual dengan 
talenta khusus memiliki wadah untuk 

berkarya,” ujarnya.
Bagi Fakultas Psikologi USM, katanya, 

kegiatan ini memberikan ruang bagi 
mahasiswa untuk memberikan pengalaman 
melakukan pemeriksaan psikologi bagi atlet 

dengan hambatan intelektual.
”Para mahasiswa yang terpilih untuk 

membantu acara ini sangat beruntung, 
karena bisa menerapkan ilmunya baik teori 
maupun praktik,” ungkap Yudi.

Penandatanganan kerja 
sama dilakukan di Lapas 
Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIA Semarang pada Rabu 
(30/03).

Naskah kerja sama ditan da-
tangani oleh Dekan Fakul tas Psikologi 
USM, Dr L Rini Sugiarti SPsi MSi 
Psikolog dan Kepala Lembaga Pema-
syarakatan (Lapas) Perempuan Kelas 
IIA Semarang, Kristiana Hambawani 
A MdIP SSos MH. 

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Wakil Dekan FPSi USM, Dr Erwin 
Erlangga, SPd MPd, Ketua Program 
Studi FPSi USM Yudi Kurniawan SPsi 
MPsi, Sekretaris Program FPSi USM 

Rusmalia Dewi SPsi MSi Psikolog dan 
para pegawai Lapas Perempuan Kelas 
IIA Semarang.

Dalam sambutannya, Dekan 
Fakultas Psikologi USM mengatakan, 
kerja sama ini dapat meningkatkan 
sumber daya manusia dalam berbagai 
aspek khususnya ilmu psikologi.

”Dengan adanya 
penandatanganan kerja sama 
antara Fakultas Psikologi USM dan 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Perempuan Kelas IIA Semarang ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
pengembangan sumber daya manusia 
dalam berbagai aspek ilmu psikologi.
Selain itu juga memperluas wawasan 

dan pengetahuan dari berbagai hal 
berupa bidang akademik maupun 
nonakademik,” ujar Rini.
Pengembangan Pendidikan

Kerja sama meliputi komitmen 
untuk bekerja sama dalam 
pengembangan pendidikan dan 
pelatihan, serta penerbitan jurnal.

Kepala Lapas Perempuan Kelas 
IIA Semarang, Kristiana berharap 
penandatanganan kesepahaman 
ini akan berdampak positif bagi 
peningkatan aspek pendidikan.

”Kerja sama seperti ini dapat 
menjadi sarana pengembangan 
antarkedua belah pihak. Karena itu, 
kami berharap penandatanganan 
kesepahaman ini akan berdampak 
positif  bagi kita semua dengan 
peningkatan dalam berbagai aspek 
pendidikan dan pelatihan,” tandas 
Kristiana.

Tim PkM Psikologi 
USM Beri Sosialiasi 
Green Leadership

SEMARANG - Tim Pengabdian kepada 
Masyarakat (PKM) Fakultas Psikologi Universitas 
Semarang (USM) telah memberikan sosialisasi 
dengan tema Peningkatan Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang Green Leadership, pada baru-
baru ini.

Sosisalisasi ini berikan kepada Karyawan 
BPR Restu Artha Makmur Semarang. Tim PKM 
Fakultas Psikologi terdiri dari Dian Wishnu 
Brata SPsi MSi, Lisa Ardaniyati SPsi MA,  Dr 
Constantinus SPsi MPsi, Psikolog dan Hermiana 
Vereswati SPsi MPsi.

Sebagai bentuk dari Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, Tim PkM Psikologi memberikan 
pengetahuan dan pemahaman mengenai 
diperlukannya Greeen Leadership yang tertuang 
pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 
(2021-2025).

Menurut Wishnu, keuangan berkelanjutan 
merupakan dukungan menyeluruh dari sektor 
jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan 
kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan 
hidup.

Adapun materi yang disampikan dalam 
sosialisasi ini antara lain, Taksonomi Hijau, Kinerja 
Green Leadership : Triple Bottom Line, Perilaku 
Ramah Lingkungan, dan Perilaku Menjaga 
Lingkungan Hidup. “Diharapkan melalui kegiatan 
ini peserta dapat mengaplikasikan perilaku 
menjaga lingkungan dan perilaku hemat energi 
dalam kehidupan sehari-hari di ruang lingkup 
pekerjaan sektor perbankan,” ucap Wishnu.

Yang dalam hal ini perbankan tidak hanya 
berfokus pada pencapaian target keuangan 
tetapi, dapat turut serta berpartisipasi menjaga 
lingkungan seperti penerapan penghijauan di 
lingkungan, penggunaan AC, listrik dan air yang 
tepat guna, perilaku membuang sampah pada 
tempatnya, penerapan penggunaan tong sampah 
organik dan anorganik serta perilaku ramah 
lingkungan lainnya.

Para peserta terlihat antusias dalam mengikuti 
kegiatan ini, serta pesertapun diajak untuk 
memahami dampak pemanasan global terhadap 
segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak 
tersebut antara lain, kabakaran hutan, mencairnya 
es di Kutub, terjadinya banyak wabah penyakit, 
krisis air bersih, naiknya dan meningkatnya suhu 
air laut, dan masih banyak lagi.

Fakultas Psikologi USM Jadi 
Mitra Special Olympics Indonesia

FAKULTAS PSIKOLOGI

FPSi USM-Lapas Perempuan 
Jalin Kerja Sama

SEMARANG – Fakultas Psikologi (FPSi) Universitas Semarang 
(USM) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II 
A Semarang menandatangani nota kesepahaman (MoU).



18
WARTA USM

NO. 02 l VOL. 23 l APRIL - JUNI 2022

FTIK

SEMARANG – Dosen Fakultas Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Jurusan Sistem Informasi 
Universitas Semarang (USM), Saiful Hadi ST MKom 
menjadi narasumber dalam Pelatihan Digital Training 
of Teacher dengan tema ”Meningkatkan Kreativitas 
Calon Pendidik melalui Pembelajaran Berbasis 
Multimedia”, 24-25 Mei 2022.

Kegiatan yang diikuti anggota dan pengurus Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (HMJ PAI) 
dan perwakilan kelas program studi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
Pada kesempatan itu Saiful memberikan materi tentang 

Microsoft 365 dan Microsoft Teams.
Mneurutnya, setiap platform memiliki kelebihan dan 

kekurangan.
Ada google classroom, google meet, zoom, microsoft teams, 

dan banyak lagi platform-platform lain untuk elearning. Masing-
masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

”Contoh aplikasi zoom memilki kelebihan dalam layanan 
meeting online dan menurut survei di Amerika, zoom memilki 
omset yang paling tinggi, tetapi kelemahannya tidak bisa untuk 
mengoreksi tugas seperti di google classroom atau microsoft 
team,” ujarnya.

”Kelebihan microsoft teams ada ofice dan fitur-fitur lain, 
beda dengan google karena word, excel dan lain sebagainya itu 

milik microsoft,” lanjutnya.
Dia mengatakan, pandemi ini menuntut 

perubahan di segala bidang.
”Dari pandemi ini kita dipaksa untuk berubah 

menjadi lebih baik maka ikutilah perubahan,” 
tegasnya.

Salah satu peserta pelatihan, Aulia Berlian Novita 
mengatakan, dari materi yang disampaikan sangat 
bermanfaat karena menjadi paham IT.

”Dari pelatihan ini saya merasa senang, karena 
sangat bermanfaat. Yang awalnya tidak mengerti 
sekarang mejadi mengerti IT,” kata Aulia.

Dosen FTIK  Beri Pelatihan Microsoft 365

SEMARANG –  Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang 
mengadakan penyuluhan pentingnya content creator dalam organisasi 
dan pelatihan fotografi bagi UMKM Desa Panjunan Kabupaten Pati.

Hal tersebut merupakan salah satu program kerja pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan pada massa pandemi 
Covid-19 dengan konsep Back To Village (BV) pada 11 Mei 2022.

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Semarang pada pelaksanaa semester genap masih menggunakan konsep 
Back To Village (BV). Hal tersebut dikarenakan masih merambaknya 
penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Kuliah Kerja Nyata juga dibatasi 
kegiatannya. Pembatasan kegiatan ini bertujuan untuk tidak 
melaksanakan kegiatan dengan banyak massa.

Salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, Rafi 
melaksanakan program KKN di tempat asalnya.

Dia melakukan penyuluhan pentingnya content creator sebuah 
komunitas pemuda Karang Taruna di Desa Panjunan. Selain itu dia 
juga mengadakan pelatihan fotografi produk kepada UMKM di Desa 
Panjunan.

Menurutnya, alasan memilih dua program tersebut karena di Desa 
Panjunan memiliki keaktifan kegiatan pemuda baik Karang Taruna 
maupun pemuda masjid, namun mereka belum memiliki keaktifan 
untuk mempublish kegiatan mereka.

Rafi mmengungkapkan, UMKM di Desa Panjunan harus bisa aktif 
berkembang menuju digital, maka dirinya membuat program pelatihan 
fotografi kepada UMKM Desa Panjunan.

”Di zaman digital, UMKM harus bisa melaju mengikuti zaman 
tersebut dan mereka harus mengerti dasar yang harus dipelajari ke 
digital, yaitu fotografi produk,” ujarnya.

Ajak Pelaku UMKM di Desa 
Panjunan Jadi Content Creator

SEMARANG – Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Universitas Semarang 
(USM) mengadakan Sosialisasi 
Penggunaan Media Sosial 
dan Public Speaking. 
Program ini merupakan 
bentuk implementasi 
dari pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) 
yang diselenggarakan 
pada masa pandemi 
Covid-19 yang dengan 
konsep Back To Village 
(BV) pada 11 Mei 2022.

Menurut Pelaksana 
Program KKN-BV, Mufi, 
pandemi virus Covid-19 
berdampak semua sektor, termasuk 
harus membatasi diri dengan orang lain. 
Hal itu juga dialami mahasiswa yang melakukan 
KKN yang menjalankan kegiatannya dengan 
menerapkan protokol kesehatan ketat.

”Maksud dari dibatasi disini adalah lingkup 
KKN yang wajib dilaksanakan di daerah asal masing-
masing dan harus selalu menerapkan protokol 

kesehatan serta tidak boleh membuat 
keramaian,” ujarnya.

Saat ini Mufi (21 tahun) 
melaksanakan KKN di 

tempat tinggalnya di RT 
01 RW 09 Kelurahan 
Bandarharjo, 
Kecamatan Semarang 
Utara, Kota Semarang.

Salah satu program 
kerja yang dilakukan 
adalah Sosialisasi 
Penggunaan Media 

Sosial dan Public 
Speaking bagi karang 

taruna.
”Karena di banyak 

anak remaja di wilayah tempat 
tinggal banyak terdapat remaja yang 

kurang percaya diri serta kurang bisa untuk 
menyampaikan segala ide kreatif mereka ke orang 
lain dan juga para remaja yang menggunakan sosial 
media. Namun mereka kurang mengerti bagaimana 
cara menggunakan bersosial media yang baik dan 
benar,” ujar Mufi selaku pelaksana program KKN-BV.

Sosialisasi Penggunaan 
Medsos dan Public Speaking

SEMARANG  – Program Studi Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) 
Uni versitas Semarang menggelar Public Relations 
Digital’s Day pada Selasa (21/6) di Kampus USM Jalan 
Soe karno-Hatta, Tlogosari Semarang.Kegiatan yang 
merupakan rangkaian Lustrum Ke-7 USM itu meng-
ambil tema ”How Digital PR Can Help You Build a Brand.

Kegiatan menghadirkan narasumber Mulawarman 
(Head of Regional Corporate Affairs Gojek Central 
West Java), Agustina Tuty (Pranata Humas Ahli Muda 
Diskominfo Pemprov Jawa Tengah), Tika Ristya Jaya 
(dosen prodi Ilmu Komunikasi FTIK USM) dan Aldilla 
Evriana, (perwakilan Perhumas Muda BPC Semarang).

Acara yang melibatkan Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Ilmu Komunikasi (Himalika) FTIK USM itu 
dibuka Dekan FTIK, Prind Triajeng Pungkasanti.

Menurut Prind, PR Digital’s Day ini merupakan 
kegiatan yang memberikan pengetahuan sekaligus 
meningkatkan kemampuan akademisi, praktisi di 

bidang public relations terutama beradaptasi dan bekerja 
dengan menggunakan teknologi digital yang semakin 
canggih.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FTIK USM, 
Edy Nurwahyu mengatakan, ”Workshop PR Digital ini 
membuka wawasan dan memberikan peluang khu sus-
nya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi FTIK USM untuk 
terjun dan terlibat dalam praktik PR di masa depan. 
Perkembangan teknologi digital bergerak pesat membuat 
ilmu dan pekerjaan public relations dituntut mengikuti 
perubahan teknologi yang makin maju,” ujarnya.

Dia mengatakan, dunia digital mengubah cara 
komunikasi antara organisasi dan publik. ”Dalam 
praktik PR atau kehumasan penggunaan internet 
membawa dampak dalam organisasi membina dan 
memelihara hubungan dengan public melalui pe-
ngelolaan informasi suatu organisasi yang juga 
memberikan perubahan pada cara kerja pada berbagai 
industri,” tandasnya.

Public Relations Digital’s Day, Peluang 
bagi Mahasiswa Progdi Ilmu Komunikasi
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SEMARANG – Tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM) Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (FTIK) Universitas 
Semarang (USM) memberikan pelatihan 
ketrampilan manajemen produksi secara 
digital kepada para pelaku UMKM di bawah 
binaan Serabut Nusa Ungaran, pada Kamis 
(09/06).

Tim PKM FTIK USM tersebut diketuai Rastri 
Prathivi MKom dengan anggota Susanto 
MKom, dan Mohammad Sani Suprayogi MCs, 

serta dua mahasiswa FTIK USM Jeremia Maheswara 
dan Ichsan Rinanto.

Rastri menjelaskan, tujuan tim pengabdi dari USM 
adalah guna meningkatkan ketrampilan manajemen 
produksi secara digital menggunakan aplikasi krealogi 
yang diinstal di smart phone peserta yaitu pelaku 
UMKM Binaan Serabut Nusa Ungaran.

”Maksud serta tujuan tim pengabdi dari USM 
adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan 
ketrampilan para pelaku UMKM tentang cara 
menggunakan aplikasi krealogi untuk melakukan 
manajemen produksi bagi produk barang yang 

mereka hasilkan. Selain itu juga dijelaskan pentingnya 
melakukan manajemen produksi setiap hari sehingga 
dapat dimonitoring hasil penjualan bagi produk-
produk UMKM,” jelas Rastri.

Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul dari peserta seputar bagaimana melalukan 
manajemen produksi dengan aplikasi krealogi dan 
kiat-kiat untuk melakukan manajemen produksi 
agar mendapatkan laba yang signifikan.  ”Pengelola 
UMKM menginginkan adanya peningkatan 
ketrampilan manajemen produksi secara digital bagi 
rekan-rekannya,” katanya.

Sementara itu Susanto memberikan penjelasan 
materi tentang kiat-kiat memulai manajemen produksi 
secara digital bagi para pelaku UMKM.

”Beberapa kiat – kiat yang perlu dilaksanakan 
untuk memulai manajemen produksi secara digital 
adalah melakukan perencanaan bahan baku dan 
pengelolaan jumlah produksi yang seimbang,” ungkap 
Susanto.

Dalam PKM ini Mahasiswa berpartisipasi dengan 
mendampingi para peserta yang kesulitan untuk 
membuat email dan mengakses aplikasi krealogi.

Susanto menambahkan, manajemen produksi 
perlu selalu disiplin dilakukan oleh pelaku UMKM 
dan adanya aplikasi krealogi akan mempermudah 
mereka melakukan manajemen produksi secara 
digital.

 Pelatihan Manajemen 
Digital bagi UMKM

FTIK

SEMARANG - Tim 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) dari Fakultas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (FTIK) 
Universitas Semarang (USM) 
memberikan pelatihan kepada 
siswa SMK NU 01 Kendal Jurusan 
Tata Boga dengan materi desain 
fliyer produk untuk promosi di 
media sosial , pada Jumat (27/5).

Tim pengabdian kepada 
masyarakat diketuai Saifur 
Rohman Cholil MKom dengan 
anggota April Firman Daru Mkom, 
dan Shona Chayy Bilqisth, MKom, 
serta dua mahasiswa FTIK USM 
Bagas Akbar Maulana dan Amelia 
Ulvina Bela.

Kegiatan dibiayai oleh 
Universitas Semarang (USM).

Saifur menjelaskan, tujuan 
tim pengabdi dari USM adalah 
guna meningkatkan kemampuan 
anggota kelompok dalam mengelola 
serta membina UMKM Di 
Kelurahan Ngesrep.

”Maksud serta tujuan tim 
pengabdi dari USM adalah 
memberikan pemahaman dan 
meningkatkan kemampuan Siswa 
SMK 01 Kendal tentang desain 
flyer yg bisa digunakan untuk 
pemasaran online pada media 
sosial, Selain itu juga dijelaskan 
pentingnya membuat berbagai 
macam desain fliyer secara cepat 
sehingga proses promosi online 
dapat berkesinambungan,” jelas 
Cholil.

Menurutnya, pertanyaan-

pertanyaan yang muncul 
dari peserta seputar berbagai 
macam desain produk untuk 
keperluan promosi membuktikan 
ketertarikan peserta dalam 
mempelajari materi pelatihan. 
”Kepala sekolah SMK 01 Kendal 
menginginkan kegiatan lanjutan 
untuk pendalaman pelatihan,” 
katanya.

Sementara itu Shona Chayy 
memberikan penjelasan materi 
tentang desain promosi secara 
mudah menggunakan aplikasi 
Canva.

”Canva adalah sebuah 
situs sekaligus aplikasi yang 
menyediakan tools untuk 
membuat desain grafis dan 
publikasi online. Canva kini 

menjadi salah satu aplikasi 
yang digemari karena terbilang 
mudah digunakan, bahkan 
untuk pemula. Siswa SMK NU 
01 Kendal dapat mengakses 
Canva melalui website, aplikasi 
PC, maupun handphone. Hal ini 
tentu semakin memudahkan para 

siswa berkreasi di manapun dan 
kapanpun,” ungkap Shona.

Dalam PKM ini Mahasiswa 
berpartisipasi dengan mempersiap-
kan komponen-komponen 
pelatihan dan membuat 
dokumentasi kegiatan seperti foto 
dan video.

Mahasiswi USM Jadi Finalis 
Duta Bahasa Jateng

SEMARANG - Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Teknik 
dan Informatika (FTIK) Universitas Semarang (USM) Zhafira Alya, 
menjadi finalis Putri Pemilihan Duta Bahasa Jawa Tengah (Jateng) 
Tahun 2022.

Zhafira mengaku sangat senang ketika namanya terdaftar dalam 
Finalis Putri Pemilihan Duta Bahasa Jateng, yang diumumkan 
melalui Instagram dutabahasa_jateng, pada Selasa (29/03).

“Saya tentu saja merasa senang. rasa tidak percaya juga sedikit 
muncul dalam benak saya. orang tua saya bahkan sangat senang dan 
berharap bahwa saya bisa memenangkan ajang duta bahasa jateng 
ini,” tuturnya.

Zhafira mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka akan 
sampai ke tahap finalis, setelah melewati seleksi administrasi, tes 
wawancara, dan psikotes.

“Saya juga tidak berharap banyak, karena saya mendaftarkan 
diri saya kepada ajang untuk mencoba peluang yang ada,” ungkap 
Zhafira.

“Akan tetapi, alhamdulillahnya saya berhasil masuk sampai 
finalis, yang mana saya sudah melewati seleksi administrasi, tes 
wawancara, dan psikotes,” lanjutnya.

Menurutnya, bahwa ajang pemilihan Duta Bahasa Jateng ini 
sangat inspiratif

“Event pemilihan duta bahasa jateng ini sangat inspiratif sekali 
ya. mengingat di zaman modern ini justru banyak sekali generasi 
muda yang mulai meninggalkan bahasa indonesia dengan baik dan 
benar,” jelas Mahasiswi FTIK USM tersebut.

“Tak hanya itu, bahasa Jawa yang seharusnya dilestarikan, 
sekarang ini jarang ditemui lagi. kebanyakan dari mereka merasa 
ketinggalan zaman dan malu jika harus menggunakan Bahasa 
Jawa,” imbuhnya.

Dia menambahkan, mengikuti ajang Pemilihan Duta Bahasa 
Jateng karena disarankan oleh 
temannya, yang meraih juara kedua 
pada tahun lalu.

“Awalnya saya memiliki teman baik 
di SMA yang mengikuti kegiatan ini 
dan berhasil sebagai pemenang putra 
2 tahun 2021. dari situ, teman saya 
yang bernama Rafi ini membujuk 
saya untuk meng ikuti ajang duta 
bahasa Jateng. Dia sangat yakin dan 
optimistis bahwa saya dapat melewati 
beberapa tes yang diselenggarakan 
dengan baik,” ungkapnya.

Dia berharap, melalui ajang 
ini, masyarakat dapat 
dengan mudah menerima 
informasi seputar bahasa.

“Melalui ajang ini, 
masyarakat menjadi 
lebih terbantu dan 
lebih mudah dalam 
belajar Bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar, 
Bahasa Jawa dengan 
sepatutnya, serta tidak 
melupakan Bahasa 
Inggris sebagai bahasa 
internasional,” tandasnya.

Pelatihan Desain Flyer
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KEMAHASISWAAN

SEMARANG – Program Studi Magister 
Manajemen Univesitas Semarang (MM USM) akan 
menyelenggarakan Diskusi Buku Ajar dengan tema 
”Manajemen Strategi Diversifikasi” pada Sabtu (28/5) 
pukul 08.30 WIB. Kegiatan ini dilakukan secara online 
menggunakan platform zoom meeting dengan ID: 925 
0202 2303 dengan password: USM JAYA.

Narasumber kegiatan ini Ketua Pengurus Yayasan 
Alumni Universitas Diponegoro, Prof Dr Ir Hj Kesi 
Widjajanti SE MM dan Dosen MM USM, Dr Drs 
Paulus Wardoyo MM.

”Kegiatan ini bertujuan untuk mengupas dan 
memberik masukan bagi pengembangan penulisan 
buku selanjutnya, memberikan wawasan dan 
pengetahuan kepada mahasiswa dan praktisi serta 
pengguna buku manajemen strategi diversifikasi,” kata 

Kaprogdi Magister Manajemen USM, Dr Yuli Budiati 
SE MSi.

Dia mengatakan, diskusi buku ini dapat 
meningkatkan literasi informasi terutama bagi 
mahasiswa pasca sarjana bidang manajemen dan 
pelaku usaha baik perusahaan besar maupun umkm 
yang akan melakukan perluasan usaha. Kegiatan ini 
dapat diikuti dengan melakukan pendaftaran di link 
https://bit.ly/formpendaftaranbukuajar.

”Saya berharap diskusi ini bisa memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa tentang praktek 
manajemen strategi diversifikasi di dunia bisnis, 
dan juga kepada para praktisi dapat memberikan 
wawasan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam 
meningkatkan perolehan laba, peningkatan market 
share serta bersaing dengan kompetitor,” ungkap Yuli.

SEMARANG – Tim Pengabdian 
kepada Masyarakat (PKM) Magister 
Manajemen Universitas Semarang 
(MM USM) memberikan pelatihan dan 
penyuluhan Kelompok Wanita Tani 
(KWT) ”Karya Bersemi” di Desa Rejosari 
Demak, baru-baru ini.

Pelat i ha n ya ng d i la ku ka n tenta ng 
diversif ikasi olahan hasil pertanian, 
pemasaran dan keuangan. Tim PkM ini 

diketuai Dr Rohmini Indah Lestari ST MM, 
anggota Dr Indarto SE MSi, Dr Yuli Budiati SE 
MSi, dan Ir Dewi Larasati MSi.

”Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pelatihan cara menggunakan oven, peningkatakan 
kemampuan dan innovasi produk olahan hasil 

pangan, meningkatkan pengetahuan pemasaran 
secara digital dengan menggunakan gawai, serta 
mengelola keuangan hasil usaha,” kata Rohmini.

Rohmini mengatakan, materi yang diberikan 
oleh Tim PkM yaitu pelatihan menggunakan oven, 
mengolah hasil pertanian menjadi makanan siap 
santap, seperti membuat kue kering dari tepung 
pisang.

Materi pemasaran dan pengelolaan juga 
perlu disampaikan pada kegiatan ini, sehingga 
KWT mampu memasarkan produknya secara 
luas dan mampu memisahkan keuangan untuk 
usaha dengan rumah tangga, melalui pencatatan 
pembukuan sederhana dengan buku kas.

”Saya berharap dari pelatihan ini KWT Karya 
Bersemi dapat membuat olahan bahan pangan 
dari hasil pertanian dengan oven dari pemerintah, 
dapat memasarkan secara luas, yang akhirnya 
akan memberikan tambahan penghasilan rumah 
tangga bagi para peserta,” ungkapnya.

Pembekalan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal

SEMARANG – Dalam rangka peningkatan pemahaman 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Semarang 
(USM), Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang (BPM 
USM) menggelar Rapat Tinjauan Manajemen pada Jumat (10/6) 
di lantai 2 Ruang Sidang Gedung Menara USM.

Rapat Tinjauan Manajemen ini dihadiri oleh 30 peserta terdiri 
atas rektorat, direktur pascasarjana, para dekan fakultas USM, 
kepala biro, kepala Unit, serta kepala bagian dari setiap unit atau 
bidang.

Ketua BPM USM, Dr Ardiani Ika SSE MMAk CA CPA 
mengatakan, rapat tinjauan manajemen ini untuk meningkatkan 
pemahaman tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 
Universitas Semarang.

”Tujuan diselenggarakannya rapat tinjauan manajemen ini 
untuk meningkatkan pemahaman tentang Sistem Penjaminan 
Mutu Internal Universitas Semarang dalam pelaksanaan standar 
akademik dan nonakademik,” kat Ardiani.

”Acara Rapat Tinjauan Manajemen ini ke depan akan 
dilaksanakan secara periodik satu tahun sekali,” tambahnya.

Tim PKM MM
Berikan Pelatihan 

Prodi MM USM Gelar Diskusi Buku 
Manajemen Strategik Diversifikasi

Lustrum Ke-7 USM
Nasywa dan Gema Juara 

Lomba Karya Tulis Ilmiah
SEMARANG  – Nasywa Rahmatullaily Kurnia, siswi SMA 

Islam Sultan Agung Semarang keluar sebagai juara pertama 
kelompok SMA dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) 
Universitas Semarang di Ruang Sidang Fakultas Teknik, Lantai 7 
Gedung Menara USM, Rabu (18/5).

Nasywa terpilih menjadi yang terbaik setelah berhasil 
mempresentasikan karya tulis ilmiah di depan para juri yang 
berjudul ”Rancang Bangun ‘Hassan’ (Hand Spray Sanitizer) Upaya 
Generasi Muda dalam Mencegah Penularan Virus Covid-19 di Era 
Pandemik”.

Di kelompok mahasiswa, tempat terhormat diraih Gema 
Aditya Mahendra dari Universitas Negeri Semarang dengan karya 
ilmiahnya berjudul ”Green Synergy of Tofu Indsutry (Greefy) 
sebagai Pengolahan Limbah Industri Tahu Berbasis Proses 
Integrasi dalam Rangka Menuju SDGS 2030”.

Kegiatan dibagi dua kelompok yakni untuk siswa SMA dan 
mahasiswa.

”Kegiatan ini merupakan salah satu dari sekian banyak 
kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati Lustrum 
Ke-7 dan Dies Natalies Ke-35 USM,” katanya.

Dia menjelaskan, ada beberapa tahapan seleksi dalam LKTI 
ini mulai dari tahap seleksi atau penjurian, yaitu desk evaluation. 
Dalam penjurian ini diambil 5 naskah terbaik di setiap kategori 
(SMA dan mahasiswa–red).
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SEMARANG - Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Mapala Universitas Semarang (USM) 
menerjunkan personel untuk membantu evakuasi 
banjir Rob di Semarang, baru-baru ini.

Banjir rob di Semarang merupakan fenomena 
alam yang rutin setiap tahun. Jebolnya tanggul PT 
Lamicitra Nusantara menyebabkan daerah sekitar 
Pelabuhan Tanjung Emas menjadi daerah paling 
terdampak.

Pada Senin, (23/05/2022) banjir rob sampai ke 
titik pos IV pelabuhan Tanjung MAS.

”Ka mi da r i  Mapa la USM la ngsu ng 
mengerahkan personil sebanyak enam orang 
untuk membantu evakuasi, sebelumnya kami 
mendapatkan informasi dari BPBD Kota Semarang 
bahwa PT Fuji Metec membutuhkan bantuan 
untuk mengevakuasi para karyawannya,” ujar 
Ketua UKM Mapala, Dennis.

Sebelum pemberangkatan, koordinator 
Bidang Search and Rescue UKM Mapala USM 
berkoordinasi dengan ketua umum untuk 
mengoordinasikan jajarannya dalam membantu 
evakuasi.

Informasi awal, katanya, posko induk BPBD 
Kota Semarang berada di pos IV Pelabuhan Tanjung 
MAS, semua sukarelawan berkumpul dan langsung 
menyebar ke titik-titik yang terdampak, khususnya 
evakuasi karyawan PT Fuji Metec sebanyak 600 
orang.

Sukarelawan gabungan dari beberapa 
organisasai termasuk mapala usm langsung 
mengeva kuasi kar yawan yang mash di 
dalam Gedung untuk di bawa keluar dengan 
menggunakan perahu karet, dan juga truck.

”Jajaran pengurus dan semua anggota harus 
siap siaga dalam menghadapi bencana alam yang 
terjadi tiba-tiba,” ungkapnya.

Pemberangkatan personil ke lokasi bencana 
menjadi kewajiban pengurus yang harus dijalankan 
karena bentuk kepedulian terhadap masyarakat 
sekitar, terlebih anggota MAPALA USM telah di 
bekali materi di bidang pencarian dan pertolongan.

”Saya berharap, dengan kontribusi yang UKM 
Mapala lakukan ke masyarakat dapat meringankan 
dan membantu para korban dalam menghadapi 
musibah ini,” tandasnya.

KARANGANYAR – Tim Bola Basket Universitas 
Semarang (USM) meraih juara dalam Kejuaraan Bola 
Basket Piala DPRD Kabupaten Karanganyar yang 
berlangsung di GOR Punokawan Karanganyar, 
baru-baru ini.

Dalam kejuaraan ini Tim Bola Basket USM U-35 Putra 1 dan 
tim Putri U-30 berhasil meraih juara 1, dan tim U-35 Putra 2 
berhasil meraih juara 3.

Pelatih UKM Basket, Raden Aztama Valiantda mengatakan, 
tujuan tim Bola Basket mengikuti event DPRD Karanganyar untuk 
menambah jam terbang dan mengasah mental pemain.

”Menghadapi lawan senior ini merupakan kesempatan 
yang baik bagi para pemain, karena bisa mengeluarkan seluruh 
kemampuannya. Ini bermanfaat untuk menghadapi pertandingan 
berikutnya,” ujar Raden.

Menurutnya, dalam pertandingan kali ini tidak mudah karena 
bertanding melawan senior.

”Dari segi pengalaman, pemain kita kalah, tapi mereka pelan-
pelan mempelajari dalam setiap permainan dengan ulet dan 
mendengarkan instruksi dari pelatih, sehingga eksekusi yang 
dihasilkan bisa memperoleh hasil yang maksimal,” ungkapnya.

Pembina UKM Bola Basket, Ahmad Isy’abul Izzi merasa bangga 
dan memberikan apresiasi atas hasil yang diraih para atletnya.

”Kami mengapresiasi dan bangga terhadap para pemain karena 
terus menunjukkan prestasi. Ini menunjukan bahwa Universitas 
Semarang memang serius dalam melakukan pembinaan atlet. 
Semoga ke depan UKM Basket USM terus menjaga konsistensi 
sehingga mampu mengharumkan nama USM di kancah regional 
maupun nasional,” ungkapnya.

Ungkapan syukur juga diucapkan Pelatih UKM Bola Basket 
USM, Raden Aztama Valiantda.

”Saya berterima kasih kepada segenap kolega di Klaten dan 
Karanganyar yang sudah banyak membantu kami dalam event ini. 
Semoga hasil ini bisa jadi modal bagi anak-anak untuk menghadapi 
Pomda dan Lima yang akan digelar tahun ini,” katanya.

Mapala USM Bantu Evakuasi 
Banjir Rob di Semarang

CHRISTIAN 
ADINATA 

Tim Bola Basket Juara di Piala DPRD

SEMARANG  –  Mahasiswa 
Fa k u lt a s  Hu k u m Un ivers i t a s 
Semarang (USM), Christian Adinata 
menyumbangkan medali perunggu 
dari cabang bulu tangkis nomor 
beregu putra pada SEA Games 2021 
yang berlangsung di Hanoi, Vietnam. 
Kejuaraan yang berlangsung hingga 
22 Mei itu diikuti Thailand, Vietnam, 
Indonesia, Thailand, Filiphina, dan 
Singapura.

Tim putra Indonesia gagal ke 
final setelah di semifinal dikalahkan 
Thailand dengan skor 2-3.

‘’Saya dan teman-teman sudah 
berjuang keras, namun hasilnya 
belum maksimal karena hanya meraih 
medali perunggu dari nomor beregu 
putra. Masih ada kesempatan untuk 
mempersembahkan yang terbaik dari 
nomor perorangan. Semoga hasilnya 
bagus,’’ ujar Christian.

Menurutnya, menghadapi SEA 
Games 2021, dia telah fokus dan 
berlatih keras, baik fisik dan teknik. 
Dia juga telah mempelajari calon-calon 
lawan yang bakal dihadapi.

”Dari segi teknik, saya berlatih 
akurasi dan variasi pukulan, serta 
strategi bermain, ‘’ kata mahasiswa FH 
USM.

Christian bergabung dengan Tim 
Putra Indonesia bersama Chico Aura 
Dwo Wardoyo, Bobby Setiabudi, dan 
Yonathan Ramlie (tunggal), sSedangkan 
di sektor ganda diperkuat pasangan 
Pramudya Kusumawardana/Yeremia 
Erich oche Yacob Rambitan, Leo Rolly 
Carnando/Daniel Marthin, dan Rinov 
Rivaldy dan Adnan Maulana.

‘ ’Saya berharap dengan t im 
yang kuat Indonesia dapat juara di 
perorangan baik di sektor tunggal dan 
ganda,’’ ungkap Christian.

Mahasiswa USM yang 
Sumbang Perunggu 

di SEA Games Vietnam
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SEMAR ANG –   Di masa 
Pandemi Covid-19 ini, membuat 
program KKN di beberapa kampus 
harus dilakukan di rumah masing-
masing.

Sa lah satunya, Mahasiswi 
Universitas Semarang, Putri 
Isdwiyanti yang ikut melakukan 
berpatisipasi dalam melaksanakan 
KKN BV-V. Kegiatan ini di mulai 
pada 11 Mei sampai 2 Juni 2022.

Ia mengambil Tema ”Sosialisasi 
Pemberdayaan UMKM dengan 
Promosi Media Sosial”.

”Alasan saya mengambil tema itu 
karena di masa pandemi Covid-19 
banyak pelaku UMKM mengalami 

penurunan omset penjualan.Cara 
pemasaran produk dengan media 
sosial dinilai menjadi salah satu 
solusi mengatasi permasalahan 
tersebut,” ujar Putri.

Dalam program KKN, Putri 
menyampaikan materi Pemanfaatan 
Promosi melalui Media Sosial 
kepada UMKM. 

Setelah mem berikan materi, 
d i a  memb a nt u  p embu at a n 
akun Instagram dan membantu 
mengelola akun tersebut agar lebih 
baik dan menarik.

Pendampingan pada UMKM 
yang dilakukan di daerahnya 
mendapatkan respons positif dari 

pelaku UMKM. Salah satu pemilik 
UMKM, Istiningsih mengaku 
terbantu dengan adanya mahasiswa 
KKN dari Universitas Semarang.

”Saya merasa sangat terbantu 
dengan adanya program yang di 
ajarkan. Menurut saya, program 
tersebut membantu saya dalam 
mempromosikan produk saya. Saya 
mendapatkan teori dan praktik 
sehingga saya dengan mudah 
memahami soal digital marketing,” 
ujar Istiningsih.

P ut r i  b erha r ap,  denga n 
kegiatan ini pemilik UMKM bisa 
melanjutkan kegiatan pemasaran di 
Instagram secara efektif.

Omset penjualan UMKM Turun, 
Mahasiswa USM Bantu Carikan Solusi

Pengurus UKM Promise 
USM Kunjungi 

Radio REM FM Unnes
SEMARANG –  Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Podcast dan Radio Mahasiswa Universitas Semarang 
(Promise USM) melakukan kunjungan ke radio REM FM 
Unnes, baru-baru ini.

”Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali 
silaturahmi. Selain itu juga bertukar ide serta sharing 
mengenai organisasi untuk kemajuan organisasi menjadi 
lebih baik,” kata Ketua Umum UKM Promise USM, Putri 
Dewi.

Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan 
memperoleh relasi baru serta membranding UKM Promise 
ke pihak luar.

Dalam kesempatan tersebut, kegiatan yang dilakukan 
antara lain sharing season, Fun Game, sesi QnA atau tanya 
jawab, dan foto bersama.

”Saya berharap adanya kegiatan ini dapat membuat brand 
image UKM Promise USM menjadi baik pada masyarakat dan 
kampus lainnya, serta angoota UKM dapat lebih mengetahui 
dan memahami dunia broadcasting,”ucapnya.

Dia berharap, Radio REM FM dapat berkunjung balik ke 
USM. Ke depan, kegiatan kunjungan ini akan diperluas ke 
komunitas radio kampus lain. 

SEMARANG – Universitas Semarang 
(USM) membuka pendaftaran 
Beasiswa Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) Kuliah Merdeka tahun 2022. 
Pendaftaran dan pengumpulan berkas 
dimulai pada 8 Juni sampai 9 Juli 2022.

”Beasiswa ini merupakan program 
pemerintah yang memberikan 
kesempatan kepada para lulusan 

SMA/SMK/Sederajat untuk mengeyam 
pendidikan di perguruan tinggi melalui 
program beasiswa KIP Kuliah Merdeka,” kata 
Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni USM, 
Sentot Banjuadji D STP.

Ver i f i k a si  dok u men pend a f t a ra n 
dilaksanakan pada 11-12 Juli 2022. Visitasi 
calon penerima beasiswa dilakukan 14-29 Juli 
2022. Adapun hasil seleksi diumumkan pada 5 
Agustus 2022.

”Saya berharap, USM dapat berpartisipasi 
membantu pemerintah dalam sharing 
pembiayaan program beasiswa KIP Kuliah 
Merdeka 2022, sehingga membantu pemerintah 
da lam mengentaskan kemisk inan d i 
Indonesia,”ungkapnya.

Menurutnya, program ini juga menyaring 
para calon mahasiswa yang memiliki kualitas 
yang baik baik dari segi akademik maupun 
nonakademik.

Syarat dan ketentuan mengenai beasiswa 
KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 dapat dilihat 
melalui laman Beasiswa.usm.ac.id.

USM Buka Pendaftaran 
Beasiswa KIP

SEMARANG – Sejumlah mahasiswa 
Universitas Semarang (USM) mengikuti 
puncak acara Festival Literasi pada 17 Mei 
2022 di depan Fakultas Psikologi USM.

Kegiatan ini adalah kerja sama antara 
BEM USM dan Forum Intelektual Muda 
(FIM). Kegiatan yang mengusung tema 
”Menanamkan Budaya Literasi di Era 

Sekarang” itu juga melibat komunitas 
literasi di USM. ”Kegiatan ini bertujuan 
untuk memperingati Hari Buku Nasional 
yang jatuh pada 17 Mei,” kata Direktur FIM 
dan Literasi, Daffa Rachman.

Dia berharap, keg iatan dapat 
dselenggarakan setiap tahun, sehingga 
budaya literasi di lingkungan USM dapat 

lestari.
Sebelumnya, katanya, pihaknya 

juga menyelenggarakan diskusi publik 
yang dipantik oleh 4 Fakultas di USM. 
Tujuannya, untuk belajar bersama dan 
sharing tentang disiplin ilmu dari sertiap 
fakultas.

Pada puncak acara diisi pameran 

karya, pembacaan puisi, dan diskusi 
publik dipantik oleh Mohammad Khusnul 
Mubaroq., S.H selaku founder FIM & 
Literasi.

”Dengan adanya Festival Literasi ini 
dapat meningkatkan semangat literasi pada 
mahasiswa khususnya di USM,” kata Ketua 
Panitia, Hibban Aiman.

Puncak Acara Hari Buku Nasional, BEM USM Gelar Festival Literasi
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orang menyaksikanya melalui live on zoom 
meeting. Acara juga disiarkan live melalui 
Kanal YouTube Humas USM dan Radio 
USM Jaya 101,6 FM.

Di deret tamu undangan, terlihat Plt 
Kepala Disporapar Jateng Setyo Irawan,  Pj 
Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi 
bersama jajaran, Ketua Umum KONI Jateng 
Bona Ventura Sulistiana, Dandim 0733 
Kota Semarang Letkol Inf Honi Havana, 
Ketua KIP Jateng Sosiawan, Ketua Pembina 
Yayasan Alumni Undip Prof Sudharto P 
Hadi MES PhD, anggota pembina yayasan Ir 
Soeharsojo IPU, Ketua YAU Prof Dr Ir Kesi 
Widjajanti SE MM, Rektor USM Dr Supari 
Priambodo ST MT, direktur pascasarjana, 
dekan, kaprodi USM serta pengurus harian 
dan DKP PWI Jateng.

Acara parade puisi yang digelar dalam 
rangka memperingati HUT Ke-35 atau 
Lustrum Ke-7 USM semalam, dibuka dengan 
sambutan dan pembacaan puisi oleh Ketua 
MPR RI Bambang Soesatyo secara virtual.

Bamsoet -- sapaan akrabnya -- 

mengatakan, era disrupsi dan globalisasi 
membuat sekat teritorial antarnegara 
menjadi tak berarti. Dari sini muncul 
tantangan mempertahankan eksistensi nilai-
nilai dan budaya.

Maka, pada perayaan HUT Ke-35, dia 
mengapresiasi langkah USM Kerjasama 
dengan PWI Jateng menggagas acara parade 
puisi tentang candi sebagai bagian komitmen 
akademik turut mengajak masyarakat 
dan pemangku kepentingan untuk lebih 
mencintai warisan budaya. 

Candi-candi seper t i Borobudur, 
Prambanan, Dieng, Plaosan adalah 
khazanah budaya bangsa. Jateng punya 53 
situs candi yang tersebar di 11 kabupaten.

‘ ’Candi ada lah aset wisata dan 
kebanggaan, dan mari memaknai candi 
sebagai akar budaya, bukan sebagai objek 
eksploitasi. Sekali lagi, dirgahayu untuk 
USM, semoga maju dan berkembang,’’ 
ajaknya.  

Dalam kesempatan itu, Bamsoet 
membacakan puisi bertajuk ”Sebutlah Ini 
Negara Candi”. 

Turut memberikan sambutan, dalam 
acara yang dipandu oleh Myra Azzahra 
itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM 
Kemenparekraf, Faisal.

Acara ini makin istimewa dengan 
keterlibatan Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo. Secara virtual, Gubernur juga 
menyampaikan apresiasi terhadap acara ini. 
Dia mengucapkan selamat kepada USM dan 
berharap pada ulang tahunnya ke-35 makin 
jaya. 

Penuh penghayatan dan menggetarkan 
hati, Ganjar membacakan puisi ”Guruku: 
karya KH A Mustofa Bisri (Gus Mus).

Tak ketinggalan, mantan Menteri 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Erman 
Soeparno tampil ekspresif dengan beskap 
dan blangkon. Dia membawakan puisi 
”Cinta pun Menepikan Sekat”.

Rektor Undip Prof Prof Dr Yos Johan 
Utama SH MHum tampak gagah dengan 
puisi ”Bulan di Atas Candi Sewu”. Dari 
Kabupaten Magelang, Bupati Zaenal Arifin 
pun tampak menjiwai saat melisankan ”Di 
Mungkid, di Kota Candi”.
Gayeng

Suasana makin riuh dan gayeng saat Pj 
Wali Kota Salatiga Sinoeng Rachnadi live on 
stage. Maklum, pejabat ini dikenal piawai 
dalam menulis kata-kata indah nan syahdu 
di medsos.

Sinoeng begitu prima saat melafalkan 
”Kenduri Simfoni Hati” karya Amir 

Machmud, seakan mengajak audiens 
melakukan perjalanan spiritual atas rakitan-
rakitan batu bersejarah. 

Bait puisi ini begitu dalam: //...inikah 
kenduri simfoni hati?/menziarahi candi-
candi/menyusuri i lham agung/dalam 
sunyi...//

Honi Havana juga terlihat tegas ketika 
membacakan ”Di Keteduhan Mendut”. 
Perwira TNI lulusan Akmil 2000 itu 
mengaku suka puisi dan tak pernah bosan 
berwisata ke Borobudur.

Rektor USM Dr Supari terl ihat 
meng hay at i  ke t i k a  meny u a r a k a n 
”Menjauhkan Warisan Peradaban”, //...
kelak, pada suatu masa/kau hanya bisa 
bercerita kepada anak cucumu/: tentang 
candi perkasa/tentang mahakarya luar 
biasa/tentang warisan peradaban tiada tara/
cukuplah melihat foto-fotonya/menjejaki 
cahaya kegemilangannya/wangsa Syailendra 
pun pasti tak mengira/pada suatu masa/
Sambarabudhara tak terjangkau/ kehendak 
meraih karib semesta.

Penonton pun sempat merenung, 
ketika Prof Sudharto menyajikan karyanya 
sendiri,  ”Borobudur, antara Konservasi 
dan Ekonomi”, dan Prof Kesi membawakan 
”Mengantar Matahari di Gedong Sanga”.

”Purnama

(Sambungan hlm 3)

Kota Semarang Budi Prakoso ST MT, Kepala 
DPU Kota Semarang Rianung ST MT, Kepala 
DLH Kota Semarang FX Suranggono SSos, 
Camat Banyumanik Maryono SH, dan 
Camat Tembalang Kusrin SE.

Dalam sambutannya Dr H Hendrar 
Prihadi SE MM menyampaikan terimakasih 
kepada USM yang telah membantu 
mengatasi persoalan kekeringan dan banjir 
di Kota Semarang, salah satunya dengan 
menanam pipa resapan horisontal yang 
ke sembilan puluh Kelurahan Jabungan 
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 

”Saya mewakili warga Kelurahan 
Jabungan Kecamatan Banyumanik dan 
khususnya masyarakat Kota Semarang 
sangat berterimakasih kepada keluarga besar 
USM, karena kita berada di sini salah satunya 
melihat pengabdian dari perguruan tinggi 
USM, untuk mengatasi persoalan kekeringan 
dan banjir di Kota Semarang. Tadi pak rektor 

sudah cerita, ada tanam bibit mangrove. Hari 
ini kita bersama-sama untuk menanam pipa 
resapan horisontal yang ke sembilan puluh,” 
ungkap Dr H Hendrar Prihadi SE MM.

”Kenapa ini penting, yang pertama tadi 
pak rektor sudah menyampaikan kegiatan 
ini berkaitan dengan peringatan Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia, yang kedua 
untuk memperingati Lustrum USM yang 
ke 7. yang ketiga untuk progam pengabdian 
kepada masyarakat, dan yang paling penting 
bagaimana USM terlibat secara aktif mengatasi 
problem klasik yang ada di Semarang yaitu 
kekeringan dan banjir,” tambahnya.

Kemud ia n Wa l i kot a  Sema ra ng 
mengungkapkan kita wajib berterimakasih 
atas pemik iran-pemik iran v isioner 
yang diwujudkan dalam teknologi lewat 
temuannya Dr Ir Edy Susilo MT, artinya ada 
semangat dari USM untuk membantu Kota 
Semarang mengatasi persoalan kekeringan 
dan banjir.

” D a l a m p er t emu a n-p er t emu a n 
sebelumnya kami selalu mengatakan kepada 
pak rektor untuk menjadikan Kota Semarang 

sebagai laboratorium USM, apalagi 
USM memilki tokoh nasional penggiat 
lingkunngan yang namanya prof sudharto. 
kita wajib berterimakasih atas pemikiran-
pemikiran visioner yang diwujudkan dalam 
teknologi lewat temuannya Pak Edy, artinya 
ada semangat dari USM untuk membantu 
Kota Semarang mengatasi persoalan 
kekeringan dan banjir,” ungkap Dr Hendrar.

Sementara itu, Rektor USM Dr Supari ST 
MT dalam sambutannya mengatakan kegiatan 
ini untuk memperingati Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia 2022, Pengabdian Kepada 
Masyarakat oleh USM dan Lustrum VII/Dies 
Natalis ke-35 USM. Serta akan mengontrol 
90 pipa resapan horizontal akan terpasang. 
”Alhamdulillah kita di sini dapat mengikuti 
peresmian pemasangan 90 pipa resapan 
horizontal dalam rangka memperingati 
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022, 
Pengabdian Kepada Masyarakat oleh USM 
dan Lustrum VII/Dies Natalis ke-35 USM,” 
ucap Dr Supari.

”Bahwa 90 pipa resapan horizontal sudah 
terpasang, kami berencana akan memonitor 

secara periodik dan akan kami laporkan 
kepada Bapak Walikota, dan tentu hal ini 
akan menjadi bentuk pertanggungjawaban 
kami pula dalam mengaplikasikan hasil riset 
kami untuk USM,” tambahnya.

Rektor USM menambahkan, manfaat 
dari pipa resapan horizontal ini salah 
satunya adalah maampu menyerap air 20 
kali lebih dari sumur resapan, serta jika pipa 
resapan horizontal ini berdampak baik akan 
dimasukan kedalam peraturan walikota dan 
menjadi persyaratan sebuah bangunan. 

”Untuk selanjutnya akan kita diamati 
semisal berdampak baik akan kami 
kembangkan bahkan Mas Edy Susilo yang 
menemukan ini berencana akan menjadi 
peraturan walikota, menjadi persyaratan 
sebuah bangunan yang dari gentengnya 
akan mengalir ke saluran pembuangan akan 
ditampung oleh pipa ini untuk mengurangi 
larian air di permukaan tanah, dan 
menambah cadangan air dalam tanah, pipa 
resapan horizontal ini salah satunya adalah 
maampu menyerap air 20 kali lebih dari 
sumur resapan,” tandasnya.

Direktur Pascasarjana USM Dr. Indarto SE 
MSi, Kaprogdi Magister Hukum USM Dr 
Drs H Kukuh Sudarmanto Ssos SH MM 
MH, Kaprogdi Magister Hukum UNA 
Dr Mangaraja Manurung SH MH, Dekan 
Fakultas Hukum UNA Dr Bahmid SH MH.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh 
Direktur Pascasarjana USM Dr. Indarto 
SE MSi dan Dekan Fakultas Hukum UNA 
Dr Bahmid SH MH, sedangkan MoA 
ditandatangani oleh Kaprogdi Magister 
Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto 
Ssos SH MM MH dan Kaprogdi Magister 
Hukum UNA Dr Mangaraja Manurung SH 
MH.

Dalam sambutannya Prof Dr Ir Hj 
Kesi Widjajanti SE MM berharap dengan 
adanya kerjasama dengan Universitas 
Asahan ini bisa menambah semangat 
dan bisa mendorong kampus kita untuk 
mengembangkan wahana didalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

”Semoga dengan adanya kerjasama 
dengan Universitas Asahan ini bisa 
menambah semangat dan bisa mendorong 
kampus kita untuk mengembangkan 
wahana didalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi. walaupun berjauhan kita tetap 
bisa bergandengtangan untuk bekerjasama 
meningkatkan kompetensi,” ungkap 

Kemudian Prof Dr Tri Harsono MSi 
menyampaikan secara luring bahwa dengan 
kerjasama ini ada peningkatan-peningkatan 
dalam penelitian, pengabdian, dan akreditasi 
jurnal

”Dengan kerjasama ini ada peningkatan-
peningkatan dalam penelitian, pengabdian, 
dan akreditasi jurnal, saya berharap bisa naik 
sampai dengan sinta 2. dan saya juga berharap 
ada pengembangan kurikulum dari USM 
yang bisa kita adopsi, semoga ini menjadi 
awal peningkatan Universitas Asahan yang 
berguru kepada USM untuk menjadi lebih 
baik,” ujar Rektor UNA Medan.

Sementara itu, Dr. Indarto SE MSi 
menyampaikan perlu adanya kerjasama 
dan kolaborasi antar perguruan tinggi 
untuk mencapai kinerja yang unggul. Serta 
dalam MoU dan MoA ini kita saling dapat 
melakukan penelitian bersama, publikasi 
bersama, pertukaran disiplin profesor

”Rektor USM Dr Supari ST MT 
menyambut baik ajakan kerjasama dari 
Universitas Asahan (UNA) Medan, untuk 
mencapai kinerja unggul itu tidak bisa 

dilakukan sendirian, kita harus senantiasa 
kerjasama berkolaborasi untuk berkembang 
bersama. Sehingga momen pada siang 
hari ini, bapak rektor sangat berkenan 
dan mendukung acara Penandatanganan 
notakesepahaman mengenai tri dharma 
perg uruan t inggi,” ucap Direktur 
Pascasarjana USM.

”Aja k a n i n i  mema ng awa l nya 
disampaikan kepada Pascasarjana USM, 
maka saya diminta Bapak Rektor USM 
untuk mewakili beliau pada siang hari ini. 
Dalam MoU dan MoA ini kita saling dapat 
melakukan penelitian bersama, publikasi 
bersama, pertukaran disiplin profesor. 
Progam Pascasarjana USM didukung oleh 
para guru besar, sehingga dimungkinkan 
untuk melakukan pertukaran profesor dari 
USM ke UNA atau sebaliknya,” tambahnya.

memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi 
dengan tonggak sejarah itu ditetapkan 5 juni 
sebagai Hari Lingkungan Hidup,” ucap Prof 
Sudharto P Hadi MES PhD.

Prof Sudharto menjelaskan alasan 
penanaman bibit Pohon Mangrove yang 
berlokasi di Mangunharjo karena wilayah ini 
pernah terabrasi seluas 250 hektar. Kemudian 
juga mengajak warga kampus USM untuk 
ikut dalam melestarikan lingkungan melalui 
kegiatan ini.

”Mengapa penanaman bibit ini 
dilakukan di Mangunharjo, Karena di 
sini wilayah pantainya pernah terabrasi 
sepanjang 1/5 KM dan luasnya 250 
hektar. Kemudian warga setempat dengan 
keswadayaan membangun satu pantai dan 
memperkuatnya dengan mangrove dan 
itu terbukti bisa menangkal gelombang,” 
jelas Guru Besar Ilmu Lingkungan Hidup 
Universitas Diponegoro.

”Di sini para mahasiswa warga kampus 
diajak untuk ikut melanjutkan melestarikan 
wilayah ini dengan menanam mangrove, 
menandai kecintaan kita kepada bumi, 
kebetulan hari lingkungan hidup tahun 2022 
temanya adalah hanya satu bumi itu diilhami 

oleh konferensi 50 tahun lalu di Stockholm, 
Swedia,” tambahnya.  

Kemudia Rektor USM meng ungkapkan 
USM terus mengajak masyarakat dalam 
beraktivitas untuk selalu memperhatikan 
kelestarian lingkungan Hidup. Dan berharap 
Bibit Pohon Mangrove yang ditanam dapat 
mengatasi permasalahan pantai.

”Alhamdulillah USM dapat melak sa-
nakan kegiatan ini tepat di hari ling kungan 
hidup sedunia pada 5 Juni 2022. dan di bulan 
ini juga pada tanggal 23 USM tepat berusia 35 
tahun. kita terus mengajak masyarakat untuk 
selalu dalam beraktivitas memperhatikan 
kelestarian lingkungan Hidup, harapannya 
mangrove ini juga akan dapat mengatasi 

permasalahan pantai terutama di pantura jawa 
tengah, khususnta di pantura kota semarang 
untuk mengurangi dampak abrasi dampak 
penggerusan lahan,” ungkap Dr Supari.

Dr Supari mengatakan kegiatan ini 
merupakan bentuk edukasi bagi mahasiswa 
dan sebagai bentuk kepedulian USM 
terhadap permasalahan yang ada di Jawa 
Tengah khususnya di Kota Semarang.

”Kegiatan ini melibatkan orang banyak 
diketahui orang banyak dan diikuti orng 
banyak dan dilanjutkan dari waktu ke waktu. 
Sehingga permasalahan pantai di pesisir kota 
semarang bisa terselamatkan dan ini sebagai 
bentuk edukasi baik bagi mahasiswa maupun 
masyarakat sekitar,” ujar Rektor USM.

 USM ...

(Sambungan hlm 3)

Pemkot...

(Sambungan hlm 3)

USM-UNA...

(Sambungan hlm 3)
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USM Teruji 
Hasilkan SDM Unggul

SEMARANG- Salah satu Sumber Daya 
Manusia (SDM) unggul kami di PT Waskita Karya 
yang namanya Pak Annas Manghfuri adalah 
lulusan Universitas Semarang, artinya USM teruji, 
terbukti sebagai kampus yang menghasilkan SDM 
ungggulan terbaik, masih muda, nilai juangnya 
tinggi, nilai ibadahnya juga tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh Director  
of Human Capital Management & System 
Development PT Waskita Karya Ir Hadjar Seti Aji 
MEngSc saat berkunjung ke kampus USM di Jalan 
Soekarno Hatta Tlogosari Semarang pada Selasa, 
24 Mei 2022.

Dalam kunjungan ke USM, Hadjar diterima 
langsung oleh Rektor USM Dr Supari MT serta 
Ketua dan anggota Pembina Yayasan Alumni 
Undip Prof Sudharto P Hadi PhD dan Ir Soeharsojo 
IPU.

”Saya surprise, pembangunan-pembangunan 

yang ada di USM sudah banyak dan kaidah 
membangun memperhatikan lingkungan serta 
kenyamanan bagi mahasiswa, ada banyak  taman 
seperti kampus University of New Wales Sydney 
Australia” ungkap Hadjar.

”Pada Dies Natalis ke-35 USM ini kami ingatkan 
kepada para pendidik USM, jadi  tidak boleh 
berkecil hati dan berani berkompetisi, Pak Annas 
adalah salah satu project manajer terbaik kami dan 
andalan kami, di USM banyak orang-orang seperti 
Pak Annas, para mahasiswa harus memiiliki rasa 
percaya diri tinggi karena sudah dibuktikan para 
senior-senior seperti Pak Annas sudah banyak dan 
bisa mengangkat USM,” tambahnya.

Sementara Rektor USM Dr Supari mengatakan 
akan bekerja sama dengan PT Waskita Karya 
melalui program magang Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) selama enam bulan bagi 
mahasiswa USM.

SEMARANG - Rektor 
Universitas Semarang 
(USM) Dr Supari 
ST MT diangkat 
menjadi anggota 
Palang Merah 
Indonesia (PMI) 
Kota Semarang 
sebagai anggota 
kehormatan.

Hal tersebut 
disampaikan oleh 
Sekretaris Pengurus 
PMI Kota Semarang 
Eddy Herry Purnomo 
SH, didampingi ketua bidang 
Pendidikan pelatihan Dr dr Yan Wisnu 
Prajoko Sp.B(K) ONK dan Kepala Markas 
Mugianto SSos MM saat audiensi di Kampus 
USM pada Selasa, 12 April 2022.

Eddy mengatakan bahwa Rektor USM 
diangkat jadi anggota PMI Kota Semarang 
sebagai anggiota kehotmatan karena 
sebagaimna visi PMI yaitu terwujudnya PMI 
yang professional, berintegritas, bergerak 
bersama masyarakat, salah satunya adalah 

menggandeng generasi muda 
dan dunpa Pendidikan 

untuk memberikan 
sumbangsih pada PMI.

”Banyak potensi 
yang bisa dikerjakan 
bersama antara 
USM dan PMI 
antara lain program 
Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka 
(MBKM) salah 

satunya adalah proyek 
kemanusiaan atau KKN 

tematik bagi mahasiswa 
untuk menumbuhkan rasa 

kepedulian terhadap sesama” ungkap Eddy.
Saat ini USM juga memiliki wadah 

bagi mahaiswanya untuk berperan di PMI 
melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Kors Sukarela  (KSR) PMI bahkan Senin 
kemarin USM juga mengirim mahasiswanya 
bergabung dengan PMI Kota Semarang 
untuk melaksanakan program MBKM 
dan PHAST di Desa Sumbermujur Kec 
Candipuro Lumajang Jawa Timur.

Penandatanganan MoU dilakukan 
oleh Kapolda Jateng Drs Ahmad 
Luthfi SSt MK SH dan Rektor USM Dr 

Supari ST MT.
Hadir dalam kesempatan tersebut 

Kepala Biro SDM Polda Jateng Brigjen Pol 
Drs Iriansyah SH, Kepala Biro Ops Polda 
Jateng Kombes Pol Drs Firly Ruspang 
Samosir MSi, Kabid Kum Polda Jateng 
Kombes Pol Ari Wibowo SIK MH, Direktur 
pascasarjana USM Dr Indarto, dan 
Kaprogdi S2 Magister Hukum USM Dr 
Kukuh Sudarmanto MH.

Rektor USM Dr Supari mengatakan 
bahwa  dengan adanya  MoU ini antara 
USM dan Polda Jateng saling bergandengan 
tangan melangkah bersama membangun 
Jateng pada khususnya dan Indonesia pada 
umumnya. ”USM mempersipakn sumber 
daya manusia  masa depan, termasuk 
sumber daya manusai di lingkungan 
kepolisian yang ingin lanjut studi di USM. 
Peningkatan kompetensi anggota polisi 
menggunakan fasilitas dan narasumber dari 
USM, dan kajian regulasi menggunakan 
sumber daya dari USM,” ungkap Supari.

Supari menambahkan bahwa USM siap 
memberikan pertimbangan-pertimbangan 
akademik yang berkaitan dengan tugas 
pokok, fungsi, dan peran Polda Jateng. 
USM sudah sejak lama memiiliki Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(PPSDM).

USM juga selama ini telah menjalin 
kerja sama dengan kepolisian dalam 
menyiapkan instrument dalam bentuk 
soal uji kompetensi kenaikan pangkat yang 
melibatkan fakultas hukum, psikologi, dan 
ekonomi.

USM juga memiliki banyak mahasiswa 
dari anggota kepolisisiam, dengana danya 
MoU ini makin dikembangkan lagi kajian 
pusat studi di bawah LPPM yang antar 
lain akan mengkaji kebijakan kebijakan 
pemerintah termausk yang dikeluarkan oleh 
kepolisian. Sebelumnya Kapolda Jateng Drs 
Ahmad Lutfi SSt MK SH sudah beberapa 
kali mengunjungi USM diantaranyas aat 
menjadi moderator kuliah umum  bersama 
Menko Polhukam RI yang sekaligus ketua 
dewan penyantun USM Prof Mahfud MD 
dan kegiatan vaksinansi di kampus USM.

Seiring visi USM yang berkeindoensiaan, 
USM siap bersinergi mendukung program 
kerja Polda Jateng dan USM juga siap 
mengirim mahasiswa untuk magang di 
Polda Jateng.

Sementara Kapolda Jateng Drs Ahmad 
Luthfi mengatakan bahwa Polda siap 
melaksanakan sinergi bersama USM 
membangun dan memajukan Jateng dan 
siap mendukung program USM. 

”Kami akan mendukung program USM 
dan bersinergi dengan Polda Jateng untuk 
memajukan masyarakat Jawa Tengah,” 
ungkap Ahmad Luthfi.

USM-Polda Jateng 
Teken MoU

SEMARANG- Universitas Semarang 
(USM) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (IPPAT) Pengurus Wilayah Jawa 
Tengah menjalin kerjasama guna memupuk 
hubungan kelembagaan dengan melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman 
bersama.

Penandatanganan nota kesepa haman 
dilakukan oleh Rektor USM Dr Supari MT 
dan Ketua IPPAT Prof Dr Widhi Handoko 
SH Sp N di kantor IPPAT Jatingaleh 
Semarang pada Jum’at, 10 Juni 2022.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil 
Rektor III USM Dr Muhammad Junaidi MH, 
Wakil Ketua Bidang protokoler IPPAT Dr 
Rika Budi Antawati SH MKn, Sekretaris dan 
Bendahara  IPPAT Al Halim SH MKn MH 
dan Dr Nani Pudjiastuti SH MKn.

Maksud kesepakatan bersama ini adalah 
untuk mewujudkan peran serta kedua belah 

pihak guna meningkatkan serta memupuk 
hubungan kelembagaan, kemitraan serta 
saling membantu antara USM dan IPPAT 
dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi di bidang kenotariatan 
dan pertanahan. 

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah 
meningkatkan pengembangan kerja sama 
di bidang kenotariatan dan pertanahan 
melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya 
kedua belah pihak  berlandaskan  keadilan, 
kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Ruang lingkup kesepa katan bersama ini 
meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, 
pendidikan, penelitian dan publikasi, 
pengabdian kepada masyarakat, peningkatan 
kualitas SDM, dan kegiatan lainnya yang 
disepakati oleh para pihak, yang kemudian 
dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Rektor USM Jadi Anggota Kehormatan 
PMI Kota Semarang

USM-IPPAT Jateng  Jalin Kerjasama
SEMARANG- Universitas Semarang (USM) dan Polda Jateng 
melakukan kerja sama dengan manandatangani nota kesepahaman 
atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, dan 
pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat Dan Mahasiswa 
(FKPMM) di lingkungan USM pada Kamis, 7 April 2022 di Polda Jateng.


